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Για το Συνέδριο 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου 

που βρίσκεται στη Λ. Συγγρού 387, στην Αθήνα (Παλαιό Φάληρο),  στις 5 και 6 Νο-

εμβρίου 2016, Σαββατοκύριακο και ώρες, από 10.00 π.μ. ως 20.00 

Παρουσιάστηκαν 320 εργασίες σε παράλληλες συνεδρίες που θα διεξαχθούν σε 4 συ-

νεδριακές αίθουσες. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν είχαν κριθεί θετικά από επιστή-

μονες του πεδίου των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. και των καινοτόμων δράσεων στην εκ-

παίδευση. 

Το συνέδριο αφορούσε: 

Eκπαιδευτικούς Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκ-

παιδευτικούς κάθε ειδικότητας με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. κι εισαγωγής της καινο-

τομίας στην τάξη. Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες. Μεταπτυχιακούς . Yποψήφιους/ες 

διδάκτορες. Διδάκτορες. Φοιτητές/τριες. Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις 

Τ.Π.Ε. και στην Καινοτομία και στις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση 

Το συνέδριο έδωσε  έμφαση – στόχευσε στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών 

μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων καινοτόμων & καλών πρακτι-

κών 

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινοτομία 

που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκπαιδευ-

τικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκ-

παιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργη-

θεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα 

προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.  

Θεματολογία Συνεδρίου 

Το συνέδριο αφορούσε όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, 

των προτάσεων  και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας 

(σύντομα Τ.Π.Ε.) και των Καινοτομιών στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της 

(Προδημοτική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων 

εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια και ταξινο-

μήθηκαν όλα αυτά σε 13 θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται 

στη συνέχεια. 

Θεματικές περιοχές συνεδρίου 2016 

1. Καινοτομία στην Εκπαίδευση (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, διδακτικά σενάρια, και-

νοτόμες δράσεις, καλές πρακτικές)

2. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.

3. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση (Εισηγήσεις,

ανακοινώσεις)

4. Εκπαιδευτικό λογισμικό (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις λογισμικού)

5. Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποίησή

τους (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις)
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6. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε. (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινοτόμες δράσεις, καλές 

πρακτικές) 

7. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινοτό-

μες δράσεις, καλές πρακτικές) 

8. Ψηφιακή αφήγηση (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινοτόμες δράσεις, καλές πρακτι-

κές) 

9. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (Εισηγήσεις, ανα-

κοινώσεις, καινοτόμες δράσεις, καλές πρακτικές) 

10. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις) 

11. Διά Βίου μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινο-

τόμες δράσεις, καλές πρακτικές) 

12. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινοτόμες δρά-

σεις, καλές πρακτικές) 

13. Άλλα θέματα (δεν αναφέρονται πριν αλλά σχετίζονται με την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. 

και της καινοτομίας στην εκπαίδευση) 

Περιγραφές Θεματικών Περιοχών 

Καινοτομία στην Εκπαίδευση (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, διδακτικά σενάρια, 

καινοτόμες δράσεις, καλές πρακτικές) 

Η καινοτομία – μέσω των Τ.Π.Ε. ή μη- αποτελεί εξ ορισμού αλλά και ερευνητικά απο-

δεδειγμένη προϋπόθεση ανάδυσης νεωτεριστικών ιδεών, καλλιέργειας ανανεωτικών 

τάσεων και δρομολόγησης προοδευτικών εξελίξεων και μεταρρυθμιστικών αποφά-

σεων για την εκπαίδευση. Μέσω της καινοτομίας οι ιδέες του αύριο μετουσιώνονται 

σε διδακτική και παιδαγωγική πράξη σήμερα. Η καινοτομία μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλες τις βαθμίδες και τις πτυχές της εκπαίδευσης, από τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, 

τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια και τις διδακτικές πρακτικές μέχρι 

την οργάνωση και διοίκηση, τη δικτύωση και τις συνεργασίες με την τοπική κοινωνία 

και την αξιολόγηση. Η εγγενής ομοιοστατικότητα όμως του εκπαιδευτικού συστήμα-

τος, ως μηχανισμός διαφύλαξης κεκτημένων, ως έκφραση συντηρητικών θέσεων ή α-

νασφάλειας, απετέλεσε πηγή σθεναρών αντιστάσεων που ανέστειλαν επί μακρόν την 

εισαγωγή καινοτομιών, επικρίνοντας ή απαξιώνοντάς τες. Οι σημερινές ανάγκες και οι 

προκλήσεις, εξαιτίας του ραγδαίου ρυθμού αλλαγών σε όλους τους τομείς της ζωής, 

επιτάσσουν την προώθηση εξορθολογισμένων καινοτομιών, για την αντιμετώπιση των 

νέων απαιτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, και οι εκπαιδευτικοί αναζητούν και προωθούν 

νέους τρόπους, νέες μεθόδους και παιδαγωγικές τεχνικές για τη βελτίωση του υφιστά-

μενου μαθησιακού και κοινωνικοποιητικού σχολικού περιβάλλοντος. Η θεματική αυτή 

του συνεδρίου στοχεύει να ενισχύσει την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση. 

Ως τέτοια δε, νοείται κάθε τεκμηριωμένη, ή και αναδυόμενη στην πράξη καλή πρα-

κτική, που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, ανανεωτικό πνεύμα και χαράζει νέους 

δρόμους στην εκπαίδευση, επιχειρώντας να προτείνει λύσεις ή να δώσει απαντήσεις σε 

κρίσιμα ζητήματα. Η καινοτομία αποτελεί την ευρεία έννοια- ομπρέλα που στεγάζει 

και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., οι οποίες αν και συνιστούν την αιχμή του δόρατος, δεν 

είναι ούτε αυτοσκοπός ούτε μοναδικός εκφραστής της. 

Ενδεικτικές περιοχές των επιζητούμενων εργασιών περιλαμβάνουν καινοτομικές πα-

ρεμβάσεις στο διδακτικό στιλ και στις διδακτικές πρακτικές και τις μεθόδους, στις χω-

ροταξικές και άλλες παρεμβάσεις κατά την οργάνωση της σχολικής τάξης, στην ενί-

σχυση και υποστήριξη της οργανωμένης συμπεριφοράς και της κοινωνικοποίησης, 
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στην επικοινωνία με τους γονείς και την ευρύτερη σχολική κοινότητα, κατά την προ-

σπάθεια ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Επιπλέον δυνητικά πεδία προβολής 

και ανάδειξης πρωτοποριακών καινοτομιών στον χώρο της εκπαίδευσης είναι οι και-

νοτομικοί τρόποι χρήσης και αξιοποίησης των εγχειριδίων, η οικοδόμηση συνεργατι-

κών και μαθητοκεντρικών περιβαλλόντων, τρόποι εναλλακτικής αξιολόγησης, χρήση 

και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., καθώς και νέες και αποδοτικότερες μέθοδοι αναστοχασμού 

και αυτορρύθμισης. 

Διδακτικά σενάρια, με χρήση Τ.Π.Ε. 

Το συνέδριο δίνει έμφαση και στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών 

μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών με χρήση 

Τ.Π.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο, ως ένα επιστημονικά διευρυμένο σχέδιο μαθήματος, 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μιας διδακτικής πρότασης, από τους δημιουργούς και τις 

συνθήκες υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τη το θεωρητικό πλαίσιο, τη σύνδεσή του με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης έως τις σχετικές θεωρίες μάθησης, 

τον τρόπο υλοποίησης βήμα-βήμα, τα συμπεράσματα, τον αναστοχασμό, πιθανά φύλλα 

εργασίας και άλλα στοιχεία που ο συγγραφέας κρίνει ότι ολοκληρώνουν το εκπαιδευ-

τικό σενάριο. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνω-

στικό αντικείμενο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

διεκπεραιώνεται με τη χρήση-υποστήριξη των Τ.Π.Ε. (αξιοποιώντας κατάλληλα υπο-

λογιστικά εργαλεία ή άλλες υπολογιστικές τεχνολογίες).  

Στη θεματική των διδακτικών σεναρίων περιλαμβάνονται σενάρια για όλες τις εκπαι-

δευτικές ειδικότητες - σε όλα τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Εκτός 

από τα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, μπορεί να αξιοποιηθεί 

η εμπειρία από τη συστηματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε τομείς όπως η Περιβαλλο-

ντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, ο Σχολικός Επαγγελμα-

τικός Προσανατολισμός, οι διασχολικές συνεργασίες και άλλες καινοτόμες δραστηριό-

τητες. Επίσης, σε αυτή τη θεματική μπορούν να ενταχθούν εργασίες που αναφέρονται 

στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη μαθησιακή διαδικασία.  

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν την εμπειρία που καθημερινά σω-

ρεύεται, αναπτυσσόμενη στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός διδακτικού σε-

ναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική 

επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από 

τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το 

εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας. 

Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση (Εισηγή-

σεις, ανακοινώσεις) 

Η σύγχρονη τάξη εφοδιάζεται συνεχώς με εξοπλισμό Τ.Π.Ε. (ηλεκτρονικές συσκευές 

με δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές πινα-

κίδας [Tablets], κινητά τηλέφωνα, τηλεκοντρόλ απάντησης, κ.ά.). Μεγάλη η προσδο-

κία εμπλουτισμού κι ανανέωσης της διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην κατασκευή διδακτι-

κού περιβάλλοντος ευέλικτης, συνεργατικής, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής μάθη-

σης. Αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια περισσότεροι μαθητές θα φέρνουν στην τάξη 

φορητές υπολογιστικές συσκευές. Οι συσκευές αυτές θα καταστούν μελλοντικά ανα-
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γκαία εκπαιδευτικά μέσα κι εργαλεία, όπως τα τωρινά συμβατικά (βιβλία και τετρά-

δια). Στην Ελλάδα ήδη έχει σωρευτεί εμπειρία από τα προγράμματα της τελευταίας 

πενταετίας, όπως το πρόγραμμα «ένας φορητός υπολογιστής ανά μαθητή» (σε γυμνα-

σιακές τάξεις) ή το πρόγραμμα «κινητά εργαστήρια Η/Υ» για τα δημοτικά σχολεία τύ-

που ΕΑΕΠ. Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που εστιάζει στην αξιοποίηση αυτών των 

συσκευών κινητής τεχνολογίας τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθη-

σης. 

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στα προαναφε-

ρόμενα προγράμματα αξιοποίησης της φορητότητας  ή σε ανάλογα προγράμματα ξέ-

νων εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην επίκαιρη διεθνή εκπαιδευτική ζύμωση (δια-

φαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές). Μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προ-

σπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές (δημιουργίες κι αξιοποιήσεις εκπαιδευτικών εφαρ-

μογών με τη χρήση κινητών συσκευών μάθησης, ταμπλέτες και smartphones) σε τυπικά 

ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης  σε σχολεία ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, 

μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών, καινοτομιών κλπ, στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Εκπαιδευτικό λογισμικό  (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις λογισμικού) 

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

εμπεριέχει διδακτικούς στόχους και αναμένεται να επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά 

και μαθησιακά αποτελέσματα. Υποστηρίζει τη διδασκαλία, παρέχοντας βοήθεια στο 

μαθητή ώστε να προσεγγίσει και να οικοδομήσει μια προκαθορισμένη από το αναλυ-

τικό πρόγραμμα γνώση ή τον ενισχύει ώστε να αναπτύξει δεξιότητες υψηλού επιπέδου. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να ταξινομηθεί με κριτήριο τη χρήση του στη μα-

θησιακή διαδικασία, ως εξής: Λογισμικό εξάσκησης (Drill and Practice). Λογισμικό 

παρουσίασης-φροντιστηρίου (Tutorial). Λογισμικό προσομοίωσης (Simulation). Λογι-

σμικό επίλυση προβλήματος (Problem solving). Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματι-

κότητας (Virtual Reality) 

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

άλλους, κατασκευαστές λογισμικού (Computer Based ή online Software), να παρου-

σιάσουν ενώπιον του συνεδριακού ακροατηρίου τα λογισμικά τους. Το λογισμικό τους 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό εργαλείο (π.χ. το geogebra, το 

modellus, «Ο ξεφτέρης», ηλεκτρονικό λεξικό κ.ά) ή και σαν εργαλείο υποστήριξης της 

Διοίκησης της εκπαίδευσης (με την διευκρίνιση ότι το ταξινομούμε για πρακτικούς 

λόγους σε αυτήν τη Θ.Ε.).  

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο: - Παρουσίαση λογισμικού για εκπαιδευτική 

χρήση - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού - Παρουσίαση λογισμικού για διοικη-

τική χρήση - Ελεύθερο λογισμικό/Λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην εκπαίδευση  

Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποί-

ησή τους (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις) 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς αποτε-

λούν τη δημοφιλέστερη τεχνολογία στην παιδική και νεανική διασκέδαση. Ταυτόχρονα 

δύνανται να αξιοποιηθούν ως μαθησιακά μέσα με θετικά αποτελέσματα ως προς την 
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ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η μάθηση που υποστηρίζεται από τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ιδιαί-

τερο ερευνητικό πεδίο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης με Τ.Π.Ε. και προ-

σελκύουν τα τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευ-

τικής κοινότητας. Ταυτόχρονα προκύπτει και προβληματισμός και αντίλογος.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, οι οποίες μπορούν να ανα-

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

σκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων, στην Ελλάδα και διε-

θνώς. 

Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.  (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινοτόμες δράσεις, καλές 

πρακτικές) 

Ο ρόλος των χρήσης Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας 

του περιβάλλοντος μάθησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι α-

ναμφισβήτητος, καθώς η χρήση ψηφιακών/υπολογιστικών συσκευών συμβάλλει ση-

μαντικότατα στη διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιβάλλον με 

πρόσθετα μαθησιακά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά. Οι Τ.Π.Ε., παρέχουν πολλές 

ευκαιρίες στους μαθητές αυτής τη κατηγορίας, γιατί οι μαθητές μπορούν να παίρνουν 

στα χέρια τους τη μάθηση και να την εναρμονίζουν με τους δικούς τους ρυθμούς. Οι 

υπολογιστικές ηλεκτρονικές συσκευές και το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν 

σε μεγάλο ποσοστό φυσικές αδυναμίες (λεπτή κινητικότητα, προβλήματα όρασης) των 

παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσή 

τους. Κι ακόμα, οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές για την υλοποίηση της ένταξης 

των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή θεωρούνται τόσο σημαντικές για πολλούς εκπαιδευτι-

κούς, όσο η ύπαρξη εξοπλισμού και λογισμικού προς χρήση.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, και θα αναδείξουν σύγχρονες 

τάσεις κι εξελίξεις στο πεδίο Τ.Π.Ε. και Ειδική αγωγή, στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι 

εργασίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμο-

γές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων. 

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο: - Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή 

- Ηλεκτρονική μάθηση και Ειδική Αγωγή - Προσβασιμότητα και υποστηρικτική τεχνο-

λογία στην υπηρεσία της Ειδικής Αγωγής. - Μελέτες περιπτώσεων χρήσης Τ.Π.Ε. στη 

σχολική πρακτική της Ειδικής Αγωγής (Τμήματα ένταξης κ.ά.) - Διαφαινόμενες εξελί-

ξεις και προοπτικές.  

Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του  (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινο-

τόμες δράσεις, καλές πρακτικές) 

Σε αυτή τη θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης των εκπαιδευτικών 

χρήσεων του διαδικτύου (μοντέλων, τεχνολογιών και εφαρμογών, εκπαιδευτικών σχε-

διασμών) όσο και των διαφαινόμενων τάσεων, εξελίξεων, προοπτικών. Αναμένεται να 

παρουσιαστούν εργασίες, που αφενός μεν θα πληροφορούν, αφετέρου θα εστιάζουν σε 

παραδείγματα καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, με τη χρήση του διαδικτύου. 
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Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο: - Το διαδίκτυο στην προδημοτική, στην πρωτο-

βάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη και διαμοίραση εκπαιδευτικού υ-

λικού με τεχνολογίες file sharimg ή άλλες σχετικές διαδικτυακές τεχνολογίες - Σχεδια-

σμός κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με διαδικτυακά εργαλεία - Πρό-

τυπα και αξιολόγηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών  - Σχεδίαση, περιεχό-

μενο κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων. - Εκπαιδευτικά ιστολόγια, wikis, 

eportfolios – Ιστοεξερευνήσεις - Σχεδιασμός και υλοποίηση project με διαδικτυακά ερ-

γαλεία - Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση - Θέματα ασφάλειας στo διαδίκτυο, για μα-

θητές κι εκπαιδευτικούς  - Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου 

- Διαδίκτυο και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών - Πνευματικά δικαιώματα και 

διαδίκτυο - Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές - Πρόσβαση στο διαδίκτυο - Πρό-

σβαση σε δικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο  

Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling) (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινοτόμες 

δράσεις, καλές πρακτικές) 

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

γραπτό λόγο των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη, την ανάλυση 

και την ανασύνθεση της πληροφορίας. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής 

αφήγησης με τα πολυμέσα του σήμερα (της εποχής των Τ.Π.Ε.), δημιουργεί την ψη-

φιακή αφήγηση. Eίναι η διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα (κείμενο, εικόνα, 

ήχο), για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο των μαθη-

τών, καλύπτοντας ανάγκες τους για έκφραση, επικοινωνία, πληροφορία, συντελώντας 

στη μεταβίβαση κανόνων συμπεριφοράς και αξιών, στη διατήρηση στη μνήμη ηρώων 

και πράξεών τους, χαρακτήρων κόμικς, παραμυθιών κ.ά. και στη διασκέδαση. Αρχικά 

τα digital video editorsutilities, που προσφέρονταν δωρεάν και στη συνέχεια η εμφά-

νιση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών (εύκολες στη χρήση τους και προσιτές στις 

τιμές) καθώς και η επακόλουθη άφθονη παραγωγή και διάθεση ψηφιακών εικόνων έ-

δωσαν την ώθηση στην εμφάνιση της ψηφιακής αφήγησης. Η αξία της ψηφιακής αφή-

γησης στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι μια ενεργητική διαδικασία, και δημιουργεί μια 

ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη. Η χρήση πολυμέσων μετατρέπει π.χ. τη λογοτεχνία 

σε μια πολυδιάστατη εμπειρία. 

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, και παρουσιάζουν εργαλεία 

και σύγχρονες καλές πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να είναι και καταναλωτές 

και δημιουργοί (εξίσου) ψηφιακών αφηγήσεων ιστοριών. 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (Εισηγήσεις, ανα-

κοινώσεις, καινοτόμες δράσεις, καλές πρακτικές) 

Παρόλο που οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισαχθεί 

στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πράξη προ αρκετών ετών, και είναι αναμφισβή-

τητη η βελτίωση του καθημερινού διδακτικού περιβάλλοντος από αυτήν την εισαγωγή, 

η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι η χρήση τους είναι ακόμα μικρής έκτασης στα εκ-

παιδευτικά συστήματα. Η διαπίστωση αυτή χαρακτηρίζει και την ελληνική πραγματι-

κότητα. Ένας από τους βασικότερους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαιδευτική πράξη είναι η απουσία ή η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Προς 
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την κατεύθυνση αυτή έχουμε τα τελευταία χρόναι προγράμματα επιμόρφωσης που υ-

λοποιούνται από το Υπ. Παιδείας και εποπτευόμενους φορείς (Α’ και Β’ επίπεδο).  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο, και θα αναδείξουν σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις, στην Ελλάδα και διε-

θνώς. Οι εργασίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε 

εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περι-

πτώσεων. Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να εν-

διαφέρουν ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο: - Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Α΄ Επι-

πέδου - Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου - Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

στις Τ.Π.Ε. - Ενδοσχολική Επιμόρφωση.  - Στήριξη Επιμόρφωσης σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο - Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy) 

Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις) 

Στη θεματική περιοχή επιζητούνται ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται στο πεδίο 

των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέ-

πει να παρουσιάζουν την ερευνητική εργασία, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο 

αυτή βρίσκεται (βιβλιογραφική επισκόπηση, σχεδιασμός έρευνας, αποτελέσματα, συ-

μπεράσματα). 

Διά Βίου Μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση   (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, και-

νοτόμες δράσεις, καλές πρακτικές) 

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

σης, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Είναι η διαδικασία της 

μάθησης που επεκτείνεται πέρα από την παιδική – εφηβική ηλικία και τους τρόπους 

τυπικής μάθησης που είναι γνωστοί σε όλους μας. Τα τελευταία χρόνια, με τις τερά-

στιες εξελίξεις και αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας μέσα κυρίως από το τεχνολογικό 

χώρο, η δια βίου μάθηση φαίνεται να κερδίζει (και δικαίως) ολοένα και σημαντικότερη 

θέση. Με δεδομένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, οι Τ.Π.Ε. παίζουν σημαντικότατο 

ρόλο στην υποστήριξή της (εκπαιδευτικό υλικό, τρόπος εκπαίδευσης, κτλ). 

Στη θεματική αυτή περιοχή ζητούνται εργασίες που αναφέρονται στην εφαρμογή των 

Τ.Π.Ε. στη δια βίου μάθηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υποενότητες: - Α-

νοιχτή εκπαίδευση - Eκπαίδευση από απόσταση - Εκπαίδευση ενηλίκων - Άτυπη μά-

θηση  

Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, καινοτόμες 

δράσεις, καλές πρακτικές) 

Το διαδίκτυο και οι «νέες τεχνολογίες» έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητάς 

μας και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την πραγματικότητα. Επί πλέον, τα έχουν 

«υιοθετήσει», με μια σχέση σχεδόν εξάρτησης και η κοινότητα των μαθητών (και γε-

νικότερα των νέων), μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία χρηστών λόγω ηλικίας με ότι 

αυτό συνεπάγεται. Με δεδομένες τις προκλήσεις και τα ερωτήματα που συμπαρασύ-

ρουν μαζί τους, το ερώτημα που τίθεται είναι: μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με επάρ-

κεια τους μαθητές;  Σε αυτή τη θεματική περιοχή, αναζητούνται εργασίες από εκπαι-

δευτικούς και ερευνητές όλων των ειδικοτήτων, σε σχέση με θέματα ψηφιακής ασφά-

λειας και εμπιστοσύνης στο σημερινό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες πρέπει 
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να προσεγγίζουν θέματα όπως: ιδιωτικότητα, ψηφιακή ασφάλεια, προστασία, ηθική και 

δεοντολογία, κυβερνοεκφοβισμός, προσωπικά δεδομένα, κακόβουλο λογισμικό, γονι-

κός έλεγχος, εθισμός, ποιότητα πληροφορίας, τεχνικά θέματα ασφάλειας, κ.α., σε ά-

μεση συσχέτιση με την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα 

Άλλα θέματα  (δεν περιγράφονται πριν αλλά σχετίζονται με την εφαρμογή των 

Τ.Π.Ε. και της καινοτομίας στην εκπαίδευση) 

Σε αυτή τη θεματική περιοχή εντάσσονται εργασίες σχετικές με εφαρμογές Τ.Π.Ε. και 

καινοτομίας στην εκπαίδευση, που δεν εντάχθηκαν/περιγράφηκαν στις προαναφερόμε-

νες θεματικές. 
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στικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών) 
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στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 

Κώστας Απόστολος, B.Eng., M.Sc., Ph.D., Μέλος Ε.ΔΙ.Π. , Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα 

Θεολογίας Α.Π.Θ. 

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

Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γλωσσολογίας – Ελληνικής Γλώσσας και Διδακτι-

κής της, Πανεπιστήμιο Δυτικής 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 

Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυ-

τικών Δοκίμων 

Σακελαρίου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σκουμιός Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, 

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

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 

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 

Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γνωστικό αντικεί-

μενο: Πληροφορική και εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση 

Φωτιάδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 

_____________________________________________________________________ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κριτή 

1 Αγγελίδου Ειρήνη 

2 Αγγέλου Αικατερίνη 

3 Αδάμη Κωνσταντίνα 

4 Αδάμος Δημήτριος  

5 Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα  

6 Αλεξόπουλος Χρήστος 

7 Αλεξοπούλου Ευαγγελία 

8 Αλεξοπούλου Πελαγία 

9 Αλεξούδα Γεωργία 

10 Αλέφαντος Νικόλαος 

11 Αλημπέρτη Μαρία 

12 Αλμπανάκη Ξανθή  

13 Αμανατίδης Νικόλαος 

14 Αναργύρου Αικατερίνη 

15 Αναστασίου Αδάμος 

16 Αναστασόπουλος Ιωάννης 

17 Αναστασόπουλος Νικόλαος 

18 Ανδρεαδέλλη Ελένη 

19 Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα 

20 Ανδρέου Αθανάσιος 

21 Ανδρέου Έλενα 

22 Αντικουλάνη Κυριακή 

23 Αντύπας Γεράσιμος 

24 Αντωνίου Ειρήνη 

25 Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα 

26 Αντώνογλου Λεμονιά 

27 Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή 
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28 Αραμπατζής Γεώργιος 

29 Αραπίτσα Ευδοκία 

30 Αρβανιτίδου Βασιλεία 

31 Ασημακόπουλος Γεώργιος 

32 Ασπρογέρακα Σοφία 

33 Βαβουλίδου Μαρία 

34 Βαγγελάτος Αριστείδης 

35 Βαϊοπούλου Γιούλη 

36 Βασιλειάδης Παύλος 

37 Βασιλείου Βασίλειος 

38 Βασιλούδης Ιωάννης 

39 Βάσιου Αικατερίνη 

40 Βαστάκη Μαρία 

41 Βέτσιος Ελευθέριος 

42 Βιδάκης Χρήστος 

43 Βίντου Αουρέλα 

44 Βλάχος Γεώργιος 

45 Βλάχος Ζώης 

46 Βότση Ελένη 

47 Βύρλα Γεωργία 

48 Γαβριηλίδου Μόνικα 

49 Γάκης Παναγιώτης 

50 Γαλανάκης Γιάννης 

51 Γαλάνη Ελένη 

52 Γατσογιάννη Αντωνία  

53 Γελαδάρη Αθηνά 

54 Γεραρής Ηλίας 

55 Γεωργαλής Ευάγγελος 

56 Γεωργαντά Βίκυ 

57 Γεωργαντάκη Σταυρούλα 
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58 Γεωργιακάκης Πέτρος  

59 Γεωργίου Μάρθα 

60 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 

61 Γιαγκούλης Νικόλαος 

62 Γιακουμάκης Γεώργιος 

63 Γιαννέλος Αχιλλέας 

64 Γιαννικόπουλος Ιωάννης 

65 Γιωτόπουλος Γεώργιος 

66 Γκανέτσου Χαρά 

67 Γκένιου Θεοδώρα 

68 Γκιαούρη Στεργιανή 

69 Γκιαούρης Χρήστος 

70 Γκινούδη Αθηνά 

71 Γκιόκα Αναστασία 

72 Γκολώνη Βασιλική 

73 Γκολώνης Χρύσανθος 

74 Γκουντούμα Μαρία 

75 Γκούσκος Δημήτρης 

76 Γόγαλης Κώστας 

77 Γουγουγιάννη Ειρήνη 

78 Γούσιας Φώτιος 

79 Γράψας Ιωάννης 

80 Γρηγορίου Βασίλειος 

81 Γρόσδος Σταύρος 

82 Γώτη Ευθυμία 

83 Δαβράζος Γρηγόριος  

84 Δάλλας Μάρκος 

85 Δαμάσκου Ευτυχία-Σοφία 

86 Δαμιανίδου Λουκία 

87 Δαρδανού Μαρία 
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88 Δασαργύρη Χρυσή 

89 Δέγγλερη Σοφία 

90 Δελημπέης Γεώργιος 

91 Δελής Φίλιππος  

92 Δελιόπουλος Γεώργιος 

93 Δεμερτζή Σταυρούλα 

94 Δερμεντζή Αθηνά 

95 Δεστές Γεώργιος 

96 Δημακοπούλου Αλεξάνδρα 

97 Δημητρακάκης Κωνσταντίνος 

98 Δημητρέλλος Βασίλειος 

99 Δημοσθενίδης Δημήτριος 

100 Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα 

101 Δινάκη Βασιλική 

102 Διπλάρη Χριστίνα 

103 Δομουχτσής Κωνσταντίνος 

104 Δουζίνα Μαρίλη 

105 Δουκάκης Σπυρίδων 

106 Δουλιάκα Γεωργία 

107 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος 

108 Ελευθερίου Πρόδρομος 

109 Εμμανουηλίδου Σοφία  

110 Ευθυμιάδης Γεώργιος 

111 Εφραιμίδης Παύλος 

112 Ζαμπάκη Θεοδώρα 

113 Ζαχαράκη Ελένη 

114 Ζέππος Δημήτριος 

115 Ζέρβα Μαρία 

116 Ζερβού Κυριακή 

117 Ζήκος Νικόλαος 
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118 Ζηκούλη Κωνσταντίνα 

119 Ζουρνά Άννα 

120 Ζυγούρης Επ.Φώτιος  

121 Ζωγόπουλος Ευστάθιος 

122 Ζωγράφου Ελένη 

123 Θανάσουλα Ιωάννα 

124 Θεοδοσίου Ελένη 

125 Θεοδότου Ευγενία 

126 Θεοδωρακάκος Μηνάς  

127 Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα 

128 Θεοδωροπούλου Ρεβέκα 

129 Θεοδώρου Παναγιώτης 

130 Θεοδώρου Παρασκευή  

131 Θεοφανέλλης Τιμολέων 

132 Θεοχαροπούλου Γεωργία 

133 Θώδης Γεώργιος 

134 Ιωανίδου Κυριακή 

135 Ιωαννίδης Παναγιώτης 

136 Ιωσηφίδου Ειρήνη 

137 Καβαλιέρος Δημήτριος 

138 Καβαλλάρη Ισμήνη 

139 Καβαρατζή Θεοδώρα 

140 Καζέπη Κωνσταντίνα 

141 Καλαμπούκας Ηλίας 

142 Καλέμης Κωνσταντίνος 

143 Καλημέρης Ιωάννης 

144 Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος 

145 Καλοβρέκτης Κώστας 

146 Καλογεράς Δημήτριος 

147 Καλύβας Αντώνιος 
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148 Κάλφα Μαρία 

149 Καλφαγιάννη Αγνή 

150 Καμέας Νικόλαος  

151 Καμπούρμαλη Ιωάννα 

152 Κάμτσιος Σπυρίδων 

153 Κανέλλη Μαρία-Άννα 

154 Καντάς Κωνσταντίνος 

155 Κάντζου Ελπινίκη 

156 Καπανιάρης Αλέξανδρος  

157 Καπουτσή Φωτεινή 

158 Καραβασίλης Ιωάννης 

159 Καραγιάννη Ευαγγελία 

160 Καραγιώργου Ελευθερία 

161 Καραθανάση Ζαχαρένια  

162 Καραϊσαρλή Μαρία 

163 Καρακατσάνη Ευμορφία 

164 Καράμπελα Μαρία  

165 Καράμπελα Ρεβέκκα- Αθηνά  

166 Καρατράντου Ανθή 

167 Καραφωτιά Μαρία 

168 Καργιώτη Μαρία  

169 Καρέλα Γεωργία 

170 Καρολίδου Σωτηρία 

171 Καρυάκατζη Χρυσαυγή 

172 Κασβίκη Σοφία 

173 Κασιώρα Βασιλική 

174 Καστανιάς Θεόδωρος 

175 Καταρτζης Ιωάννης 

176 Κατσαδώρος Γεώργιος 

177 Κατσάνος Θεοφάνης 
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178 Κατσιούλα Παναγιώτα  

179 Κατσούγκρη Παρασκευή 

180 Κατσούρης Γιώργος 

181 Καφετζή Ευγενία 

182 Κεραμιδά Κωνσταντία 

183 Κερασοβίτης Κωσταντίνος 

184 Κεφαλλωνίτης Γιώργος  

185 Κιουρτσόγλου Παρασκευή 

186 Κλειδαρά Μαρία 

187 Κλωνάρη Αικατερίνη 

188 Κοζάς Κωνσταντίνος 

189 Κοκκονός Αντώνιος 

190 Κολιοφούτης Αθανάσιος 

191 Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα 

192 Κολοζώφ Χρήστος 

193 Κολτσάκης Ευάγγελος 

194 Κόνσολα Χριστίνα 

195 Κοντογούρη Ευανθία 

196 Κοντόση Κωνσταντίνα 

197 Κόντου Βασιλική 

198 Κοπάδη Θάλεια 

199 Κορκοβέλου Αγγελική  

200 Κορολή Μαρία 

201 Κοροσίδου Ελένη 

202 Κορρές Κωνσταντίνος 

203 Κοτρίδης Ανδρέας 

204 Κουγιουμτζής Γεώργιος 

205 Κούζας Δημήτριος 

206 Κούκης Νικόλαος 

207 Κουκλατζίδου Μαρία 
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208 Κουκούλης Κωνσταντίνος 

209 Κουμπενάκη Στυλιανή 

210 Κουρεντζής Κυριάκος 

211 Κουρέτας Ιωάννης  

212 Κουσκουμπέκου Δήμητρα 

213 Κουτσιμπέλη Όλγα 

214 Κουτσουρίδης Ιωάννης 

215 Κοψιδάς Οδυσσέας  

216 Κρασούλης Ηλίας 

217 Κρόκος Σπυρίδων 

218 Κυριακίδης Θωμάς 

219 Κυριακόπουλος Χρήστος 

220 Κυριάκου Αγγελική  

221 Κυριακού Θεώνη 

222 Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος 

223 Κυρκενίδης Ιωάννης  

224 Κωλέττη Ελένη 

225 Κωνσταντή Αγορίτσα 

226 Κωσταρίδης Παναγιώτης 

227 Κώστας Απόστολος 

228 Κωστοπούλου Καλλιόπη 

229 Κωτούλας Βασίλειος 

230 Κωτσαλίδου Δόξα  

231 Κωτσίδης Κωνσταντίνος 

232 Λάγουρη Μαρίνα 

233 Λαζαρίδου Καλλιόπη 

234 Λάζος Παναγιώτης 

235 Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ 

236 Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) 

237 Λαλάς Χρήστος 
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238 Λάλος Χρήστος 

239 Λαμπίρης Απόστολος 

240 Λαφαζάνογλου Αλέξανδρος 

241 Λεοντίδης Ευθύμιος 

242 Λεωνίδου Παγώνα 

243 Λιοδάκη Νίκη 

244 Λόζγκα Ευαγγελία 

245 Λουάρη Μαρίνα 

246 Λουμπαρδιά Αγγελική 

247 Λούτα  Αικατερίνη 

248 Λυγάτσικας Ζήνων 

249 Μαγουλάς Αντώνιος 

250 Μαγουλιώτη Θεοδώρα 

251 Μαθιουδάκη Μαρία 

252 Μαΐδου Ανθούλα 

253 Μακρή Κυριακούλα 

254 Μακρή Παρασκευή 

255 Μακρής Γεώργιος 

256 Μακρής Γεώργιος 

257 Μαλέτσκος Αθανάσιος 

258 Μάνεση Σουλτάνα  

259 Μάνθου Αργυρώ 

260 Μανικάρου Μεταξούλα 

261 Μανώλη Βάια 

262 Μαρκαντώνης Χρίστος 

263 Μαρκογιαννάκης Γεώργιος  

264 Μασούρα Αικατερίνη 

265 Μαστρογιάννης Αλέξιος 

266 Ματζάκος Πέτρος 

267 Μαυράκη Μελπομένη 
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268 Μαυρομματίδου Σταυρούλα 

269 Μαυροπούλου Εμμανουέλα 

270 Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος 

271 Μεϊντάση Αθανασία 

272 Μελάς Φίλιππος 

273 Μελισόβα Ζαφειρούλα 

274 Μέλλιου Κυριακή 

275 Μητροπούλου Ελένη 

276 Μιχαηλίδης Tάσος 

277 Μιχάλη Μαρία  

278 Μοσκοφίδης Αλέξανδρος 

279 Μοσχονησιώτης  Στυλιανός 

280 Μοσχούς Νικόλαος 

281 Μουλά Ευαγγελία 

282 Μουρατίδης Αντώνιος 

283 Μουρατίδου Ευθυμία  

284 Μουράτογλου Νικόλαος 

285 Μουσιάδου Ειρήνη 

286 Μουσουλίδης Νικόλας 

287 Μουταφίδου Άννα 

288 Μπαζακογιάννη Στυλιανή 

289 Μπακόπουλος Νικόλαος 

290 Μπαλατσού Μαρία 

291 Μπαλίτα Θεοφανούλα 

292 Μπαλταδούρος Σεραφείμ 

293 Μπαμπασίδης Γεώργιος 

294 Μπάμπουρα Άννα 

295 Μπαντούνας Άγγελος 

296 Μπαρής Θεόδωρος 

297 Μπαρμπόπουλος Γεώργιος 
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298 Μπατζέλη Άννα 

299 Μπατσίλα Μαριάνθη 

300 Μπαφίτη Άννα 

301 Μπελεσιώτη Κωνσταντίνα 

302 Μπενάκη Σωτηρία 

303 Μπερδούσης Ιωάννης 

304 Μπίλλα Πολυξένη 

305 Μπιμπούδη Μαρία 

306 Μπιτζελέρη Παναγιώτα-Κυριακή 

307 Μπλετσογιάννη Βασιλική 

308 Μποτέλη Χρηστίνα 

309 Μποτονάκης Αντώνιος 

310 Μπουραζάνας Κωνσταντίνος 

311 Μπούτσκου Λεμονιά  

312 Μυλωνάς Δημήτριος 

313 Μυρτσίδης Διαμαντής 

314 Νάστος Ιωάννης 

315 Νείλα Ιωάννα 

316 Νείρος Αντώνιος 

317 Νικολάου Ελένη  

318 Νικολιδάκης Συμεών  

319 Νίκου Χρήστος 

320 Νομικού Αργεντίνη 

321 Ντόκα Αγλαΐα 

322 Ντούμα Κωστούλα 

323 Ντυμένος Αναστάσιος 

324 Ξάνθη Στυλιανή 

325 Ξενάκη Αντωνία  

326 Οικονομάκου Μαριάνθη  

327 Οικονομίδης Βασίλειος 
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328 Οικονόμου Κωνσταντίνα 

329 Οικονόμου Κώστας 

330 Ορφανάκη Ασημίνα 

331 Ορφανάκης Βασίλειος 

332 Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία 

333 Παΐζη Όλγα 

334 Παλάζη Χρυσάνθη 

335 Παλαπέλα Γεωργία 

336 Παλιούρας Αριστείδης 

337 Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 

338 Παναγιώταρου Αλίκη 

339 Παναγιωτόπουλος Ιωάννης 

340 Πανταζή Αφροδίτη 

341 Παντίδου Γεωργία 

342 Παντσίδης Χρήστος 

343 Παπαβασιλείου Γεώργιος 

344 Παπαβασιλείου Χρυσούλα 

345 Παπαγιάννης Νικόλαος 

346 Παπαδάκη Ειρήνη  

347 Παπαδάκης Σταμάτης 

348 Παπαδημητρίου Γεώργιος 

349 Παπαδημητρίου Παναγιώτα 

350 Παπαδημητρίου Σουλτάνα 

351 Παπαδημητρίου Σοφία  

352 Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος 

353 Παπαδόπουλος Ισαάκ 

354 Παπαδοπούλου Αναστασία 

355 Παπαϊωάννου Γεώργιος 

356 Παπαναστασίου Ασπασία 

357 Παπανδρέου Κωνσταντίνα 
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358 Παπανικολάου Χρήστος 

359 Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος 

360 Παπάς Αναστάσιος 

361 Παπαχαρίτου Χριστίνα 

362 Παπαχρήστου Αλεξάνδρα 

363 Παπουτσάκη Καλλιόπη 

364 Παππά Μαρίνα 

365 Παραλίδου Μαρία 

366 Παρασκευάς Απόστολος 

367 Παρασκευάς Παρασκευάς 

368 Πάρνου Μαρία   

369 Πασιόπουλος Γεώργιος 

370 Παταρίδου Ελένη 

371 Πατεράκη Ειρήνη 

372 Πάτση Χαρίκλεια 

373 Πατσιομίτου Σταυρούλα  

374 Πέκης Αναστάσιος 

375 Πεπές Ευάγγελος 

376 Περπέρης Απόστολος 

377 Περπερίδης Γεώργιος 

378 Πεσματζόγλου Ευανθια 

379 Πετρόπουλος Μιχάλης  

380 Πεχλιβανίδου Ευαγγελία 

381 Πίκλας Ιωάννης 

382 Πιτσικάλης Σταύρος 

383 Πλαγεράς Αντώνιος 

384 Πλατάρος Ιωάννης 

385 Πολάτογλου Χαρίτων 

386 Πολύδωρος  Γεώργιος 

387 Πολύζος Νικόλαος 
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388 Πολυζώη Άννα 

389 Πολυζώη Γεωργία 

390 Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 

391 Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 

392 Ραβασόπουλος Γεώργιος 

393 Ράλλης Μιχαήλ 

394 Ρίζου Ευανθία 

395 Ρουμπής Νικόλαος 

396 Ρώιμπα Βασιλική 

397 Ρώσσιου Ελένη 

398 Σαζακλίδης Νικόλαος 

399 Σακαρέλλου Ευθυμία 

400 Σακελλαράκη Καλομοίρα 

401 Σαλαμούρας Γεώργιος 

402 Σαλωνίδης Μιχαήλ 

403 Σαμαρά Βασιλική 

404 Σαμαρά Δέσποινα 

405 Σάμιος Γουσταύος 

406 Σαμσάρη Ελένη 

407 Σαραγά Αναστασία 

408 Σάρδη Ελισσάβετ 

409 Σαρρής Δημήτριος Κ.  

410 Σεμερτζόγλου Νίκος 

411 Σεραλίδου Ελένη 

412 Σιγάλα Ζαμπέτα 

413 Σιγούρος Ιωάννης 

414 Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

415 Σιούλας Γεώργιος 

416 Σιούρδα Πηνελόπη 

417 Σισσαμπέρη Νίκη 
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418 Σιώζος Αθανάσιος 

419 Σιώχος Βασίλειος 

420 Σκέβα Αυγή 

421 Σκόδρας  Αστέριος 

422 Σκορδιαλός Εμμανουήλ 

423 Σπυριδάκης Κωνσταντίνος 

424 Σπυροπούλου Nαταλία  

425 Στάγιας Ιωάννης 

426 Σταμάτη Αικατερίνη 

427 Στασινάκης Παναγιώτης 

428 Σταυρόπουλος Βασίλειος 

429 Σταυρόπουλος Γεώργιος 

430 Σταυροπούλου Ελένη 

431 Σταυροπούλου Ελένη 

432 Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία  

433 Στεργιοπούλου Ευδοκία 

434 Στεργίου Ευθυμία 

435 Στεφανίδης Γεώργιος 

436 Στέφου Λουκία 

437 Στράτη Πηνελόπη 

438 Συλιγάρδου Φωτεινή 

439 Συμεωνίδης Βασίλειος 

440 Συμεωνίδης Νικόλαος 

441 Συρακούλη Βασιλική  

442 Συργιάννης Χαράλαμπος 

443 Σύψας Αθανάσιος  

444 Σφακιανάκη Άννα 

445 Σχίζα Μελπομένη 

446 Σωτηράκη Νικολέτα 

447 Σωτηριάδης Δημήτριος 
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448 Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 

449 Ταβουλάρη Αικατερίνη  

450 Ταγκαλάκη Αικατερίνη 

451 Τάτση Αικατερίνη 

452 Τέκος Γεώργιος 

453 Τζαλακώστας Ρίζος 

454 Τζάμου Αικατερίνη 

455 Τζήμας Δημήτριος 

456 Τζιάβας Αριστείδης 

457 Τζιάσιου Ευαγγελία 

458 Τζιφόπουλος Μενέλαος  

459 Τζιωρτζιώτη Χρυσάνθη 

460 Τζοβλά Ειρήνη 

461 Τζωρτζάκης Ιωάννης 

462 Τζώτζου Μαρία 

463 Τόζιου Τάνια 

464 Τοκμακίδου Ελπίδα  

465 Τολανούδης Μιχαήλ 

466 Τολιάς Δημήτριος 

467 Τουμαζάτος  Διονύσιος 

468 Τουπλικιώτη Σοφία 

469 Τουραμπέλης Μιχαήλ 

470 Τσαγγάρη Χρυσούλα 

471 Τσαγκάτος Εμμανουήλ 

472 Τσαδήμας Χρήστος  

473 Τσακαγιάννης Σοφοκλής 

474 Τσακιρίδου Δόμνα 

475 Τσαμπάζη Παναγιώτα 

476 Τσάρπα Ιωάννα 

477 Τσέκου Αικατερίνη 
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478 Τσελεμπόνης Αναστάσιος 

479 Τσερκέζη Ευμορφία 

480 Τσιγγινού Ελένη 

481 Τσίγκα Γεωργία 

482 Τσικολάτας Αλέξανδρος 

483 Τσιλίκα Κυριακή 

484 Τσιούμα Αικατερίνη 

485 Τσιουπλή Ευγενία 

486 Τσιχουρίδης Χαρίλαος 

487 Τσιώλη Μαγδαληνή 

488 Τσουκαλά Κικιλία 

489 Τσούνη Βασιλική  

490 Φελούκα Βασιλική 

491 Φλώρου Παρασκευή 

492 Φουλίδη Ξανθίππη  

493 Φουντάνα Μαρία 

494 Φραγκίσκου Αικατερίνη 

495 Φριλίγκος Στυλιανός 

496 Φώκου Ιωάννα 

497 Φώτη Παρασκευή  

498 Χαϊδεμενάκου Άννα 

499 Χαϊδή Ειρήνη-Αντωνία 

500 Χαιροπούλου Χρυσούλα 

501 Χαλιούλια Ελένη 

502 Χαλκιάς Γεώργιος 

503 Χαμζαδάκη Γεωργία 

504 Χαρατζόπουλος Παναγιώτης 

505 Χαριτάκη Γαρυφαλιά 

506 Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα 

507 Χαρχαρίδου Αναστασία 
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508 Χατζηγεωργίου Μαρία 

509 Χατζηγιάννης Θεόδωρος 

510 Χατζηδημητρίου Ευαγγελία 

511 Χατζημιχαήλ Χαρούλα  

512 Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή 

513 Χίγκα Μαρία  

514 Χουλιάρα Ξανθή 

515 Χούπη Μαρία 

516 Ψαθοπούλου Παγώνα-Ξανθή 

517 Ψαρογιάννη Μαρία 

518 Ψαρογιώργου Χαριτίνη 

519 Ψώμος Παναγιώτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ.        49 01.Θ.Ε. Minion. Βιωματική μάθηση στην αγγλική γλώσσα μέσω του 

Web 2.0 

Σελ.        57 01.Θ.Ε. Βιωματικό Σεμινάριο Διευθυντών & Διευθυντριών για τη δια-

χείριση των συγκρούσεων: Ένα παράδειγμα σχεδιασμού & υλοποίησης 

Σελ.       66 01.Θ.Ε. Βοτανολογία, κλασσική γραμματεία και αρχαιογνωσία: Ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Σελ.        76 01.Θ.Ε. Δημιουργία βίντεο στο School-Lab. Διαδραστικό ψηφιακό δι-

δακτικό σενάριο στην πλατφόρμα «Αίσωπος» 

Σελ.        86 01.Θ.Ε. Δημιουργία βραβευμένης εκπαιδευτικής ταινίας μικρού μή-

κους στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος  

Σελ.        97 01.Θ.Ε. Διαδρομές Φιλαναγνωσίας σε τρία βιβλία της «Εταιρείας Ψυ-

χοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) για 

την ενδοσχολική βία 

Σελ.      106 01.Θ.Ε. Διδάσκοντας το «Παραμύθι χωρίς όνομα» με τη θεωρία της 

πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner 

Σελ.      114 01.Θ.Ε. Διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού 

για τις εποχές του έτους, την εναλλαγή ημέρας-νύχτας 

Σελ.      124 01.Θ.Ε. Δυνατότητες αξιοποίησης του μοντέλου της αντεστραμμένης 

διδασκαλίας στη διδακτική πράξη του δημοτικού σχολείου: Η περί-

πτωση του «Blendspace» 

Σελ.      130 01.Θ.Ε. Η διαρκής χρήση δικτυακών δοκιμασιών μέσω Moodle ως 

μέσο συμπληρωματικό της διδασκαλίας 

Σελ.      139 01.Θ.Ε. Η διερεύνηση του βαθμού κατανόησης του μηνύματος ενός 

κειμένου κατά την κριτική αποδόμηση και επεξεργασία του και στην 

παραγωγή λόγου 

Σελ.      149 01.Θ.Ε. Η εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση: Προβλήματα 

της άνωθεν επιβολής και πρωτοβουλία εκπαιδευτικών  

Σελ.      157 01.Θ.Ε. Καθολική σχεδίαση για τη μάθηση: Δημιουργώντας ψηφιακά 

προσβάσιμα περιβάλλοντα μάθησης 

Σελ.      181 01.Θ.Ε. Καινοτομία και Τ.Π.Ε. Ο ρόλος του διευθυντή στην εισαγωγή 

καινοτομιών στην εκπαίδευση 

30

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Σελ.     189 01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτή-

των κριτικής σκέψης κατά τη συνεργατική δημιουργία Επιχειρηματο-

λογικών Χαρτών 

Σελ.      203 01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

σε μπουκάλι με τη χρήση Arduino  

Σελ.      212 01.Θ.Ε. Ο ρόλος του Διευθυντή στην προώθηση των καινοτομιών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σελ.      221 01.Θ.Ε. Οι εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες των Επαγγελματικών Λυκείων 

και η συμβολή των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στη βελτίωση της 

ποιότητας διδασκαλίας σε αυτά 

Σελ.      233 01.Θ.Ε. Οργανωσιακή Αλλαγή και Μοντέλα Υιοθέτησης της Εκπαι-

δευτικής Τεχνολογίας  

Σελ.      244 01.Θ.Ε. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια πρωτότυπη 

ιδέα με case study το τρίπτυχο «εκπαίδευση-τουρισμός-έκφραση & δη-

μιουργία» 

Σελ.      255 01.Θ.Ε. Συντονίζοντας την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην τάξη: Μια με-

λέτη περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Προσαρμοσμένη α-

ξιοποίηση της τεχνολογίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης 

Σελ.      265 01.Θ.Ε. Το φύλο μέσα από τις δομές της γλώσσας. Μια γλωσσολογική 

προσέγγιση της νέας Γραμματικής Ε' και Στ' Δημοτικού. 

Σελ.      273 02.Θ.Ε. Γνωστικές και βιολογικές επιδράσεις της σύγχρονης πολυμεσι-

κής κι ασύρματης τεχνολογίας 

Σελ.      283 02.Θ.Ε. Κατανόηση της χρήσης του ημιτόνου και του συνημιτόνου στη 

Φυσική μέσω του λογισμικού ιχνηλασίας Tracker 

Σελ.      293 03.Θ.Ε. 1-1 iPad στη σχολική τάξη: Αξιολογώντας τη μαθησιακή ε-

μπειρία 

Σελ.      301 03.Θ.Ε. Διδασκαλία και μάθηση της «Δομής Επιλογής» στο αυτοκα-

τευθυνόμενο προγραμματιστικό περιβάλλον App Inventor 

Σελ.      309 03.Θ.Ε. Έρευνα: Η χρησιμότητα των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στο 

διδακτικό έργο 

Σελ.      317 03.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των αισθητήρων ενός smartphone στη διδασκα-

λία της Πειραματικής Φυσικής 

Σελ.      330 03.Θ.Ε. Σενάρια παιχνιδοκεντρικής μάθησης στο Scratch 

Σελ.      337 03.Θ.Ε. Σημείο Δρόσου. Μετρήσεις στο σχολικό εργαστήριο με τη 

χρήση Arduino 
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Σελ.      346 03.Θ.Ε. Ψηφιακά Κόμικς. Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου για την υλο-

ποίηση ενός συνεργατικού μαθήματος με τη βοήθεια των Tablet PCs 

(iPad) και των εργαλείων Web 2.0 

Σελ.     356 04.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή. Χρησιμότητα - Προοπτικές 

Σελ.      364 05.Θ.Ε. Αξιολογώντας τη χρήση και αξιοποίηση των video games στην 

διδασκαλία στη σχολική τάξη. Μέρος Α: Βιβλιογραφική Μελέτη 

Σελ.      380 05.Θ.Ε. Επίδραση της εξάσκησης μέσω ψηφιακού κιναισθητικού παι-

χνιδιού στον οπτικό-κινητικό συντονισμό και στη διαχείριση μαθημα-

τικών εννοιών: Μια μελέτη περίπτωσης 

Σελ.      391 05.Θ.Ε. Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 

Σελ.      399 05.Θ.Ε. Η μαθησιακή δυναμική διάσταση των video games: Η περί-

πτωση του Lara Croft και του System Shock 2 

Σελ.      410 05.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια ρόλων: Στοιχεία που τροφοδοτούν την ελ-

κυστικότητά τους σε παίκτες όλων των ηλικιών 

Σελ.      416 05.Θ.Ε. Ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για 

μαθητές με αυτισμό 

Σελ.      425 06.Θ.Ε. Ε-portfolio και αξιολόγηση μαθητών 

Σελ.     434 06.Θ.Ε. Η αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στην υλοποίηση προγράμμα-

τος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Σελ.      442 06.Θ.Ε. Η χρήση των WebQuests στα projects 

Σελ.      449 07.Θ.Ε. Βιβλιογραφική έρευνα για τη χρήση του Facebook στην Ελλη-

νική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Σελ.      460 07.Θ.Ε. Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων οικονομολόγων εκπαι-

δευτικών ως προς την προοπτική ενστάλαξης της Εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη στα οικονομικά μαθήματα και η δημιουργία εκπαι-

δευτικού ιστότοπου - ιστολογίου..  

Σελ.      468 07.Θ.Ε. Εικονικά μουσεία και διαδικτυακές δραστηριότητες στη διδα-

σκαλία του πολιτισμού. 

Σελ.      478 07.Θ.Ε. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων σε ένα 

έργο eTwinning 

Σελ.      486 07.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στην ομαλή ένταξη στο σχολείο μαθητών 

της πρώτης τάξης του δημοτικού 

Σελ.      495 07.Θ.Ε. Ιστολόγιο (Blog) και Wiki: Η εκπαιδευτική χρήση συνεργατι-

κών εργαλείων 

Σελ.     503 07.Θ.Ε. Παραδείγματα αξιοποίησης της προστιθέμενης παιδαγωγικής 

αξίας εφαρμογών web 2.0 
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Σελ.     514 07.Θ.Ε. Σχέδιο έρευνας για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 

Σελ.      522 07.Θ.Ε. Το Ιστολόγιο ως εργαλείο κοινωνικής οικοδόμησης της γνώ-

σης 

Σελ.      531 08.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στο μάθημα των μαθηματικών 

Σελ.     541 08.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας: Η διακλαδωτή ιστορία ως επαγωγικό μέσο διδασκαλίας του 

πλαγίου λόγου 

Σελ.     549 08.Θ.Ε. Τhe Registers: Διδάσκοντας καταλληλότητα ύφους με τη βοή-

θεια της ψηφιακής αφήγησης 

Σελ.      556 08.Θ.Ε. Κατανόηση προφορικού λόγου από παιδιά προσχολικής ηλι-

κίας. Η περίπτωση της ψηφιακής αφήγησης 

Σελ.      566 08.Θ.Ε. Η ελληνική τέχνη στα μουσεία του κόσμου: Ψηφιακή αφή-

γηση. 

Σελ.     577 09.Θ.Ε. Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με Νέες Τεχνολο-

γίες: Η συν-δημιουργικότητα στην εκπαιδευτική πράξη 

Σελ.      590 09.Θ.Ε. Έρευνα πεδίου για την προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των 

φιλολογικών μαθημάτων με χρήση Νέων Τεχνολογιών σε σχέση με τη 

διδασκαλία με παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους (β'μέρος) 

Σελ.     603 09.Θ.Ε. Ομαδοσυνεργασία και Τ.Π.Ε. στο μάθημα της φιλοσοφίας. Έ-

ρευνα- δράση 

Σελ.      610 09.Θ.Ε. Σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων δύο διδακτικών 

παρεμβάσεων για τη διάδοση του ήχου 

Σελ.      620 09.Θ.Ε. Σχεδιασμός και οργάνωση μιας καινοτόμου επιμορφωτικής 

διαδικασίας στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής επιστήμης στη Δευ-

τεροβάθμια Εκπαίδευση  

Σελ.      630 09.Θ.Ε. Τρόποι και συχνότητα χρήσης των λογισμικών για τις Φ.Ε. στο 

Δημοτικό μετά το Β’ επίπεδο επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.  

Σελ.     639 10.Θ.Ε. CLIL in OpenSimulator Project: Σχεδιασμός εφαρμογή και α-

ποτελέσματα της έρευνας     

Σελ.     654 10.Θ.Ε. Διδασκαλία της ιστορίας με τη βοήθεια εργαλείων Τ.Π.Ε. στο 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιου 

Σελ.      662 10.Θ.Ε. Διερεύνηση του βαθμού χρήσης και αξιοποίησης νέων τεχνο-

λογιών από μαθητές και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

- Μία συγκριτική μελέτη 

Σελ.      670 10.Θ.Ε. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σκιαγραφώντας το θεωρητικό 

πλαίσιο της σύγχρονης μεθόδου διδασκαλίας 
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Σελ.    679 10.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του wikispaces classroom ως ομαδοσυνεργατική 

εφαρμογή διαδικτύου στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας του λυ-

κείου 

Σελ.      688 10.Θ.Ε. Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως σχεδιαστές επαυ-

ξημένης πραγματικότητας χώρου  

Σελ.     708 10.Θ.Ε. Εφαρμογή του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας σε συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Σελ.      716 10.Θ.Ε. Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην πρακτική άσκηση των φοιτητών 

Σελ.      725 10.Θ.Ε. Η θεωρία αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας και η εφαρ-

μογή της για τη σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τον διαδραστικό πίνακα και τον προβολέα 

Σελ.      736 10.Θ.Ε. Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη 

διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Σελ.      745 10.Θ.Ε. Η συμβολή της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στη βελτίωση της 

επίδοσης του μαθητή 

Σελ.      753 10.Θ.Ε. Τεχνολογικά εμπλουτισμένη ή παραδοσιακή διδασκαλία και 

μάθηση; Μια μελέτη αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γεωγρα-

φίας-Γεωλογίας της Β΄ Γυμνασίου 

Σελ.      762 10.Θ.Ε. Το Τ. που ταξιδεύει με την ΤΕΧΝΗ και το Λ. ο ΛΟΓΟΣ που 

λαμπυρίζει 

Σελ.      769 10.Θ.Ε. Υπολογιστικές προσομοιώσεις και οικονομική επιστήμη 

Σελ.     775 10.Θ.Ε. Χρήση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών εννοιο-

λογικής χαρτογράφησης στη διδακτική πράξη 

Σελ.     784 10.Θ.Ε. Χρήση των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο 

Σελ.     793 11.Θ.Ε. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως επαγ-

γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων εκπαιδευομένων 

Σελ.      802 11.Θ.Ε. Διερεύνηση ανάπτυξης προσωπικού περιβάλλοντος μάθησης 

για την δια βίου μάθηση με την πλατφόρμα αποθηκευτικού νέφους 

ownCloud  

Σελ.      810 11.Θ.Ε. Εγκεφαλική διέγερση και διασύνδεση εγκεφάλου-υπολογιστή 

Σελ.      822 11.Θ.Ε. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο vs Εθνικό και Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά 

Σελ.      831 11.Θ.Ε. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας των σπουδαστών με 

τον Καθηγητή-Σύμβουλο στην εξΑΕ  

Σελ.    839 11.Θ.Ε. Η Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην υπηρεσία πολιτιστικών ι-

δρυμάτων: Το παράδειγμα του τμήματος ιστορίας της τέχνης του Ιδρύ-

ματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
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Σελ.      847 11.Θ.Ε. Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων. Η περί-

πτωση νέων αγροτών, στην Ελλάδα 

Σελ.     854 11.Θ.Ε. Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ι-

κανοτήτων και ανάδειξη νέων ρόλων στο πεδίο της ηλεκτρονικής μά-

θησης  

Σελ.      865 12.Θ.Ε. Θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητος 

των εκπαιδευτικών 

Σελ.      899 12.Θ.Ε. Μια μέρα στη ζωή ενός μαθητή Γυμνασίου. Μαθαίνω να αντι-

μετωπίζω τους ψηφιακούς κινδύνους παίζοντας 

Σελ.     908 12.Θ.Ε. Συγκριτική μελέτη σχετικά με την κατανόηση των κλασμάτων 

και τη διδασκαλία τους 

Σελ.     918 12.Θ.Ε. Το πρόγραμμα της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Το παρά-

δειγμα των "e-visioners" 

Σελ.      925 12.Θ.Ε. Ψηφιακή ασφάλεια στο Σχολείο με το πρόγραμμα πιστοποίη-

σης eSafety Label. 

Σελ.     934 13.Θ.Ε. Εκπαιδευτική πολιτική και Τ.Π.Ε. Αναφορά σε διεθνές και ε-

θνικό επίπεδο - Η περίπτωση της Ελλάδας. 

Σελ.     943 13.Θ.Ε. Μελέτη της τάσης διαμόρφωσης των φύλων εποπτών-εποπτευ-

ομένων μελών ως προς την επίβλεψη-εκπόνηση διπλωματικών εργα-

σιών  μεταπτυχιακών τμημάτων με θετική κατεύθυνση 

Σελ.      967 13.Θ.Ε. Περιβάλλον και περιβάλλοντα μάθησης: Ο ρόλος του παιχνι-

διού στην ανάπτυξη μάθησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών για 

ένα αειφόρο σχολείο  

Σελ.     995 13.Θ.Ε. Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους 

στη σχολική τάξη 

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΜΕΡΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Σελ.  1003 04.Θ.Ε. Digital Shadow Theatre: To θέατρο σκιών από την Μεσαιω-

νική Αίγυπτο στο Tablet. 

Σελ.  1013 03.Θ.Ε. Στοιχεία μηχανών της Γ τάξης ΕΠΑΛ. Μια εφαρμογή για έ-

ξυπνες φορητές συσκευές 

Σελ.  1022 04.Θ.Ε. Μελωδικά μονοπάτια: Εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι για τη 

διδασκαλία  της μελωδικής γραμμής 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

Σελ.   1033 01.Θ.Ε. Joomag: Ένα περιοδικό δημιουργικής γραφής 
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Σελ.   1041 01.Θ.Ε. No war … no refugees. Το προσφυγικό αποτύπωμα στις τέχνες. 

Ένα πρόγραμμα Teachers4Europe στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σελ.   1051 01.Θ.Ε. Out of Eden Learn - Ψηφιακή αφήγηση και επικοινωνία στο 

Νηπιαγωγείο  

Σελ.   1062 01.Θ.Ε. Sailing against all odds: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα μέσω παιχνιδιού  

Σελ.   1074 01.Θ.Ε. Snowflakes, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι του Scratch  

Σελ.   1082 01.Θ.Ε. The European Union Art Project 2016. Μια δράση στο πλαίσιο 

των Teachers4Europe στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Σελ.   1090 01.Θ.Ε. Άκου τη σιωπή των κάστρων… Διδακτικό σενάριο για την Ι-

στορία της Ε' Δημοτικού 

Σελ.   1101 01.Θ.Ε. Αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας για τη διδασκαλία προ-

γραμμάτων επεξεργασίας εικόνας 

Σελ.   1112 01.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και του προγραμματισμού στη διαθε-

ματική διδασκαλία 

Σελ.   1123 01.Θ.Ε. Από τη Χωχαρούπα στην Ευρώπη. Διδακτικό σενάριο, στα 

πλαίσια της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης: Teachers4europe 

Σελ.   1134 01.Θ.Ε. Από το STEM στο STEAM - Το μονοπάτι για τη συνάντηση 

του Geogebra με  τo Επιστημονικό Θέατρο  σε μια παράσταση με θέμα 

το Θαλή το Μιλήσιο  

Σελ.   1144 01.Θ.Ε. Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένα ταξίδι στον αθλητισμό και 

τον πολιτισμό με τη χρήση Τ.Π.Ε. για τη Β' Γυμνασίου 

Σελ.   1154 01.Θ.Ε. Αρχαιολογικός χώρος. Διδακτικό σενάριο για το εμβαδόν  τρι-

γώνου στο μάθημα της Γεωμετρίας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 

Σελ.   1166 01.Θ.Ε. Ασφαλείς συνομιλίες στο Διαδίκτυο. Μια διδακτική πρόταση 

Σελ.   1178 01.Θ.Ε. Βιωματικότητα και Τ.Π.Ε. στη λογοτεχνία 

Σελ.   1189 01.Θ.Ε. Δημιουργική προσέγγιση του πεζού λογοτεχνικού κειμένου: 

Eφαρμογή σε αποσπάσματα από την Αναφορά στον Γκρέκο του Ν. Κα-

ζαντζάκη 

Σελ.  1198 01.Θ.Ε. Δημιουργώντας ψηφιοποιημένα παραμύθια με  μαθητές των 

μικρών τάξεων του δημοτικού 

Σελ.   1208 01.Θ.Ε. Διαθεματική παιχνιδοποίηση διδακτικής ενότητας (Διδακτικό 

Σενάριο) 
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Σελ.   1223 01.Θ.Ε. Διαπροσωπικές σχέσεις, πολλαπλή νοημοσύνη και μέθοδος 

Project. Διδακτική Πρόταση 

Σελ.   1234 01.Θ.Ε. Έρωτας Επανάσταση κι ένα μικρό αστέρι, στην ποίηση του Τά-

σου Λειβαδίτη  

Σελ.   1248 01.Θ.Ε. Ταξίδι στον έρωτα ... από την παράδοση στον μοντερνισμό» 

Σελ.   1264 01.Θ.Ε. Πάμε Μουσείο;  Στ' Δημοτικού, Μουσείο Σολωμού στην Κέρ-

κυρα 

Σελ.   1274 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο. Δομή επανάληψης για ... 

Σελ.   1286 01.Θ.Ε. Δοντάκια γερά και ευτυχισμένα! Διδακτικό σενάριο 

Σελ.   1296 01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο για την ένταξη της τεχνικής Clay 

Animation στην προσχολική ηλικία  

Σελ.   1307 01.Θ.Ε. Έργο, θερμότητα και θερμική ενέργεια. Μια ενδιαφέρουσα συ-

γκατοίκηση!  

Σελ.   1318 01.Θ.Ε. Εφαρμογή των έξι καπέλων σκέψης του Edward de Bono στη 

λογοτεχνία 

Σελ.   1325 01.Θ.Ε. Η διδασκαλία της μάχης των Θερμοπυλών με την αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. 

Σελ.   1335 01.Θ.Ε. Η διδασκαλία της χειροσφαίρισης στην πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και του διαδραστικού πίνακα 

Σελ.   1346 01.Θ.Ε. Η διερεύνηση της παραμετρικής εξίσωσης πρώτου βαθμού με 

τη βοήθεια λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας 

Σελ.   1355 01.Θ.Ε. Η εκλεκτική συγγένεια ανάμεσα στο θέατρο και στη λογοτε-

χνία. Μια διδακτική πρόταση για τη Στέλλα Βιολάντη 

Σελ.   1366 01.Θ.Ε. Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στο χώρο εργασίας-Μία διδακτική 

πρόταση 

Σελ.   1378 01.Θ.Ε. Η Καλλιπάτειρα, ο Τόφαλος και... οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μια 

διαθεματική προσέγγιση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Σελ.   1394 01.Θ.Ε. Η ομορφιά της απλότητας. Παράδειγμα ιστορίας με ψηφιακή 

αφήγηση 

Σελ.  1400 01.Θ.Ε. Η χρήση του Web Quest στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας Teachers for Europe  

Σελ.   1407 01.Θ.Ε. Πασχαλινές κάρτες, ήθη και έθιμα. 

Σελ.   1415 01.Θ.Ε. Erasmus+ KΑ2 και Νηπιαγωγείο. Η περίπτωση του  Νηπιαγω-

γείου Δρεπάνου 
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Σελ.   1422 01.Θ.Ε. Από το quark μέχρι το Σύμπαν. Μια βιωματική προσέγγιση θε-

μελιωδών εννοιών της Σύγχρονης Φυσικής 

Σελ.   1432 01.Θ.Ε. Από τον τριγωνομετρικό κύκλο στις τριγωνομετρικές συναρ-

τήσεις 

Σελ.   1441 01.Θ.Ε. Ηλιοπροστασία - Πρόληψη από τον καρκίνο του δέρματος 

Σελ.   1456 01.Θ.Ε. Κατασκευή κανονικών πολυέδρων με κανόνα, διαβήτη και 

Geogebra 5 

Σελ.   1464 01.Θ.Ε. Με αφορμή ένα άγαλμα: Διδασκαλία "εκτός των θυρών" 

Σελ.   1474 01.Θ.Ε. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι σε έναν πολύχρωμο κόσμο 

Σελ.   1484 01.Θ.Ε. Καινοτόμος δράση για την εισαγωγή των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας στον οπτικό εγγραμματισμό 

Σελ.   1494 01.Θ.Ε. Κατανοώ τη γλώσσα του τόπου μου, γνωρίζω τον εαυτό μου! 

Διδακτικό σενάριο - έκφραση-έκθεση της Α΄ Λυκείου 

Σελ.   1504 01.Θ.Ε. Κόκκινη κλωστή δεμένη… Η σύγχρονη εκδοχή. Διδακτική 

πρόταση για τον κριτικό γραμματισμό 

Σελ.   1522 01.Θ.Ε. Κοκκινοσκουφίτσες και Ιντερνετικοί Λύκοι: Διδακτικό σενά-

ριο για το ασφαλές διαδίκτυο  

Σελ.   1532 01.Θ.Ε. Κόμικ και comics (Έντεχνος συλλογισμός –Artful  Thinking 

και ψηφιακό κόμικ,μια προσέγγιση για το νηπιαγωγείο) 

Σελ.   1543 01.Θ.Ε. Μαθαίνω τη γλώσσα μου, γνωρίζω την Ευρώπη (Ε.Ε) 

Σελ.   1556 01.Θ.Ε. Μαθητές στο ρόλο του σχεδιαστή εκπαιδευτικών Animation με 

τη χρήση του λογισμικού Algodoo στη Φυσική 

Σελ.   1564 01.Θ.Ε. Μελέτη κίνησης φυσαλίδας αέρα σε σωλήνα με υγρό 

Σελ.   1574 01.Θ.Ε. Μικροί ζωγράφοι εν δράσει. Διδακτικό σενάριο για το νηπια-

γωγείο 

Σελ.  1582 01.Θ.Ε. Ο Θεός... των άλλων. Υλοποίηση ενός προγράμματος 

Teachers4Europe  

Σελ.   1600 01.Θ.Ε. Όταν θυμωμένα κύματα χτυπούν τον τόπο μας. Σενάριο διδα-

σκαλίας γεωκινδύνου με χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ.   1610 01.Θ.Ε. Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «Τα τοπία της Δυτικής Φθιώτιδας 

μέσα από τη ζωγραφική ντόπιων καλλιτεχνών» 

Σελ.   1615 01.Θ.Ε. Προγραμματίζοντας με το Scratch τη συμπεριφορά της διασκέ-

δασης και της διάθλασης του φωτός 
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Σελ.   1626 01.Θ.Ε. Προγραμματίζοντας με το Scratch τη συμπεριφορά της συμβο-

λής των μηχανικών κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού

Σελ.   1638 01.Θ.Ε. Προετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο! Let's go to High School.

Thoughts and reflections!

Σελ.   1647 01.Θ.Ε. Στα μονοπάτια της Ευρώπης μέσα από τα αξιοθέατα της Ευ-

ρώπης - Έντεχνος συλλογισμός

Σελ.   1657 01.Θ.Ε. Συνεργασία σχολείων για δημιουργία περιοδικού μέσω του

schoolpress

Σελ.   1668 01.Θ.Ε. Τα ζώα της θάλασσας. Διδακτικό σενάριο

Σελ.   1678 01.Θ.Ε. Τα «μυστικά» της γονιδιακής έκφρασης αποκαλύπτονται με το

Gene Explorer

Σελ.   1689 01.Θ.Ε. Τα πορτρέτα ... και το πορτρέτο της Μόνα Λίζα

Σελ.   1700 01.Θ.Ε. Τα ψηφιακά μέσα ως όπλο κατά του εκφοβισμού

Σελ.   1711 01.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας με το «Kuro Siwo». Mια διδακτική προσέγγιση

της ποίησης του Νίκου Καββαδία

Σελ.   1721 01.Θ.Ε. Το Αλφαβητάρι του Μουσείου - Διαθεματικό διδακτικό σενά-

ριο με χρήση Τ.Π.Ε.

Σελ.   1731 01.Θ.Ε. Το Δελφινοκόριτσο. Αφήγηση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

στα πλαίσια προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Σελ.   1740 01.Θ.Ε. Το κοινωνικό πρόβλημα στην πράξη

Σελ.   1750 01.Θ.Ε. Το Σχίσμα Ανατολής και Δύσης και οι ιστορικές και πολιτικές

του επιβιώσεις: Μια διαθεματική προσέγγιση μέσα από ένα παιχνίδι

ρόλων με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε.

Σελ.   1760 01.Θ.Ε. Του ξυλουργού ... η βάση ..., μια εφαρμογή ελεύθερου λογι-

σμικού για τη διαχείριση ξυλουργικών κατασκευών, από ενήλικες μα-

θητές Εσπερινού ΕΠΑΛ

Σελ.   1770 01.Θ.Ε. Χριστιανική άσκηση - Μοναχισμός και διδασκαλία με Τ.Π.Ε.

Διδακτικό σενάριο

Σελ.   1778 02.Θ.Ε. e Ευρώπη: Σενάριο διδασκαλίας της γεωγραφίας μέσω Τ.Π.Ε.

Σελ.   1787 02.Θ.Ε. Άνοιξη, Πάσχα, ομορφιά και κόκκινα βαμμένα αυγά: όταν τα

νήπια γνωρίζουν το Πάσχα μέσα από τις Τ.Π.Ε.

Σελ.   1801 02.Θ.Ε. Δημοτικά τραγούδια και Κρητική Λογοτεχνία - Διδακτικό σε-

νάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε.
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Σελ.   1814 02.Θ.Ε. Διαδικτυακή συνεργασία τριών τάξεων με θέμα τις γερμανικές 

παροιμίες 

Σελ.   1826 02.Θ.Ε. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β΄ Δημοτικού. Με 

προσκαλούν και προσκαλώ 

Σελ.   1836 02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με τη συμβολή των Τ.Π.Ε. για τη διαθεμα-

τική προσέγγιση του «ποδηλάτου» στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης για μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού  

Σελ.   1847 02.Θ.Ε. Μία συνεργασία της φυσικής και της χημείας στη μελέτη των 

ατομικών φασμάτων εκπομπής 

Σελ.   1857 02.Θ.Ε. Σχολικός εκφοβισμός: Μια ψηφιακή προσέγγιση στην έκθεση 

της Γ΄ Λυκείου  

Σελ.   1866 02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας με 

τη χρήση Τ.Π.Ε.: «Ταξίδι» στην ελληνική μουσική. 

Σελ.   1876 02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο. 'Έρευνα: Σχολικά ατυχήματα" 

Σελ.   1886 02.Θ.Ε. Η πτώχευση του 1893. Μια κριτική προσέγγιση 

Σελ.   1892 02.Θ.Ε. Ελληνική ως Γ2 και ψηφιακός γραμματισμός: Αφηγηματικός 

Ενεστώτας και προσφυγικό 

Σελ.   1906 02.Θ.Ε. Εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες με ελαστικές κρούσεις. Σενάριο 

μαθήματος στο εικονικό εργαστήριο του λογισμικού Interactive 

Physics  

Σελ.   1918 02.Θ.Ε. Επιχειρώντας στο υγρό στοιχείο: Διαθεματικό σενάριο με 

χρήση Τ.Π.Ε. για την καλλιέργεια του επιχειρηματολογικού λόγου 

μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας 

Σελ.   1929 02.Θ.Ε. Η διδασκαλία της Βιολογίας με τη χρήση ψηφιακού διδακτικού 

σεναρίου 

Σελ.   1939 02.Θ.Ε. Η φιλία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ένα σενάριο διδασκα-

λίας με Ιστοεξερεύνηση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β' Γυ-

μνασίου  

Σελ.   1949 02.Θ.Ε. Ηλεκτρονική μάθηση και φορητές συσκευές στη προσχολική 

εκπαιδευτική πράξη: «Ανακαλύπτω τα συναισθήματά μου» 

Σελ.   1959 02.Θ.Ε. Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Μια εννοιολογική προσέγγιση. Δι-

δακτικό σενάριο, με χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ.   1968 02.Θ.Ε. Μνήμες Μικράς Ασίας: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο διαφορο-

ποιημένης διδασκαλίας 
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Σελ.   1975 02.Θ.Ε. Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της 

φύσης. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ.   1986 02.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 

με ψηφιακά μέσα 

Σελ.   1996 02.Θ.Ε. Σεισμοί και ηφαίστεια: Ένα διδακτικό σενάριο για τις φυσικές 

καταστροφές βασισμένο στη Μικτή Μάθηση  

Σελ.   2008 02.Θ.Ε. Σχεδιάζοντας μια εκδρομή σε μουσείο 

Σελ.   2018 02.Θ.Ε. Τα φύλα στη λογοτεχνία. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. 

στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α' Λυκείου  

Σελ.   2029 02.Θ.Ε. Το πάτωμά σας είναι το ταβάνι του γείτονα: Ένα ψηφιακό δι-

δακτικό σενάριο για την εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. 

Σελ.   2042 03.Θ.Ε. Διδασκαλία μουσικής μέσω κινητών συσκευών και σύμφωνα 

με το μοντέλο της μικτής μάθησης 

Σελ.   2052 04.Θ.Ε. Μάντεψε τον αριθμό! Υλοποίηση του παιχνιδιού στο Scratch: 

Μια μελέτη περίπτωσης για τη Στ΄ Δημοτικού 

Σελ.   2060 05.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια σε Ειδικά Σχολεία 

Σελ.   2066 05.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης 

μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του το-

μέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. 

Σελ.   2080 06.Θ.Ε. Διάλειμμα για Διαφημίσεις! 

Σελ.   2088 07.Θ.Ε. Έχω φωνή: Ένα πρόγραμμα για το βωβό κινηματογράφο 

Σελ.   2098 07.Θ.Ε. Η δράση ManiARTists' Expeditions: Έντεχνος Συλλογισμός & 

Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Αγγλικών στην Ολοήμερη Ζώνη 

Σελ.   2108 07.Θ.Ε. Οπτικοακουστική εκπαίδευση και διδασκαλία της Ιστορίας με 

αξιοποίηση του διαδικτύου. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος - οι πρόσφυγες 

Σελ.   2117 07.Θ.Ε. Υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο μέσω του 

Google Drive 

Σελ.   2125 08.Θ.Ε. Αξιοποίηση των εργαλείων δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών 

στο Δημοτικό σχολείο: Ένα παράδειγμα εφαρμογής με θέμα τον «Ηλε-

κτρονικό Εκφοβισμό». 

Σελ.   2133 08.Θ.Ε. Τα δέκα μπουφάν του… Kαισαρίωνα! Εξερευνώντας αξίες με 

εργαλείο την ψηφιακή αφήγηση 

Σελ.   2141 08.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση εμπνευσμένη από τους ποιητές της λογοτε-

χνικής γενιάς του 1930. Το Επικό Παραμύθι 
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Σελ.  2150 10.Θ.Ε. Κάθε ταξίδι έχει μυστικούς προορισμούς που ο ταξιδιώτης δεν 

γνωρίζει... (Διδακτικό Σενάριο) 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ.  2158 01.Θ.Ε. Crimson Idol. Ένα έργο eTwinning για την ενδοοικογενειακή 

βία, τις εξαρτήσεις, το χώρο του θεάματος και την αυτοπεποίθηση 

Σελ.  2167 01.Θ.Ε. REWind - Ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και ας 

μάθουμε από την ιστορία μας. Ένα έργο eTwinning για το ρατσισμό, 

το περιβάλλον, τον πόλεμο και την αλληλεπίδρασή τους 

Σελ.  2176 01.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γεωγραφίας Ε' τάξης 

Σελ.  2185 01.Θ.Ε. Βιωματική Επιμορφωτική Ημερίδα Θεολόγων – Γεωλόγων με 

θέμα: Προσομοίωση συνδιδασκαλίας βάσει σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ.  2193 01.Θ.Ε. Εξετάζοντας το ζήτημα της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε σε συ-

νάρτηση με την πολυπλοκότητα που διέπει το σχολικό οργανισμό 

Σελ.  2202 01.Θ.Ε. Έξι καπέλα σκέψης ... εν τάξει 

Σελ.  2210 01.Θ.Ε. Επαυξημένη Πραγματικότητα & Εκπαίδευση στις Φυσικές Ε-

πιστήμες 

Σελ.  2218 01.Θ.Ε. Η ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο μάθημα των 

Γαλλικών του Δημοτικού 

Σελ.  2222 01.Θ.Ε. Η παρ’ ήμῖν θάλασσα. Διδακτικό Σενάριο με Τ.Π.Ε. για το 

ρόλο της θάλασσας στη διαμόρφωση της Ευρώπης, στα πλαίσια του 

προγράμματος teachers4europe 

Σελ.  2230 01.Θ.Ε. Οι Κουνημένες φωτογραφίες μέσο ανάπτυξης της δημιουργι-

κής σκέψης 

Σελ.  2237 01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων 

(corpora) στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία εκπαιδευτική παρέμβαση 

στο πλαίσιο του αγγλικού γραμματισμού σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαι-

ρίας  

Σελ.  2247 01.Θ.Ε. Μαθαίνοντας στην πράξη! Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός δια-

φόρων μορφών τέχνης (π.χ. λογοτεχνίας, ζωγραφικής, μουσικής)  με 

τη νεοελληνική γλώσσα, την ιστορία και την …οικολογία! 

Σελ.  2255 01.Θ.Ε. Μπλε τεχνο-λύσεις! Διδακτικό Σενάριο με Τ.Π.Ε. για τις σύγ-

χρονες τεχνολογικές προτάσεις κατά των θαλάσσιων προβλημάτων 

Σελ.  2263 01.Θ.Ε. Πολιτιστικό πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο με την αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. 

Σελ.  2272 01.Θ.Ε. Πρόταση σχεδιασμού και υποστήριξης on line κοινότητας μα-

θητών 
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Σελ.  2281 01.Θ.Ε. Συμπεριληπτική διδακτική δοκιμή πρώτης και δεύτερης ή ξέ-

νης γλώσσας σε Έλληνες και refugees μαθητές με την παιδαγωγική α-

ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Σελ.  2291 02.Θ.Ε. Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με χρήση δυναμικών λογισμι-

κών Γεωμετρίας  

Σελ.  2302 02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο: Η διάσωση της Ακρόπολης στο ... 

MinecraftEdu  

Σελ.  2313 02.Θ.Ε. Εκμάθηση Python με κατασκευή κύβου φωτοδιόδων. Διδα-

κτικό σενάριο, με χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ.  2324 02.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην κατανόηση και παραγωγή του 

προφορικού λόγου 

Σελ.  2334 02.Θ.Ε. Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν: Σενάριο διδασκαλίας 

με τη χρήση Τ..Π.Ε. εστιασμένο στο στ. 523 της τραγωδίας του Σοφο-

κλή «Αντιγόνη». 

Σελ.  2344 02.Θ.Ε. Τέχνη και Ελληνική Επανάσταση με χρήση Τ.Π.Ε.: Ένα πολι-

τιστικό Πρόγραμμα. 

Σελ.  2355 03.Θ.Ε. Αναλυτικό πρόγραμμα και τεχνολογίες μάθησης 

Σελ.  2364 05.Θ.Ε. Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή με τη 

χρήση tablet. 

Σελ.  2376 07.Θ.Ε. Αξιοποίηση της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σελ.  2384 07.Θ.Ε. Χρήση του Βικιλεξικού στο μάθημα της Πληροφορικής Γυ-

μνασίου 

Σελ.  2389 08.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή και ξένη γλώσσα στο Δημοτικό 

Σελ.  2397 08.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση και Λογοτεχνία: ένα παράδειγμα διδακτι-

κού σεναρίου για τη Β Γυμνασίου 

Σελ.  2406 09.Θ.Ε. Ψηφιακές κοινότητες. Μελέτη περίπτωσης διαδικτυακής κοι-

νότητας ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. 

Σελ.  2414 10.Θ.Ε. Απόψεις των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-

ρίας (Σ.Δ.Ε.) αναφορικά με τη χρήση και κριτική αξιοποίηση του 

Πληροφορικού Γραμματισμού. Η περίπτωση του Σ.Δ.Ε. Δέλτα του 

Νομού Θεσσαλονίκης.  

Σελ.  2420 10.Θ.Ε. Διά βίου μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή 

της οικονομικής κρίσης: Προβλήματα και προοπτικές 

Σελ.  2430 10.Θ.Ε. Συνδέοντας δύο ηπείρους ενώνοντας δύο κόσμους: Ελλάδα-

Νότια Καρολίνα, μία διασχολική συνεργασία στο πλαίσιο του διε-

θνούς προγράμματος World Class Scholars 

43

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Σελ.  2439 11.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης: Η χρήση του Edmodo στα ΚΒΔΜ Αλε-

ξανδρούπολης στα πλαίσια εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας 

Σελ.  2447 11.Θ.Ε. Παιχνίδια για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις τάξεις 

γλωσσομάθειας ενηλίκων  

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ  - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Σελ.  2456 01.Θ.Ε. Βόλτα στην... Ευρώπη. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το νη-

πιαγωγείο 

Σελ.  2464 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για την Ενότητα «Το προσφυγικό ζήτημα 

στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο» της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστο-

ρίας Γ' Γυμνασίου με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Σελ.  2473 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στην ενότητα «Βασικές γνώσεις και έννοιες 

ηλεκτρισμού»  

Σελ.  2479 01.Θ.Ε. Διδασκαλία πειραματικής βελτιστοποίησης στήλης προσρόφη-

σης σε εργαστηριακή και ημιβιομηχανική κλίμακα μέσω διαδραστικού 

πίνακα. 

Σελ.  2486 01.Θ.Ε. Διδάσκοντας θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος: «Κάποτε 

στην Αμερική», μια διαχρονική ματιά στη μετανάστευση. 

Σελ.  2493 01.Θ.Ε. Διδάσκοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

στη Β Γυμνασίου 

Σελ.  2503 01.Θ.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο διαθεματικής προσέγγισης του μαθή-

ματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Έκθεσης - Έκφρασης Γ 

Λυκείου: Τα τροχαία ατυχήματα και ο εκτροχιασμός της δημοκρατίας 

Σελ.  2511 01.Θ.Ε. Ένα παράδειγμα διδασκαλίας γραμματικοσυντακτικών φαινο-

μένων στο Γυμνάσιο 

Σελ.  2517 01.Θ.Ε. Ζώα. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο 

Σελ.  2527 01.Θ.Ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, ψη-

φιακό διδακτικό σενάριο για την πλατφόρμα: Αίσωπος 

Σελ.  2531 01.Θ.Ε. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθηγητών 

για τη διδασκαλία της ιταλικής ως ξένης γλώσσας: Η περίπτωση του 

International House, του διεθνούς σχολείου εκπαίδευσης της Ρώμης 

Σελ.  2540 01.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ως μέσο σύνδεσης του 

σχολείου με την σύγχρονη κοινωνία 

Σελ.  2549 01.Θ.Ε. Αρχετυπική προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων 

Σελ.  2555 01.Θ.Ε. Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες. Ψηφιακό δι-

δακτικό σενάριο για την πλατφόρμα "Αίσωπος" 

Σελ.  2561 01.Θ.Ε. Μάθηση με έργα στο Γυμνάσιο 
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Σελ.  2569 01.Θ.Ε. Μελέτη και αποτίμηση του κοινωνικού κεφαλαίου με εργαλεία 

των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας 

Σελ.  2576 01.Θ.Ε. Ο ελληνισμός της Δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου, σε-

νάριο μαθήματος με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. Ιστορία Γ Γυμνασίου 

Σελ.  2586 01.Θ.Ε. Οι δικές μας ιστορίες: Πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στο 

νηπιαγωγείο 

Σελ.  2595 01.Θ.Ε. Οι Πρόσφυγες: Ένα διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε με 

την Αναστοχαστική Προσέγγιση (E-Reflect: e-Regenerated Freirean 

Literacy through Empowering Community Techniques) 

Σελ.  2602 01.Θ.Ε. Ονομάζοντας και χαρτογραφώντας ανθρώπινα γονίδια 

Σελ.  2612 01.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας την τέχνη στο Νηπιαγωγείο με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας 

Σελ.  2622 01.Θ.Ε. Πρόταση εργαστηριακού μαθήματος Μηχατρονικής με τη 

χρήση μικροελεγκτή Arduino 

Σελ.  2629 01.Θ.Ε. Συνεργατική διδασκαλία μαθημάτων (ελληνικά-αγγλικά) με τη 

μέθοδο project: Μια διδακτική κριτική παρέμβαση στα Α.Π.Σ. μαθη-

μάτων Γυμνασίου  

Σελ.  2639 01.Θ.Ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης 

της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία θεμάτων τέχνης κατά 

το πρότυπο των Roblyer και Doering. 

Σελ.  2645 01.Θ.Ε. Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις. Διδακτικό σενάριο στη 

γλωσσική διδασκαλία της Γ΄ Γυμνασίου  

Σελ.  2657 01.Θ.Ε. Τρέχει, τρέχει το νερό και που… πάει;  

Σελ.  2666 01.Θ.Ε. Χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

δίγλωσσους μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Σελ.  2678 02.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με τη χρήση Τ.Π.Ε. "Πρόσφυγες και μετα-

νάστες υπό το πρίσμα της Ε.Ε." 

Σελ.  2688 02.Θ.Ε. «Ανάβασις» μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο 

Σελ.  2695 02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του ανοσοβιολογικού συ-

στήματος και του ιού HIV με τη βοήθεια τρισδιάστατων προσομοιώ-

σεων 

Σελ.  2702 02.Θ.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις των κρατών της 

Σελ.  2706 02.Θ.Ε. Ο περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου στη Γεωμετρία της Α' 

Λυκείου με χρήση δομημένης μορφής φύλλου εργασίας  

Σελ.  2714 02.Θ.Ε. Περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της λογοτεχνίας. 
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Σελ.  2726 02.Θ.Ε. Χρήση εφαρμογών της πλατφόρμας του Moodle στη διδασκα-

λία του διδακτικού αντικειμένου της Χημείας Β΄ Γυμνασίου 

Σελ.  2732 03.Θ.Ε. TurtleArt: Το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον της 

"λιτότητας" και οι δυνατότητές του 

Σελ.  2738 03.Θ.Ε. Ηλεκτρονικό Λατινικό Λεξικό Ρημάτων 

Σελ.  2743 03.Θ.Ε. Ηλεκτρονικό Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής 

Σελ.  2748 05.Θ.Ε. Εφαρμόζοντας δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής σε 

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μελέτη περίπτωσης 

Σελ.  2759 07.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του προγράμματος: «Αντιμετωπίζω τον Εκφοβι-

σμό». Η εμπειρία του Σ.Σ.Ν. Νέων Μαγνησίας 

Σελ.  2765 07.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη γνωριμία των μαθητών της Ε΄ τά-

ξης του δημοτικού σχολείου με την καστροπολιτεία του Μυστρά  

Σελ.  2771 07.Θ.Ε. Ο σχολικός εκφοβισμός μέσα από την ψηφιακή αφήγηση 

Σελ.  2777 07.Θ.Ε. Προτεινόμενο σενάριο ψηφιακής αφήγησης για το νηπιαγω-

γείο 

Σελ.  2784 07.Θ.Ε. Μια διδακτική πρόταση για την δημιουργία ταινίας 3D κινού-

μενων σχεδίων 

Σελ.  2791 09.Θ.Ε. Η μέθοδος Project στο Δημοτικό Σχολείο  

Σελ.  2797 10.Θ.Ε. Η χρήση του e-learning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελ-

λάδα 

Σελ.  2803 11.Θ.Ε. Η αξία της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαι-

δευτικών τεχνικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης 

στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Σελ.  2813 11.Θ.Ε. Η αξία της Διά Βίου Μάθησης και ο σύγχρονος ρόλος του εκ-

παιδευτή ενηλίκων 

Σελ.  2819 11.Θ.Ε. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων συγκριτικά με τα ευ-

ρωπαϊκά δεδομένα που ισχύουν στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Σελ.  2827 11.Θ.Ε. Η αξιολόγηση ως το κλειδί της επιτυχίας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της Διά Βίου Μάθησης 

Σελ.  2835 12.Θ.Ε. Δημιουργία βάσης δεδομένων με στόχο την πολυκριτηριακή 

ανάλυση επιλογής φυσικού προσροφητικού υλικού για κυανό του με-

θυλενίου 

Σελ.  2841 12.Θ.Ε. Ηθική και Επιστήμη 

Σελ.  2847 12.Θ.Ε. Μεταμοντέρνες θεωρίες και εκπαιδευτική πολιτική. Κριτική 

Παιδαγωγική και Εκπαιδευτικά προγράμματα 

46

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Σελ.  2855 12.Θ.Ε. Σενάριο για ερευνητική εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Οι-

κονομική και τεχνική ανάλυση μεθόδων αξιοποίησης παραπροιόντων 

με εργαλεία Τ.Π.Ε. 

Σελ.  2859 12.Θ.Ε. Στάσεις Διευθυντών Σχολείων Δ.Ε. για τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

στη διοίκηση. Η περίπτωση του ν. Σερρών. 

Σελ.  2865 12.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική/κοινωνική ανισότητα. Μία αμφίσημη 

σχέση 

Σελ.  2872 13.Θ.Ε. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και αξιοποίηση των δρά-

σεών της στις σχολικές μονάδες. 

Σελ.  2879 13.Θ.Ε. Η Κομφουκιανική και Σωκρατική Παιδαγωγική Διδασκαλία 

Σελ.  2887 13.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. στο στρατηγικό πλαίσιο "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2020 (ΕΚ 2020)" - Σύνδεση με την ευρύτερη στρατηγική "Ευρώπη 

2020" 

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΕΣ 

Σελ.  2895 Έντυπα και ψηφιακά κόμικς, ψηφιακά περιβάλλοντα δημιουργίας κό-

μικς και εκπαιδευτικές πρακτικές. Χαρακτηριστικά, μετασχηματισμοί, 

τάσεις και ταυτότητες.  

Σελ.  2914 Εργαστήριο. Η αποτελεσματικότητα της ψηφιακής τεχνολογίας και 

των εφαρμογών της στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σελ.  2916 Θέατρο και διαδίκτυο. Ένας δημιουργικός διάλογος για τις ανάγκες 

του μαθήματος της «θεατρικής αγωγής». 

Σελ.  2923 Η συμμετοχή στην ψηφιακή κοινότητα Out of Eden Learn μέσα από 

τις απόψεις μαθητών νηπιαγωγείου.  

Σελ.  2931 Κριτικός Πληροφορικός Γραμματισμός - Κριτικός Ψηφιακός Γραμμα-

τισμός Περιεχόμενο και εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Σελ.  2944 Ξένη Γλώσσα και Ιστότοπος Μια Διαδραστική Σχέση. 

Σελ.  2957 Στρογγυλό τραπέζι - Η μεντορική στην εκπαίδευση. 

Σελ.  2962 Φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Πληροφορική. Μία προβλη-

ματική σχέση. 

Σελ.  2974 CIT for Self-Driven Internet-based Adaptive Learning (SDIBAL). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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''Minion'' Βιωματική μάθηση στην Αγγλική γλώσσα μέσω του Web 2.0 

Αναστασίου Αδάμος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Διδάκτορας 

adamosana@gmail.com 

Ανδρούτσου Δέσποινα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Διδάκτορας 

desp.adam@gmail.com 

Γεωργάλας Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, M.Sc. 

pgergalas@sch.gr 

Καξίρα Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Ερευνήτρια 

viv.hobbit@gmail.com

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να παρουσιάσει μία πρωτότυπη διδασκαλία στο μάθημα 
των Αγγλικών σε παιδιά της Β΄ Δημοτικού. Περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση ερ-
γαλείων του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό την εκμάθηση βασικών 
εισαγωγικών προτάσεων της αγγλικής γλώσσας. Επιμέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη 
και καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με την ακουστική εξάσκηση και την παραγωγή 
λόγου, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με εκπαιδευτικά εργαλεία της Πληροφο-
ρικής. Η πειραματική διδασκαλία διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες, αρχικά στη σχολική 
τάξη μέσω της χρήσης Η/Υ και βιντεοπροβολέα και στη συνέχεια στο εργαστήριο Πλη-
ροφορικής του σχολείου. Για το ηχητικό μέρος χρησιμοποιήθηκε το Voki ως εργαλείο 
του Web 2.0. Επικουρικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν ο σαρωτής και το πρό-
γραμμα ηχογράφησης των Windows. Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική απόπειρα συμμε-
τείχαν 23 μαθητές ενός τμήματος της Β΄ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχο-
λείου του νομού Θεσσαλονίκης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η στοχευμένη 
χρήση τεχνολογικών δυνατοτήτων του Web 2.0 δύναται να λειτουργήσει ιδιαίτερα α-
ποδοτικά ως προς την παραγωγή προφορικού λόγου και την ακουστική εξάσκηση των 
μαθητών στην αγγλική γλώσσα, ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες. 

Λέξεις-Kλειδιά: Αγγλική γλώσσα, Web 2.0, βιωματική μάθηση 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν επιφέρει σημα-
ντικές αλλαγές στην εργασία, την επικοινωνία και την καθημερινή ζωή, με αποτέλεσμα 
να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο της σύγχρονης εκπαίδευσης, ακόμα και 
στις πολύ μικρές ηλικίες (Βούλτσιου, 2007). Έχουν ενταχθεί πλέον στα εκπαιδευτικά 
συστήματα όλων των ανεπτυγμένων χωρών (Μικρόπουλος, 2006). Μεταρρυθμιστική 
τομή από τα τέλη του 20ού αιώνα στη χώρα μας αποτελεί η είσοδος της Πληροφορικής 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου και ιδιαίτερα του Ολοήμερου Δη-
μοτικού και η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική προσέγγιση των διαφόρων γνω-
στικών αντικειμένων του ημερήσιου προγράμματος (Κουτσουράκης & Παναγιωτακό-
πουλος, 2008). 
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Ο βασικός παράγοντας που επιφορτίζεται με το καθήκον της αναπαραγωγής της σχο-
λικής γνώσης στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης είναι ο εκπαιδευτικός (Tsoulis, 
Tsolakidis & Mitkas, 2013). Τα τελευταία χρόνια, γίνεται όλο και περισσότερο παρα-
δεκτό πως η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δίνει τη 
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών να τις εντάξουν με ποικίλους τρό-
πους στη διδασκαλία του μαθήματος και να επιτύχουν το συνδυασμό μάθησης και δια-
σκέδασης (Γιαννακοπούλου, 2005). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες με εποικοδομητικό τρόπο, δεδομένου ότι κα-
λούνται μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας να μυήσουν το μαθητή στην κουλτούρα 
αυτού που τη μιλά και να τον εισάγουν σε μια διαδικασία κατανόησης του διαφορετι-
κού (Παϊζάνου & Γαβριηλίδου, 2003).  

Στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, η αγγλική γλώσσα διδάσκεται από την τρίτη τάξη 
του Δημοτικού. Από το 2010 όμως, στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευ-
τικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) η αγγλική γλώσσα διδάσκεται και σε μικρότερες ηλικίες 
και πιο συγκεκριμένα σε παιδιά της πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Για αυτόν τον 
λόγο κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία πρωτότυπων εκπαιδευτικών σεναρίων με 
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών που θα κινητοποιήσουν τους μικρούς μαθητές, ώστε με 
διασκεδαστικό τρόπο να κάνουν τα πρώτα βήματα στην εκμάθηση της Αγγλικής. 

Το Voki και η σημασία της βιωματικής – συνεργατικής μάθησης 

Η διάχυση των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι πρόσφατα ήταν πε-
ριορισμένη και οι εφαρμογές τους υποτυπώδεις στη πλειοψηφία των σχολείων. Τα σχο-
λεία στα οποία γίνονταν συστηματική και αποτελεσματική χρήση των υπολογιστών 
στη μαθησιακή διαδικασία ήταν συγκριτικά ελάχιστα και αποτέλεσαν πρόσφορες με-
λέτες περίπτωσης από τις οποίες αντλήθηκαν χρήσιμα δεδομένα. Η κατάσταση σε ό,τι 
αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία 
της μάθησης δείχνει να βελτιώνεται, αν και η παρατεταμένη οικονομική κρίση επιβα-
ρύνει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο και την ποιότητα των υπαρχουσών σχολικών 
υποδομών (Μήτκας, Τσουλής & Πόθος), δυσχεραίνοντας αναπόφευκτα σε σημαντικό 
βαθμό το έργο των εκπαιδευτικών. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρούμε την αξιοποίηση των εργαλείων του Web 2.0 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση των νέων αυτών εργαλείων, οι συμμετέ-
χοντες μαθητές παρακινούνται να δραστηριοποιηθούν ενεργά, να αλληλοεπιδράσουν, 
να γίνουν οι ίδιοι συνδημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού και να έρθουν πιο κοντά 
στους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, η πληροφορία μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαί-
τερες ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου (An &Williams, 2010). Με την πάροδο του 
χρόνου, αυξάνεται η ευχρηστία των εργαλείων του Web 2.0. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να γίνονται προσιτά σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και σε όλο και μι-
κρότερες ηλικίες. 

Ένας από τους τομείς στον οποίο τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί πολύ μεγάλη 
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πρόοδος είναι η χρήση ομιλούντων χαρακτήρων (avatars) στο διαδίκτυο. Από τα δω-
ρεάν online προγράμματα αυτής της κατηγορίας, το πρόγραμμα Voki θεωρείται ότι α-
νήκει στα δέκα καλύτερα εκπαιδευτικά εργαλεία του Web 2.0 (Riedel, 2009). Η φωνή 
μπορεί να ηχογραφηθεί και στη συνέχεια να αναπαραχθεί σε ένα πολύ ελκυστικό περι-
βάλλον για τους μικρούς μαθητές. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν μέσα από ένα πλή-
θος εικονικών χαρακτήρων, να προσθέσουν ένα υπόβαθρο (background) πλούσιο σε 
χρώματα και να δράσουν ως σκηνοθέτες, τοποθετώντας τον χαρακτήρα της επιλογής 
τους σε όποιο σημείο του υπόβαθρου επιθυμούν. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα αυτόματης μετατροπής κειμένου σε ήχο με πολύ καλή ποιότητα. 
Οι ομιλούντες χαρακτήρες μπορούν στη συνέχεια να ενσωματωθούν σε μία ιστοσελίδα 
ή σε ένα wiki. Αυτές οι δυνατότητες δημιουργίας και εξοικείωσης δεν θα ήταν δυνατές 
με τα κλασσικά εποπτικά και τεχνολογικά μέσα που μπορεί να διαθέτει μία σχολική 
τάξη (Aikina & Zubkova, 2015), προάγοντας με τον τρόπο αυτό νέα μονοπάτια εποι-
κοδομητικής μάθησης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το μοντέλο του εποικοδομητισμού, η διαδικασία της μάθησης 
προχωράει μέσω των εμπειριών και της συνεχούς αλληλεπίδρασης με τον εξωτερικό 
κόσμο. Η μάθηση γίνεται αποτελεσματική όταν οι μαθητές, δομούν τη νέα γνώση μέσω 
της δημιουργίας πρωτότυπων προϊόντων, τα οποία αποκτούν διδακτική αξία τόσο για 
αυτούς όσο και για τους άλλους γύρω τους. Επιπλέον, ένα αυθεντικό περιβάλλον μά-
θησης πρέπει να στηρίζεται σε συνθήκες της καθημερινής πραγματικότητας. Οι μαθη-
τευόμενοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να δημιουργούν δικές τους αναπαραστάσεις 
με ποικίλο περιεχόμενο, το οποίο να εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Αυτή η διαδικασία της βιωματικής μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε παιδιά της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της βιωματικής μάθησης, τα παιδιά αναπτύσσουν 
τόσο τις συναισθηματικές όσο και τις φυσικές τους δεξιότητες (Kritzenberger et al., 
2002).  

Παράλληλα, η χρήση μεθόδων συνεργατικής μάθησης, είτε στην κλασική της μορφή 
είτε με τη βοήθεια υπολογιστή, παρουσιάζει πολλά μαθησιακά οφέλη. Ως τέτοια ανα-
φέρονται η ταχύτερη αύξηση γνώσεων και εμπειριών, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
η επιτάχυνση της μάθησης και η δυνατότητα να βλέπουν οι μαθητές θέματα από πολλές 
διαφορετικές σκοπιές. Επίσης, έχει σημαντικό κοινωνικό και συναισθηματικό αντί-
κτυπο. Ειδικότερα, βοηθάει τη μάθηση μέσα από ένα χαλαρό και διασκεδαστικό περι-
βάλλον, αναπτύσσει την κοινωνικότητα βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν και-
νούργιους φίλους και αυξάνει την υπευθυνότητά τους, καθώς δεν λειτουργούν αυτό-
νομα, αλλά ως μέλη μιας ευρύτερης ομάδας. Η συντονιστική παρουσία του εκπαιδευ-
τικού κρίνεται σε κάθε περίπτωση απαραίτητη, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις 
και σπατάλη χρόνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, να αποτρέπεται η έκφραση αρ-
νητικών σχολίων μεταξύ συμμαθητών και να γίνεται άμεσα παρέμβαση, ώστε κάποιοι 
μαθητές να μην μένουν πίσω (Gokhale, 1995). Με βάση αυτήν την παιδαγωγική κα-
τεύθυνση χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σχεδίου η αναπαρά-
σταση σκηνών μιας παιδικής ταινίας για την εκμάθηση Αγγλικών. 
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Μεθοδολογία έρευνας – πειραματική εφαρμογή 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα της Β΄ τάξης ενός 
πειραματικού δημοτικού σχολείου του νομού Θεσσαλονίκης. Το δείγμα περιλάμβανε 
συνολικά 23 μαθητές και μαθήτριες. Σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς της πειραματι-
κής εφαρμογής, αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα μαθητών που χρησιμοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας ήταν αρκετά περιορισμένο, καθώς επίσης και ότι η πειρα-
ματική εφαρμογή έλαβε χώρα σε πρότυπο πειραματικό σχολείο, το οποίο είναι πλήρως 
εξοπλισμένο με τις νέες τεχνολογίες.  

Τα βήματα εφαρμογής της μεθόδου ήταν τα ακόλουθα: 

• Αρχικά έγινε προετοιμασία του χώρου με την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλι-
σμού (ηχεία, βιντεοπροβολέας, έλεγχος γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο). Αμέ-
σως μετά ακολούθησε ρύθμιση και έλεγχος του αντίστοιχου λογισμικού (VOKI) 
που θα χρησιμοποιούσαν οι μαθητές, με συντομεύσεις και ρύθμιση των κωδικών 
πρόσβασης, ώστε να είναι όσο το δυνατόν αμεσότερη και ευκολότερη η πρόσβαση 
τους. 

• Με αφορμή την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων “Minions”, έγινε συζήτηση 
στην τάξη για την υπόθεσή της και ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν 
κάποιες χαρακτηριστικές σκηνές της. Η συζήτηση στην αρχή πραγματοποιήθηκε 
με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού (δασκάλας) της τάξης στα Ελληνικά, ενώ στη 
συνέχεια ρωτήθηκαν οι μαθητές αν θυμούνται κάποιες χαρακτηριστικές εκφράσεις 
στα Αγγλικά από την ταινία. Από τη διαδικασία αυτή φάνηκε ότι ένα μεγάλο μέρος 
των μαθητών είχε ήδη δει τη συγκεκριμένη ταινία στον κινηματογράφο και είχε 
συγκρατήσει πολλά στοιχεία από την υπόθεση. 

• Με βάση τις σκηνές από την ταινία που συζητήθηκαν στην τάξη, ο εκπαιδευτικός 
μαζί με τους μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο εικόνες της συγκεκριμένης ταινίας 
που ήταν διαθέσιμες και που αντιστοιχούσαν σε χαρακτηριστικές φράσεις στα Αγ-
γλικά. Αφού αρχικά βρήκαν πληθώρα εικόνων, στη συνέχεια επέλεξαν να κρατή-
σουν τις καλύτερες ως προς την ποιότητα και την αντιπροσωπευτικότητά τους, τις 
οποίες και τελικά εκτύπωσαν. 

• Την επόμενη σχολική ώρα οι εικόνες μοιράστηκαν στους μαθητές και ο εκπαιδευ-
τικός τους ζήτησε να τις ζωγραφίσουν. Μόλις ο κάθε μαθητής τελείωνε τη ζωγρα-
φιά του, την περνούσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω της βοήθειας του σα-
ρωτή (scanner). 

• Την τρίτη σχολική ώρα έγινε παρουσίαση στην τάξη του εξοπλισμού και των δυ-
νατοτήτων ηχογράφησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και το πρόγραμμα 
VOKI. Οι μαθητές σταδιακά εξοικειώθηκαν τόσο με το παραπάνω υλικό όσο και 
με το λογισμικό. 

• Κάθε μαθητής αρχικά έμαθε και στη συνέχεια ηχογράφησε μία φράση στα Αγ-
γλικά, σχετική με τη ζωγραφιά που είχε φτιάξει. Αμέσως μετά δημιούργησε ένα 
VOKI, επιλέγοντας όχι μόνο έναν από τους διαθέσιμους εικονικούς χαρακτήρες 
αλλά και τη ζωγραφιά του ως υπόβαθρο. 
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• Μετά την ολοκλήρωσή τους όλα τα VOKI που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές 
ενσωματώθηκαν σε μία σελίδα WIKI περιορισμένης πρόσβασης (εικόνα 1), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://peirthes.wikispaces.com . 

 

Εικόνα 1: Τα Voki που δημιούργησαν οι μαθητές με έτοιμους εικονικούς χαρακτήρες 
και δικές τους ζωγραφιές 

• Τέλος, έγινε συνολική παρουσίαση στην τάξη των εργασιών των μαθητών με τη 
μορφή αναπαράστασης της ταινίας. Κάθε μαθητής παρουσίαζε τη φράση και τη 
ζωγραφιά του στους άλλους μαθητές με τη σειρά που εμφανίζονταν στην ταινία. 
Στο τέλος της ώρας έγινε συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τα αποτελέσματα 
της διδασκαλίας. Παράλληλα, δόθηκαν κωδικοί πρόσβασης στους γονείς, οι οποίοι 
επιθυμούσαν να δουν τα αποτελέσματα του έργου στο WIKI. 

Αποτελέσματα – Αξιολόγηση 

Λόγω της πολύ μικρής ηλικίας των μαθητών, δεν δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγη-
σης του έργου. Κατά τις φάσεις ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, 
φάνηκε ότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση των νέων τεχνολο-
γιών. Ειδικότερα, ενθουσιάστηκαν με το πρόγραμμα VOKI και το πλήθος εικονικών 
χαρακτήρων και εικόνων υπόβαθρου που διαθέτει. Το πρόγραμμα VOKI παρέχει επί-
σης μία πολύ εύκολη και σημαντική δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ήχο. Λόγω 
όμως του γεγονότος ότι οι μαθητές δε γνωρίζουν ακόμα το αγγλικό αλφάβητο, προτι-
μήθηκε η μέθοδος της ηχογράφησης. 

Με βάση την αποτίμηση που έγινε από τη μεριά του εκπαιδευτικού, φάνηκε ότι οι μα-
θητές έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην απομνημόνευση, όχι μόνο των δικών τους φράσεων, 
αλλά και φράσεων των συμμαθητών τους. Με αυτόν τον τρόπο τούς δόθηκε η δυνατό-
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τητα να βελτιώσουν τόσο τον προφορικό τους λόγο, όσο και τις ακουστικές τους ικα-
νότητες στην ξένη γλώσσα. Παράλληλα, εξοικειώθηκαν με τη χρήση των νέων τεχνο-
λογιών. Έμαθαν να χρησιμοποιούν τον σαρωτή για να εισάγουν τα έργα τους στον υ-
πολογιστή, να τα περιστρέφουν και να επιλέγουν το τμήμα εκείνο του έργου που θέ-
λουν να παρουσιαστεί. Επίσης, ήρθαν από πολύ μικρή ηλικία σε επαφή με κάποιες από 
τις σύγχρονες εκπαιδευτικές δυνατότητες του Web 2.0, κυρίως μέσω των δυνατοτήτων 
που παρέχει το πρόγραμμα VOKI. Τέλος, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την όλη εκπαι-
δευτική απόπειρα ήταν το γεγονός ότι, εκτός από τους μαθητές, ιδιαίτερα θετική ήταν 
και η ανταπόκριση των γονιών σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής απόπειρας.  

Συμπεράσματα 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η ενσωμάτωση των νέων τεχνολο-
γιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ωριμάσει αρκετά πλέον, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά στη σχολική τάξη, ακόμα και σε πολύ μικρές ηλικίες 
στις οποίες δεν έχει διδαχθεί η δεξιότητα της γραφής. Η χρήση των δυνατοτήτων του 
Web 2.0, δύναται να λειτουργήσει αποδοτικά, ώστε να αναπτυχθούν συνεργατικά από 
τους μαθητές διαφορετικές δεξιότητες που σχετίζονται τόσο με την ακουστική εξά-
σκηση όσο και με την παραγωγή του προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, 
διαφαίνεται ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές, 
προσφέροντάς τους νέα κίνητρα για μάθηση. Παρά το περιορισμένο δείγμα μαθητών 
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, τα αποτελέσματα ήταν πολύ 
ενθαρρυντικά. Οι μαθητές εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επανάληψη της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας με κάποια άλλη ταινία.  

Τέλος, μέσα από την αλληλεπίδραση που επιτεύχθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών Ελ-
ληνικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας και Πληροφορικής για την εφαρμογή του συ-
γκεκριμένου εκπαιδευτικού σχεδίου, προέκυψε και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό συ-
μπέρασμα. Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας εκ-
παιδευτικών τριών διαφορετικών ειδικοτήτων του δημοτικού σχολείου για την αποτε-
λεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Ουσιαστικά, αναδείχτηκε η αξία της διαθεματικό-
τητας που αφορά τα μαθήματα των Ελληνικών, των Αγγλικών και της Πληροφορικής. 
Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι παρόμοια συνεργασία επιτυγχάνεται πολύ εύκολα με-
ταξύ των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων και των δασκάλων της τάξης στη διδα-
σκαλία θεμάτων, τα οποία άπτονται όλων των διδακτικών αντικειμένων στο πλαίσιο 
των μαθημάτων μίας τάξης, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το πεδίο ελευθερίας στην 
έκφραση των μαθητών. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατά το σχολικό 
έτος 2015-16 ενός βιωματικού σεμιναρίου χρονικής διάρκειας 40 ωρών για Διευθυντές 
και Διευθύντριες σχολικών μονάδων Π.Ε. Η θεματολογία του σεμιναρίου (Ο ρόλος του 
Δ/ντη και της Δ/ντριας στη Διαχείριση συγκρούσεων) ορίστηκε κατόπιν ανάλυσης α-
ναγκών των συμμετεχόντων και επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας Σκοπός του 
σεμιναρίου ήταν η ενίσχυση του ρόλου των Διευθυντών & Διευθυντριών στην αποτε-
λεσματική διαχείριση των συγκρούσεων που παρουσιάζονται στις Σχολικές Μονάδες. 
Αξιοποιήθηκαν μέθοδοι και τεχνικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το σεμινάριο αποτε-
λεί προϊόν συνεργασίας τεσσάρων φορέων, υλοποιήθηκε σε επτά συναντήσεις και α-
ξιολογήθηκε σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησής του. 

Λέξεις-Κλειδιά: βιωματικό σεμινάριο, διευθυντές/τριες, διαχείριση συγκρούσεων, 
πρόληψη 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Ματθαίου (2008) η διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαι-
δευτικών θα πρέπει να πληροί τέσσερις αρχές: α) Να είναι στοχευμένη, προσανατολι-
σμένη δηλαδή στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών και των απαιτήσεων 
της σχολικής πραγματικότητας. β) Άξονα επαγγελματικής ανάπτυξης να αποτελούν οι 
πρακτικές λύσεις στα προβλήματα και όχι η ατελείωτη ακαδημαϊκή θεωρητικολογία. 
γ) Ο εκπαιδευτικός να είναι συμμέτοχος στην επαγγελματική του ανάπτυξη. δ) Η δια-
δικασία επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού να είναι αναγνωρίσιμη μέσα 
από την αλλαγή της επαγγελματικής συμπεριφοράς του. 

Ειδικότερα, ο ρόλος του Διευθυντή ή της Διευθύντριας σχολικής μονάδας θεωρείται 
διοικητική θέση υψηλού συγκρουσιακού κινδύνου (Nir & Eyal, 2003), καθώς η θέση 
τους βάσει νόμου (ΦΕΚ 1340/2002, άρθρα 28-31) προβλέπει τόσο διοικητικές όσο και 
παιδαγωγικές λειτουργίες για τις οποίες όμως δεν τους δίνεται περαιτέρω επιμόρφωση 
(Μλεκάνης, 2003). Έτσι, για τις μεν διοικητικές τους αρμοδιότητες χρειάζεται να επι-
μορφωθούν σε συμμετοχικές δυνατότητες διοίκησης, οι οποίες θεωρούνται και οι πιο 
αποτελεσματικές στη σύγχρονη επιστήμη της διοίκησης γενικά αλλά και ειδικά σε ό,τι 
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αφορά το σχολείο (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2003). Τις δε παιδαγωγικές λειτουργίες λόγω 
συχνά του φόρτου εργασίας τους τις αναλαμβάνουν σε περιορισμένο βαθμό (Κατάνου 
κ.ά. 2003). Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1340/2002 παρουσιάζει αρκετές ασά-
φειες και ενώ φαίνεται οι Διευθυντές/ριες να έχουν μεγάλο ποσοστό αυτονομίας, στην 
πραγματικότητα το μεγαλύτερο ποσοστό τους ασκεί τη διοίκηση έχοντας ως μοναδικό 
κριτήριο την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Επιπλέον, οι στόχοι και οι κανόνες λει-
τουργίας του Ελληνικού σχολείου καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση, γεγονός 
που συχνά μετατρέπει τον Διευθυντή περισσότερο σε εκτελεστικό όργανο της σχολικής 
διοίκησης παρά σε διευθυντή – ηγέτη του σχολείου. 

Οι διευθυντές χρειάζεται να στηριχτούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανά-
πτυξη της σχολικής μονάδας και να τονωθούν οι «δημιουργικές» πρακτικές διοίκησης 
που ακολουθούν, σε αντίθεση με τις απλά «διαχειριστικές» πρακτικές (Κατάνου κ.ά., 
2003∙ Μλεκάνης, 2003) με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 
τη σύγκρουση, να διακρίνει τη δυναμική της και τις πιθανές εποικοδομητικές ή κατα-
στροφικές επιπτώσεις της, να έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και να εφαρμόζει τις διά-
φορες τεχνικές διαχείρισής της με αποτελεσματικό τρόπο. 

Καινοτομίες του σεμιναρίου 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σεμιναρίου που παρουσιάζεται στην παρούσα ερ-
γασία θεωρούμε πως εντάσσεται στην ενότητα των καινοτόμων προτάσεων για τους 
παρακάτω λόγους: 

• Υπεύθυνοι σχεδιασμού και υλοποίησης ήταν ομάδα επιστημόνων από διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία. Ο ρόλος τους κατά την υλοποίηση του σεμιναρίου ήταν διευ-
κολυντικός και εμψυχωτικός (Jarvis 2003). 

• Είχε εξειδικευμένη θεματική (Διαχείριση συγκρούσεων) που ορίστηκε σε συνερ-
γασία με τους συμμετέχοντες μέσα από διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών τους 
και ήταν προαιρετικό ως προς τη συμμετοχή (με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος). 

• Λαμβάνοντας υπόψη πορίσματα πρόσφατων και παλαιότερων ερευνών (Παπα-
ϊωάννου, 2009∙Καλογεροπούλου, 2010∙ Χατζηπαναγιώτου, 2001) το κύριο μέρος 
του υλοποιήθηκε εντός του εργασιακού ωραρίου των Διευθυντών και Διευθυντριών 
με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

• Ακολούθησε με συνέπεια τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 20032∙ 
Jarvis, 2003). Αξιοποιήθηκαν τεχνικές δημοφιλείς στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ό-
πως μελέτες περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές και ατομικές εργασίες, καται-
γισμός ιδεών, συζητήσεις. 

• Διδακτικές προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν ήταν η βιωματική προσέγγιση, η διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία και ο έντεχνος συλλογισμός (artful thinking).  
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• Προσκλήθηκαν έγκριτοι εισηγητές, καταξιωμένοι στον χώρο τους: ένας πανεπιστη-
μιακός δάσκαλος και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδή-
γησης της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαπραγματεύτη-
καν θέματα σχετικά με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και την Ηγεσία.

• Για την υλοποίηση του σεμιναρίου δημιουργήθηκε από την ομάδα εργασίας πρω-
τότυπο εκπαιδευτικό υλικό και CD με τις παρουσιάσεις των εισηγητών, με σχετική
βιβλιογραφία, φωτογραφικό υλικό και λίστα με τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης

• Σημαντικότερο στοιχείο κρίνεται η συνεργασία τεσσάρων διαφορετικών φορέων:
δύο Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Δήμου στα όρια του ο-
ποίου συμπεριλαμβάνονταν οι σχολικές μονάδες ευθύνης των Συμβούλων με εκ-
πρόσωπό του την Προϊσταμένη των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του αρμόδιου Κέ-
ντρου Πρόληψης με εκπρόσωπό του την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου.

Ανάλυση αναγκών - Ορισμός θεματολογίας 

Ορίστηκε αρχικά ως ομάδα στόχος το σύνολο των Διευθυντών/Διευθυντριών και Υπο-
διευθυντών/Υποδιευθυντριών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης των δύο 
Σχολικών Συμβούλων (25 σχολεία). Τον Μάιο του 2015, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
αναγκών με τη βοήθεια των φορμών της Google: 

Εικ. 1:Επιλογή θεματικής 

Καθώς μεσολάβησαν οι επιλογές Διευθυντών με εκλογές από τον Σύλλογο Διδασκό-
ντων, αποφασίστηκε ο περιορισμός της ομάδας στόχου μόνο σε Διευθυντές και Διευ-
θύντριες και η ανάγκη ενίσχυσής τους στη διαχείριση των συγκρούσεων (απάντηση 
των ⅔ των συμμετεχόντων, ποσοστό 61,9%), θέμα που έχει αναδυθεί ως κυρίαρχο και 
σε άλλες έρευνες (Παπαθωμάς, 2006∙Παπαϊωάννου, 2009). Βάσει των δεδομένων αυ-
τών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο 40 ωρών, κατανεμημένων σε 
7 συναντήσεις κατά το διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016. 

Σκοπός του Σεμιναρίου 

Ενίσχυση του ρόλου των Διευθυντών & Διευθυντριών στην αποτελεσματική διαχεί-
ριση των συγκρούσεων που παρουσιάζονται στις Σχολικές Μονάδες 

59

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Στόχοι 

• Επικαιροποίηση γνώσεων σε θέματα Ηγεσίας, Διαχείρισης συγκρούσεων, Επικοι-
νωνίας και Πρόληψης επικίνδυνων συμπεριφορών στο σχολείο 

• Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης συγκρούσεων 
• Διαμόρφωση στάσεων της διοίκησης του σχολείου σε θέματα συγκρούσεων 
• Διαμόρφωση στάσεων που προάγουν το θετικό κλίμα στο σχολείο και την πρόληψη 

επικίνδυνων συμπεριφορών 
• Ανάπτυξη κοινής γλώσσας και πρακτικών μεταξύ διευθυντών, σχολικών συμβού-

λων και υπηρεσιών. Ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας στη διαχείριση «δύσκολων» 
περιπτώσεων 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η έγκαιρη παρέμβαση στους παράγοντες κινδύνου που εντοπίζονται στο σχολείο και 
στην οικογένεια συμβάλλει στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών (NIDA, 2003). 
Οι σύγχρονες θεωρήσεις υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι «εκπαι-
δευτικά» ή και «οικογενειακά» προβλήματα και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται 
όπου εμφανίζονται δηλαδή στο σχολείο με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συγχρόνως με 
το σπίτι – οικοσυστημική προσέγγιση (Καλαντζή Αζίζι, 1985· Cooper & Upton, 1990). 

Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση της 
πολιτικής του σχολείου και στην επίτευξη και διατήρηση καλού σχολικού κλίματος με 
την προώθηση πρακτικών συμμετοχικής επίλυσης προβλημάτων (Μόττη-Στεφανίδη 
κ.ά. 2004).Ο τρόπος διοίκησης και το είδος ηγεσίας που ασκείται από τον διευθυντή 
αποτελεί κυρίαρχη παράμετρο στην επίτευξη των στόχων που κάθε φορά θέτει το σχο-
λείο. Ένας ηγέτης πρέπει να διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά που επιτρέπουν και ενι-
σχύουν στην ηγεσία να αναδυθεί αλλά πρέπει επίσης να διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες, 
όραμα και αξίες ώστε να επηρεάσει αποτελεσματικά τα μέλη ενός οργανισμού και να 
διευκολύνει την προσωπική και οργανωσιακή απόδοση.(Borkowski, 2011 στο Κουτού-
ζης, 2012). Σύμφωνα με τον Van Miller στο Καμπουρίδης 2002, “η διεύθυνση είναι 
πρώτα και κύρια επικοινωνία” και “ η διευθυντική συμπεριφορά στην ευρύτερη προ-
σέγγισή της είναι επικοινωνιακή συμπεριφορά”. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα 
οι διευθυντές και οι διευθύντριες των σχολικών μονάδων αναλώνουν το 70 % του ερ-
γασιακού τους χρόνου στην επικοινωνία (Μερκούρη & Σταμάτης, 2009). Ζητούμενο 
όλων είναι η επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας καθώς και η εκπαίδευση εκπαι-
δευτικών και μαθητών σε επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Οι συγκρούσεις σε μία σχολική μονάδα είναι αναπόφευκτες και εκδηλώνονται ανά-
μεσα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη διοίκηση και στους γονείς, με όλους 
τους πιθανούς συνδυασμούς. Μπορεί να είναι ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές, ομα-
δικές, μεταξύ ατόμων και ομάδων και μεταξύ του σχολείου και των τοπικών φορέων 
(Σαΐτης, 2002). Εξαιτίας του απρόβλεπτου χαρακτήρα τους, η διαχείρισή τους είναι 
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συχνά μία επίπονη διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς. Διαχείριση συγκρούσεων είναι 
η πρακτική εκείνη στο πλαίσιο της σχολικής ζωής που αναγνωρίζει και επιλαμβάνεται 
της σύγκρουσης μ’ ένα λογικό, δίκαιο, αποτελεσματικό και προπαντός παιδαγωγικό 
τρόπο. Η διαχείριση συγκρούσεων απαιτεί ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και σχέσεων από μέρους των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης, διευθέτησης των 
προβλημάτων και ικανότητα διαπραγμάτευσης (Τσάγκας, 2003). Ως προς τους πιο δια-
δεδομένους τρόπους λήψης απόφασης, η τεχνική που ενδεχομένως να μείωνε στο χώρο 
της εκπαίδευσης τις πιθανές εντάσεις είναι η δημοκρατική, όπου οι αποφάσεις λαμβά-
νονται με ομοφωνία ή με πλειοψηφία από όλους τους εμπλεκομένους και η συμβου-
λευτική. Η δημοκρατική εμπλέκει στη διαδικασία υλοποίησης των στόχων του εκπαι-
δευτικού οργανισμού - σχολείου όλα τα μέλη του και εξασφαλίζει τη συλλογική ευθύνη 
(Κωνσταντίνου, 2005).  

Παιδαγωγικό πλαίσιο - Μεθοδολογία 

Στο σεμινάριο αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα η δυναμική της ομάδας και η βιωματική μά-
θηση η οποία στηρίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση, στην ανταλλαγή εμπειριών, στη 
συζήτηση, στην ανάλυση συναισθημάτων και σκέψεων. Τα προς μάθηση δεδομένα 
συνδέονται άμεσα με τη βιωμένη εμπειρία των μελών της ομάδας. Η εμπειρική μάθηση 
βασίζεται στις αρχές της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας και στην εκπαιδευτική θεωρία του 
Carl Rogers (1991). Η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη όταν δεσμευόμαστε για την 
επίτευξη στόχων που τέθηκαν και με τη δική μας ανάμειξη, όταν η συμμετοχή μας 
αξιολογείται θετικά και όταν μαθαίνουμε μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο (NIDA, 
2003). 

Αξιοποιήθηκαν αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ως προς το περιεχόμενο 
και τη διαδικασία (ενδιαφέροντα και μαθησιακό προφίλ) και ως προς το τελικό προϊόν 
(Tomlinson, 2010) με στόχο την ενεργοποίηση και εμπλοκή των συμμετεχόντων στον 
μέγιστο βαθμό. 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
είναι: Εργασία σε ολομέλεια, υποομάδες και ζευγάρια, μελέτες περίπτωσης, βιωματι-
κές ασκήσεις και παιχνίδια εμψύχωσης, παίξιμο ρόλων, εικαστικά, έντεχνος συλλογι-
σμός, καταιγισμός ιδεών, εμπλουτισμένες παρουσιάσεις και διαρκής αναστοχασμός. 

Όλες οι συναντήσεις υλοποιήθηκαν στον ίδιο χώρο, στην ειδικά διαμορφωμένη αί-
θουσα του Δικτύου Πρόληψης Άλφα, όπου η διάταξη των καθισμάτων είναι κυκλική 
και ευέλικτη. 

Θεματικές Σεμιναρίου 

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε γύρω από τις παρακάτω θεματικές ενότη-
τες:  

1. Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας και η εκπαιδευτική νομοθεσία.  
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2. Διευθυντής: Ο ρόλος & ο άνθρωπος. Βάζοντας προτεραιότητες  
3. Πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών. Παράγοντες κινδύνου και προστασίας στο 

σχολείο  
4. Επικοινωνία Σχολείου – Οικογένειας. “Κτίζοντας” τη σχέση με τους γονείς.  
5. Συγκρούσεις, επιθετικότητα, εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών.  
6. Η Ηγεσία στο Ελληνικό Σχολείο.  
7. Παρουσίαση εργασιών - Ανατροφοδότηση. Συμπεράσματα 

Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση 

Η αξιολόγηση του προγράμματος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους ίδιους τους 
συντονιστές του (εσωτερική αξιολόγηση). Η φάση της ενημέρωσης αξιολογήθηκε ως 
προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε (γενική ηλεκτρονική πρόσκληση και τηλεφω-
νικές επικοινωνίες) και τον βαθμό ανταπόκρισης βάσει του αριθμού των αιτήσεων που 
συμπληρώθηκαν. Η φάση της υλοποίησης αξιολογήθηκε: α) Ως προς τη διαδικασία 
της, βάσει της σταθερότητας παρουσίας των μελών της ομάδας, της συμμετοχής στις 
διαδικασίες, του βαθμού ικανοποίησης των μελών από τις διδακτικές μεθόδους, τον 
χώρο υλοποίησης, την οργάνωση και τη συμβολή των συντονιστών στο κλίμα της ο-
μάδας. Αξιολογήθηκε επίσης ο βαθμός ανταπόκρισης των μελών, ο οποίος αναφέρεται 
στο κατά πόσο οι συμμετέχοντες θεωρούν σημαντική και χρήσιμη για τη δουλειά τους 
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (Kirkpatrick, 1994). β) Ως προς την προσέγγιση 
των ειδικών στόχων και του γενικού σκοπού αξιολογήθηκε ο βαθμός μάθησης και αλ-
λαγής εργασιακής συμπεριφοράς οι οποίοι κατά τον Kirkpatrick (1994) αναφέρονται 
στον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αλλάζουν στάσεις, αυξάνουν τις γνώσεις 
τους και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 
καθώς και στον βαθμό στον οποίο εμφανίστηκαν ορατές μεταβολές στην καθημερινή 
εργασιακή πρακτική των εκπαιδευομένων.  

Εργαλεία αξιολόγησης αποτέλεσαν οι αρχικές αιτήσεις των συμμετεχόντων, ο κατάλο-
γος παρουσιών, οι καταγραφές παρατηρήσεων των συντονιστών κατά τη διάρκεια ό-
λων των συναντήσεων και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που συμπληρώθηκε από 
τους συμμετέχοντες στο τέλος του σεμιναρίου. Το σεμινάριο αξιολογήθηκε πολύ θε-
τικά (Μ.Ο. 4,41 για την ικανοποίηση επιμορφωτικών αναγκών και 4,86 για την οργά-
νωση και υλοποίηση του σεμιναρίου σε κλίμακα από 1 έως 5).. Η ιδιαίτερα θετική 
ανατροφοδότηση των Διευθυντών κατά το κλείσιμο του σεμιναρίου, όπου παρουσία-
σαν εργασίες σε μελέτες περίπτωσης που αντιμετώπισαν, καθώς και η πληθώρα νέων 
αιτημάτων για ενδοσχολικές επιμορφώσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών που ακολού-
θησαν, αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του 
προγράμματος, ενθαρρύνοντας την ομάδα εργασίας για συνέχιση παρόμοιων ενερ-
γειών.  
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Περίληψη 

Η εισήγησή μας αφορά σε καινοτόμες πρακτικές για την διδασκαλία των κλασσικών 
γλωσσών (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά) και για την αρχαιογνωσία. Η σταδιακή ύ-
φεση που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με τις Ανθρωπιστικές Σπου-
δές στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη αποτέ-
λεσε το έναυσμα για την προώθησή τους μέσω ενός συνεργατικού προγράμματος. Οι 
θέσεις και οι παρατηρήσεις που θα κατατεθούν συνδέονται με την ανάπτυξη δραστη-
ριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+ KA2 το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πρόγραμμα, το ο-
ποίο ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται το 2017, συμμετέχουν τρία λύκεια από ευ-
ρωπαϊκές χώρες με μακρά παράδοση στις ανθρωπιστικές σπουδές: την Ισπανία (IES 
URBI, Bilbao), την Ιταλία (Liceo Plinio Seniore, Castellammarre di Stabia) και την 
Ελλάδα (Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου, Αθήνα). 

Λέξεις-Κλειδιά: Βοτανολογία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, ετυμολογία, ευρωπαϊκός 
πολιτισμός 

Εισαγωγή 

Πρόκειται για την συνεργασία τριών λυκείων στα οποία διδάσκονται οι κλασικές γλώσ-
σες, είτε ως υποχρεωτικά μαθήματα, είτε ως μαθήματα επιλογής. Στην Ισπανία, την 
Ιταλία και την Ελλάδα (όπου βρίσκονται τα τρία συνεργαζόμενα λύκεια) η διδασκαλία 
των κλασικών γλωσσών έχει μια μακρά παράδοση, η οποία συνδέεται τόσο με την α-
νάπτυξη και την έμφαση προς στις Ανθρωπιστικές Σπουδές σε όλες σχεδόν τις ευρω-
παϊκές/δυτικές χώρες μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα, όσο και με τις ετυμο-
λογικές ρίζες των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών. Η προσέγγιση, δηλαδή, της αρ-
χαίας ελληνικής και της λατινικής γραμματείας έχει μια διττή αναφορά: γλωσσολογική 
και πολιτισμική. Για πάνω από δέκα αιώνες, από την ίδρυση ακόμα των πρώτων ευρω-
παϊκών πανεπιστημίων, η κλασική γραμματεία διδάσκεται ως η βάση του δυτικοευρω-
παϊκού πολιτισμού.  

Στις μέρες μας η εικόνα έχει αλλάξει κατά πολύ και οι Ανθρωπιστικές Σπουδές, οι ο-
ποίες εμπεριέχουν τις κλασικές γλώσσες, τείνουν να συρρικνωθούν ανησυχητικά. Η 
διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών στην Ισπανία αποτελεί μά-
θημα επιλογής. Στην Ιταλία τα Λατινικά διδάσκονται στα περισσότερα λύκεια ως υπο-
χρεωτικά, αλλά τα Αρχαία Ελληνικά είναι μάθημα επιλογής. Στην Ελλάδα συμβαίνει 
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το αντίστροφο: τα Αρχαία Ελληνικά είναι υποχρεωτικά για τις τρεις τάξεις του γυμνα-
σίου και για τις δύο τάξεις του λυκείου, ενώ τα Λατινικά είναι μάθημα που το διδάσκο-
νται μόνον στην τρίτη τάξη του λυκείου οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης (και 
μάλιστα το διδάσκονται με έμφαση στα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα, χωρίς να έρ-
χονται σε επαφή με τα κείμενα της λατινικής γραμματείας). Τα προβλήματα που προ-
κύπτουν αφορούν αφενός ζητήματα του κλάδου (περιορισμός ωρών διδασκαλίας και 
θέσεων εργασίας, κυρίως για τους Ισπανούς και εν μέρει και για τους Ιταλούς συνα-
δέλφους που διορίζονται ως καθηγητές ειδικότητας αποκλειστικά για τις κλασικές 
γλώσσες) και αφετέρου γενικότερα ζητήματα ευρωπαϊκής παιδείας και γενικής κουλ-
τούρας των μαθητών, των σπουδαστών και κατ’ επέκταση και των πολιτών σε όλη την 
Ευρώπη.  

Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία των τριών λυκείων φιλοδοξεί να θέσει προβληματι-
σμούς σε σχέση με τον ρόλο της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών στην διαμόρ-
φωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Είτε μέσω της γλωσσολογικής, είτε μέσω της 
πολιτισμικής προσέγγισης, η κλασική γραμματεία προσφέρει τις βάσεις για την ευρω-
παϊκή παιδεία. Το πρόγραμμά μας είναι διαθεματικό, καθώς κινητοποιεί πληθώρα δι-
δακτικών αντικειμένων και κλάδων. Η βασική θεματική του όμως αναδεικνύει την αλ-
ληλεπίδραση των κλασικών σπουδών και των φυσικών/θετικών επιστημών στην δια-
μόρφωση της ευρωπαϊκής παιδείας. Η Βοτανολογία επιλέχθηκε ως αφορμή και ως πυ-
ρήνας γύρω από τον οποίο μαθητές τριών διαφορετικών λυκείων, τριών διαφορετικών 
ευρωπαϊκών χωρών, ανακαλύπτουν τον πλούτο της κλασικής γραμματείας και τις ρίζες 
των ευρωπαϊκών γλωσσών. Ο τίτλος του προγράμματος αναδεικνύει την σχέση αυτή: 
“Finding Our Roots”. Και η αναφορά στις ρίζες αποτελεί την συνισταμένη των φυτών 
και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι ρίζες της Ευρώπης είναι ελληνορωμαϊκές. 

Στην παρούσα εισήγηση θα εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τις 
ΤΠΕ και τα εργαλεία Web 2.0 για να οργανώσουμε και να υποστηρίξουμε το παραπάνω 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Διαφορετικές παράμετροι του προγράμματος θα προβληθούν 
μέσω άλλων ανακοινώσεων, σε άλλα συνέδρια (Τζάμου, 20161 και Τζάμου, 20162). 
Όλες οι ανακοινώσεις αποσκοπούν στην διάχυση του προγράμματος προς την εκπαι-
δευτική κοινότητα και προς το ευρύτερο κοινό. 

Περιγραφή του προγράμματος 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στους εξής άξονες: 

• την χρήση της Αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας,  
• την χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την επικοινωνία, την διδα-

σκαλία, την έρευνα και την διάχυση των αποτελεσμάτων,  
• την εξοικείωση ή την εμβάθυνση στην κλασική γραμματεία και στο λεξιλόγιο 

των κλασικών γλωσσών,  
• την απόκτηση λεξιλογικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με την ορολογία 

της Βοτανολογίας.  
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Η διαθεματικότητα διαπνέει το σύνολο του προγράμματος, των τεσσάρων αξόνων 
αλλά και των επιμέρους δραστηριοτήτων.  

Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο άξονα η διαθεματικότητα αφορά την Αγγλική ως:  
 απόκτηση ακαδημαϊκών γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων,  
 απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την ορολογία της Βοτανικής 

στην Αγγλική γλώσσα σε συνδυασμό με την ετυμολογία από τις κλασικές 
γλώσσες, αλλά και τον συγκριτικό συσχετισμό τους στις μητρικές γλώσσες των 
μαθητών (ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά),  

 την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με την χρήση της Αγγλικής 
στις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.  

Παρομοίως, στους υπόλοιπους άξονες, η διαθεματικότητα λειτουργεί πολλαπλώς. Δε-
δομένου, όμως, ότι στην παρούσα εισήγηση εστιάζουμε στον ρόλο των ΤΠΕ και των 
διαδικτυακών εργαλείων, θα παρουσιάσουμε μόνον τον δεύτερο άξονα με τρόπο τέ-
τοιο, ώστε να αναδεικνύεται η λειτουργία της διαθεματικότητας. Η περιγραφή του δεύ-
τερου άξονα περιέχει στοιχεία και των υπολοίπων. Θα οργανώσουμε την περιγραφή 
μας παρουσιάζοντας αναλυτικά τα επιμέρους εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (ή πρό-
κειται να χρησιμοποιηθούν κατά την β΄ φάση του προγράμματος, το σχολικό έτος 
2016-2017). 

Η πλατφόρμα twinspace του e-twinning 

Το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “Finding Our Roots” στηρίχθηκε στην προεργασία που 
έγινε με το πρόγραμμα e-twinning CLORIS (Classical Lexicon: Onomastic Roots in 
Science), το οποίο διεξήχθη κατά την σχολική χρονιά 2014-2015 και το οποίο λειτούρ-
γησε ως προπαρασκευαστικό από πολλές απόψεις (Τζάμου, 20162). Στην πλατφόρμα 
του twinspace ξεκίνησε η επικοινωνία και τα πρώτα συνεργατικά padlets μεταξύ των 
μαθητών των τριών σχολείων.  

Στην φάση αυτή ορίστηκαν πέντε φυτά για τα οποία οι μαθητές πραγματοποίησαν δια-
δικτυακή ή βιβλιογραφική έρευνα, και για τα οποία συνέταξαν τους πρώτους πίνακες. 
Οι ομάδες για κάθε φυτό ήταν διασχολικές (συνεπώς και διεθνείς). Από κάθε ομάδα 
ορίστηκαν μαθητές οι οποίοι ανέλαβαν να συλλέξουν υλικό που αφορούσε διαφορετι-
κούς τομείς: π.χ. την ετυμολογία, την ονομασία του φυτού στις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
γλώσσες, την αναφορά του σε κείμενα της κλασικής γραμματείας, την αναφορά του 
στην μυθολογία, τον συμβολισμό του, την χρήση του φυτού στην ιατρική, την φαρμα-
κολογία, την μαγειρική, την αποτύπωσή του στην αρχαία και την σύγχρονη τέχνη κλπ. 
Κάποιες ομάδες δημιούργησαν και φυτολόγια, φιλοτέχνησαν σχέδια, παρήγαγαν πα-
ρουσιάσεις power-point.  

Το υλικό αυτό αρχικά το δημοσιοποίησαν μέσω του εργαλείου smore και του wiki. Η 
πλατφόρμα e-twinning και το twinspace αναβαθμίστηκαν την επόμενη χρονιά και 
πλέον το υλικό του προγράμματος Erasmus+ KA2 “Finding Our Roots” αναρτάται 
στην καινούργια πλατφόρμα twinspace, επιτρέποντας την διάχυση του προγράμματος 
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αλλά και την συνεργασία. Στο twinspace αναρτήθηκε και ο πίνακας ονοματολογίας των 
φυτών (παρουσιάζονται συνολικά 24 φυτά) καθώς και ο συγκριτικός πίνακας ορολο-
γίας και ονοματολογίας των φυτών και των μερών του (στα αρχαία ελληνικά, τα λατι-
νικά, τις μητρικές γλώσσες των μαθητών και τα αγγλικά). 

Το smore 

Το smore είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο παρουσιάσεων το οποίο αποδείχθηκε εξαι-
ρετικά χρήσιμο κατά την πρώτη φάση, καθώς επέτρεψε την άμεση δημοσιοποίηση του 
υλικού που συνέθεσαν, συνέταξαν και παρήγαγαν οι ομάδες. Στο smore δημοσιοποιή-
θηκαν κείμενα που αποτέλεσαν τα πρώτα «εικονικά φυτολόγια». Τα φυτολόγια 
(herbaria) δημιουργήθηκαν με βάση τις οδηγίες που είχαν δοθεί στους μαθητές ήδη από 
την διαδικασία του etwinning, στο CLORIS. Οι οδηγίες ζητούσαν από τις ομάδες να 
συλλέξουν πληροφορίες και να καταγράψουν για κάθε φυτό:  

• το επιστημονικό όνομα του φυτού στα λατινικά,  
• το όνομα του φυτού στην μητρική γλώσσα των μαθητών,  
• την μορφολογική περιγραφή του φυτού και τα μέρη που το αποτελούν, στα αγ-

γλικά, στις μητρικές γλώσσες και, ει δυνατόν, στα αρχαία και τα λατινικά,  
• αναφορές του φυτού στην αρχαία ελληνική και την λατινική γραμματεία,  
• τον συμβολισμό του φυτού, με τυχόν αναφορές στην μυθολογία,  
• σχεδιαστικές απεικονίσεις του φυτού από τους ίδιους τους μαθητές,  
• απεικονίσεις του φυτού, ή της μυθολογικής αφήγησης με την οποία συνδέεται, 

στην αρχαία ή την νεότερη τέχνη,  
• τις χρήσεις του φυτού (στην μαγειρική, την φαρμακολογία, την διακόσμηση, 

την θρησκευτική λατρεία, κλπ),  
• κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυτού που το διακρίνουν για κάποιον 

λόγο.  

Για να ολοκληρώσουν τα εικονικά φυτολόγια οι ομάδες των μαθητών αναζήτησαν πλη-
ροφορίες και εικόνες κυρίως στο διαδίκτυο, κάνοντας χρήση των παρακάτω ιστοτόπων 
που αποτελούν και σημαντικά εργαλεία έρευνας:  
 την Wikipedia, όπου βρίσκουν πάρα πολλά λήμματα και πληροφορίες τεκμη-

ριωμένες με παραπομπές, ειδικά στην αγγλική έκδοση,  
 το Pinterest, όπου αναζητούν εικόνες που σχετίζονται με τις απεικονίσεις των 

φυτών και των μυθολογικών τους θεμάτων στην τέχνη,  
 τις ψηφιακές βιβλιοθήκες που διαθέτουν μηχανές αναζήτησης για σώματα αρ-

χαίων κειμένων (με την παράλληλη αγγλική μετάφραση), όπως το Perseus Dig-
ital Library, η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και άλλα αντίστοιχα.  

Κατά την διάρκεια των διασχολικών επισκέψεων, ομάδες μαθητών είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν in situ σημαντικά μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, κα-
θώς και βοτανικούς κήπους, βιβλιοθήκες κωδίκων και χειρογράφων, όπου είχαν την 
δυνατότητα να συλλέξουν εικόνες και πληροφορίες δια ζώσης. Για παράδειγμα, ανα-
φέρουμε το ρωμαϊκό ψηφιδωτό με τον Πάνα και την Μεταμόρφωση της Πίτυος που 
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είδαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης κατά την πρώτη κινητικότητα στην 
Ιταλία.  

Η πίτυς (είδος πεύκου) αποτελεί ένα από τα φυτά για το οποίο οι μαθητές έπρεπε να 
συνθέσουν ένα εικονικό φυτολόγιο. Αρχικά αναζήτησαν πληροφορίες για το φυτό στην 
Wikipedia, το συνέδεσαν με το πεύκο και συσχέτισαν την ετυμολογία με την απόδοση 
στην Αγγλική και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (πίτυς, pine, pin, πεύκο, κλπ). Στη 
συνέχεια το ενέταξαν στους σχετικούς ονοματολογικούς πίνακες. Παράλληλα, έλεγξαν 
την κλίση του ονόματος, εξασκώντας την Γραμματική τους και φρεσκάροντας την Γ΄ 
Κλίση της Αρχαίας Ελληνικής, ώστε να μπορούν να αποδίδουν σωστά το όνομα. Επι-
σημαίνεται ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν σχετικά διαδικτυακά εργαλεία που συνδυά-
ζουν λεξικά και γραμματικούς πίνακες, ώστε να μάθουν την σωστή μορφολογία του 
ονόματος (σημειώνουμε για παράδειγμα τον σύνδεσμο lexigram.gr). Διερεύνησαν την 
ετυμολογική σχέση του ονόματος με άλλες λέξεις ή ονόματα από την μυθολογία (π.χ. 
Πιτυοκάμπτης). Στην συνέχεια αναζήτησαν αποσπάσματα σε ψηφιακά σώματα κειμέ-
νων (Πόλκας, 2002) όπου αναφέρεται η πίτυς ως φυτό ή ως νύμφη που μεταμορφώθηκε 
σε φυτό (στον Όμηρο, τον Θεόφραστο, τον Πλίνιο, κλπ.). Αφού ολοκλήρωσαν την 
προεργασία αυτή, μπόρεσαν να καταλάβουν την απεικόνιση της Πίτυος στο ρωμαϊκό 
ψηφιδωτό του μουσείου της Νάπολης. Οι εικόνες που άντλησαν από το Pinterest τους 
βοήθησαν να κατανοήσουν πώς εξελίχθηκε η εικονογραφία αυτού του θέματος στην 
ευρωπαϊκή τέχνη. Τέλος, εμπλούτισαν το υλικό τους προσθέτοντας πληροφορίες σχε-
τικές με την Φυσική Ιστορία του φυτού και την Βοτανολογία, την χρήση του σε πρα-
κτικές εφαρμογές, την Φαρμακολογία, κλπ.  

Το wiki, το blog, το Facebok, το Youtube Channel 

Το υλικό που συνέλεξαν οι μαθητές το επεξεργάστηκαν, το αξιοποίησαν και το ανήρ-
τησαν στα διαδικτυακά εργαλεία διάχυσης που περιγράφονται ακολούθως. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος δημιουργήθηκε η σελίδα wikispaces FOR (Finding Our Roots) με 
σκοπό την δημοσιοποίηση και την διάχυση των αποτελεσμάτων. Στο συγκεκριμένο ερ-
γαλείο αναρτάται υλικό από τις διασχολικές συναντήσεις μαθητικής κινητικότητας που 
έλαβαν χώρα στα τρία λύκεια κατά συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στην σχολική 
χρονιά και τις δραστηριότητας που διεξήχθησαν εντός και εκτός σχολείου. Τον ίδιο 
ρόλο έχουν και τα υπόλοιπα διαδικτυακά εργαλεία: το blog FOR (Finding Our Roots), 
η σχετική σελίδα στο Facebook, και η σελίδα που δημιουργήθηκε στο Youtube Channel 
για να αναρτώνται τα βίντεο με τις δράσεις των μαθητών στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος και ειδικά κατά τις συναντήσεις στα ταξίδια διασχολικής κινητικότητας (βλέπε Πα-
ραρτήματα). 

Clio Muse 

Ένα ιδιαίτερο εργαλείο που αξιοποιήθηκε εν μέρει κατά την πρώτη φάση και πρόκειται 
να ενταχθεί πιο δυναμικά στις δράσεις της δεύτερης φάσης, κατά την σχολική χρονιά 
2016-2017, είναι η εφαρμογή για smartphones και tablets με την ονομασία Clio Muse. 
Πρόκειται για μια εφαρμογή που ανακτάται δωρεάν και παρέχει εικονικές περιηγήσεις 
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και πληροφορίες που συνδέονται με μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, εκθέ-
σεις, και άλλες επισκέψεις πολιτιστικού περιεχομένου. Η θεματολογία εκτείνεται πλέον 
σε μια ευρεία γκάμα και η ξενάγηση παρέχεται στα ελληνικά και τα αγγλικά.  

Μια από τις εικονικές επισκέψεις που παρέχεται από την Clio Muse συνδυάζεται από-
λυτα με την θεματολογία του προγράμματός μας. Πρόκειται για την «Flora Graeca», 
μια έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη τον Μάρτιο του 2016 
και παρουσιάζει υλικό που επικεντρώνεται στην Φυσική Ιστορία. Με γνώμονα την συ-
ναρπαστική ιστορία του σπανιότερου και πολυτιμότερου βιβλίου βοτανικής «Flora 
Graeca» (Ριζοπούλου, 2007) και τις περιπέτειες των δημιουργών της John Sibthorp και 
Ferdinand Bauer, η έκθεση είναι αφιερωμένη στην επιστημονική εξερεύνηση της ελ-
ληνικής χλωρίδας από τα αρχαία κλασικά έργα του Θεόφραστου και του Διοσκουρίδη 
ως τις εξερευνήσεις του ελλαδικού χώρου από φυσιοδίφες και βοτανικούς κατά τον 
18ο και 19ο αιώνα. Η συγκεκριμένη εικονική διαδρομή είναι αποτέλεσμα της συνερ-
γασίας της Clio Muse με την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και την Αμερικάνικη Σχολή Κλασ-
σικών Σπουδών στην Αθήνα.  

Ορισμένα από τα δεκαεννέα εκθέματα και τις παράπλευρες ιστορίες τους, τα οποία 
μπορούν να ανακαλύψουν οι μαθητές κατά την εικονική περιήγηση μέσω smartphone 
ή tablet είναι τα ακόλουθα:  
 Θεόφραστος,  
 Διοσκουρίδης,  
 Η επιστήμη της Βοτανικής,  
 Το Κορινθιακό κιονόκρανο,  
 Βοτανικοί κήποι και herbaria,  
 Βοτανική ζωγραφική,  
 Γιατροσόφια, κ.ά.  

Οι πληροφορίες που αντλούν τους επιτρέπουν να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ αρ-
χαιογνωσίας, ιστορίας των φυσικών επιστημών και τέχνης. Κατανοούν, επίσης, ότι τα 
κείμενα της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γραμματείας δεν περιορίζονται σε 
αυτά που διδάσκονται στο σχολείο, αλλά καλύπτουν και τις θετικές επιστήμες. 

Γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαθεματικότητα στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 
“Finding Our Roots” επιτρέπει την σφαιρική προσέγγιση της αρχαιότητας και της αρ-
χαιογνωσίας, η οποία αποτελεί και τον κύριο στόχο. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
της μεθόδου project στο σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται η βα-
σική αρχή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Βασαλά, 2011, Ματσαγγούρας, 2011 και 
2006). Οι μαθητές, με την συνδρομή των ΤΠΕ, ανακαλύπτουν την πληροφορία και με 
την ομαδοσυνεργατική δράση και διάδραση την μετουσιώνουν σε γνώση, ενώ παράλ-
ληλα αποκτούν επικοινωνιακές δεξιότητες και εξασκούν την αγγλική ως γλώσσα επι-
κοινωνίας (Barreiro και Sancho, 2015, Greere και Räsänen, 2008). Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται μια βασική δεξιότητα για την μελλοντική τους εξέλιξη ως πολίτες μιας 
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ενωμένης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.  

Σε δεύτερο επίπεδο το πρόγραμμα επιτρέπει την ανάπτυξη στάσεων απέναντι σε αυτό 
που ονομάζουμε «κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά». Οι μαθητές συνειδητο-
ποιούν ότι τα κείμενα δεν είναι στατικά, αλλά επαναπροσδιορίζονται σε σχέση με τα 
ερωτήματα που οι ίδιοι τους θέτουν, με τον τρόπο που το έκαναν άλλοι μελετητές ανά 
τους αιώνες, διαμορφώνοντας σταδιακά αυτό που ονομάζουμε «ευρωπαϊκό πνεύμα». 
Έτσι, η κλασική γραμματεία παύει να είναι μια μουσειακή βιτρίνα, ένα κειμήλιο και 
γίνεται έναυσμα για προβληματισμό, συσχετισμούς, κριτική σκέψη, μόρφωση, παιδεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Διαδικτυακές παραπομπές – τα εργαλεία του προγράμματος 

Η πλατφόρμα twinspace του e-twinning: 
https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=117141  
Το smore:  
https://www.smore.com/n54zs-chloris για την δάφνη, το πεύκο 
https://www.smore.com/fz32k για τον νάρκισσο 
http://www.slideshare.net/amayaselaya/hemlock  
http://www.slideshare.net/amayaselaya/ss-42408250 για το κώνειο 
Το wiki: https://for-erasmus.wikispaces.com/  
Το blog: http://for-erasmus.blogspot.gr/  
Facebook: https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-
1676807195885427/timeline/  
Youtube Channel: 
https://www.youtube.com/channel/UCoAUoQn0VeMw33usuYvPybw 
Φυτολόγιο (Herbarium): 
http://es.slideshare.net/BijuCherupuzha/herbarium-10212042?related=2  
Ψηφιακά σώματα κειμένων: 
Perseus: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/  
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html  

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (κλίσεις, λεξικό, ετυμολογία): 
http://www.lexigram.gr/lex/arch/%CF%80%E1%BD%B7%CF%84%CF%85%
CF%82#Hist1  

Clio Muse: http://cliomuseapp.com/new/el/flora-graeca-gr/  

Β. Παραπομπές σε αρχαίους συγγραφείς – επιλογή ενδεικτικών φυτών: 

Δάφνη - Classical authors: 
Homero Odisea IX 186 
Hesíodo Teog. XXX; Trab y días 435 ss 
Pausanias VIII 20,2 
Teofrasto II 1,3; II 5,6; III 7,3; IV 13,7 
Virgilio 45-55 
Ovidio Met. I 452-600 
Dioscórides I,78; I 40 
Plinio XIII 152-157; XV 130,134, 137; XXIV 132 
Suetonio Galba I 
 
Πίτυς - Classical authors: 
Homerus, Iliada XIII, 389; XVI, 482 ss., Odisea V, 239 ss. 

74

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=117141
https://www.smore.com/n54zs-chloris
https://www.smore.com/fz32k
http://www.slideshare.net/amayaselaya/hemlock
http://www.slideshare.net/amayaselaya/ss-42408250
https://for-erasmus.wikispaces.com/
http://for-erasmus.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-1676807195885427/timeline/
https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-1676807195885427/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCoAUoQn0VeMw33usuYvPybw
http://es.slideshare.net/BijuCherupuzha/herbarium-10212042?related=2
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html
http://www.lexigram.gr/lex/arch/%CF%80%E1%BD%B7%CF%84%CF%85%CF%82#Hist1
http://www.lexigram.gr/lex/arch/%CF%80%E1%BD%B7%CF%84%CF%85%CF%82#Hist1
http://cliomuseapp.com/new/el/flora-graeca-gr/


Dioscorides, I, 69, 72 
Teofrasto H.P. III, 9,4 
Virgilio, Egloga, VII, 57 
Marcial XII, 50 
Plinio S. N.H. XVI, 38; XV, 35; XXIII, 142 
 
Νάρκισσος - Classical authors: 
Teofrasto VI 8,1; VII 13,1-7; VI 6,9 
Dioscórides IV, 158; I 53 
Virgilo Georf. IV 123-4 
Ovidio Met. III 339-510 
Plinio XXI 25,-6 
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Δημιουργία Βίντεο στο School-Lab: Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο 
στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» 

Παπαδημητρίου Σοφία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Ph.D.  
sofipapadi@minedu.gov.gr  

Περίληψη 

Στο άρθρο παρουσιάζεται το διαδραστικό ψηφιακό διδακτικό σενάριο στην Πλατ-
φόρμα «Αίσωπος» με τίτλο «Δημιουργία βίντεο στο School-Lab», το οποίο προτείνει 
μεθόδους αξιοποίησης και δημιουργίας βίντεο στο σχολείο στοχεύοντας στην προσέγ-
γιση των Θετικών Επιστημών με ελκυστικό τρόπο. Η υλοποίηση του  ψηφιακού σενα-
ρίου υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν ένα αυθεντικό περι-
βάλλον μάθησης, το οποίο θα παρέχει τα ερεθίσματα στους μαθητές για προσέγγιση 
και κατανόηση γνωστικών αντικείμενων των Θετικών Επιστημών και επιπλέον θα προ-
σφέρει συνθήκες συνεργατικής δημιουργικότητας και καλλιέργειας των δεξιοτήτων 
του 21ου αιώνα.  

Λέξεις-Kλειδιά: βίντεο, Scool-Lab, Θετικές Επιστήμες, STEM, συνδημιουργικότητα 

Εισαγωγή 

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» (A.E.S.O.P – Advanced Electronic Scenarios Operating 
Platform), αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο 
του έργου «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, 
Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης και Υπο-
στήριξης των Εκπαιδευτικών». Η πλατφόρμα παρέχει πρωτοποριακά ψηφιακά εργα-
λεία στους εκπαιδευτικούς, τα οποία τους επιτρέπουν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και 
εφαρμόσουν στην καθημερινή σχολική πρακτική ψηφιακά διδακτικά σενάρια ακλου-
θώντας τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος.  

Γενικότερα, εκπαιδευτικά σενάρια θεωρούνται ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτή-
των που εκτελούνται σε συγκεκριμένη σειρά για την επίτευξη καθορισμένων μαθησια-
κών στόχων. Ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της διδα-
κτικής διαδικασίας συνδέοντας ταυτόχρονα το ψηφιακό περιεχόμενο, τους στόχους, τη 
μέθοδο, τα εκπαιδευτικά μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες με το πλάνο εφαρμο-
γής σ’ ένα πλαίσιο (Σοφός, 2011). Οι δραστηριότητες είναι τμήματα του σεναρίου, ε-
ντάσσονται μέσα σε αυτό και μπορούν να είναι από απλές έως πιο προηγμένες, ή σύν-
θετες (Σοφός, 2011). Τα σενάρια στην πλατφόρμα «Αίσωπος» σχεδιάζονται για συγκε-
κριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα και αφορούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ή έ-
χουν διαθεματικό χαρακτήρα.  

Στο άρθρο παρουσιάζεται το Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο στην Πλατ-
φόρμα «Αίσωπος» με τίτλο «Δημιουργία βίντεο στο School-Lab» (στη διεύθυνση 
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http://aesop.iep.edu.gr/node/13278), το οποίο προτείνει μεθόδους αξιοποίησης και δη-
μιουργίας βίντεο στο σχολείο με στόχο την προσέγγιση των Θετικών Επιστημών. Το 
σενάριο προτείνεται για εφαρμογή στο γνωστικό αντικείμενο Ερευνητική Εργασία – 
Project, αφορά τη θεματική ταξινομία Ερευνητική Εργασία – Project και έχει χαρακτη-
ριστεί ως «Βέλτιστο» (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (ΙΕΠ, 2015). Στην πρώτη ενότητα του άρ-
θρου παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόβλημα, στο οποίο το συγκεκριμένο σενάριο 
προτείνει λύσεις και στη δεύτερη ενότητα ακολουθεί η γενική περιγραφή του περιεχο-
μένου. Στις επόμενες ενότητες ακολουθούν το παιδαγωγικό πλαίσιο του σεναρίου και 
οι 5 φάσεις για την υλοποίησή του. Στη συνέχεια ακολουθούν τα συμπεράσματα για 
τις δυνατότητες της πλατφόρμας Αίσωπος και τους τρόπους με τους οποίους αξιοποι-
ήθηκαν ώστε να υποστηρίξουν τους στόχους του εκπαιδευτικού σεναρίου.  

Εκπαιδευτικό πρόβλημα 

Οι Θετικές Επιστήμες συχνά δημιουργούν ένα δέος προς τους μαθητές, οι οποίοι συ-
νήθως είναι αρνητικά προδιατεθιμένοι, διστακτικοί και ανήσυχοι όταν προσεγγίζουν 
τα γνωστικά αντικείμενά τους. Η προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων των Θετι-
κών Επιστημών συνήθως είναι θεωρητική και όχι μέσα από σύγχρονες διδακτικές πρα-
κτικές εξοικείωσης με τις επιστημονικές ερευνητικές μεθόδους (MARCH, 2014). Το 
πρώτο εκπαιδευτικό πρόβλημα είναι ο συνδυασμός αρνητικής προδιάθεσης και επιφυ-
λακτικής στάσης των μαθητών ως προς τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών με τους 
παραδοσιακούς τρόπους. Απαιτείται μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση ώστε οι μα-
θητές να κατανοήσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις των Θετικών Επιστημών και να 
τους δοθούν τα ερεθίσματα που θα τους εμπνεύσουν να εμπλακούν ενεργά με τα γνω-
στικά αντικείμενά τους (MARCH, 2014). Επιπλέον, σε έναν κόσμο που κατακλύζεται 
από Μέσα, θεωρείται χρήσιμο και σημαντικό, οι μαθητές να επενδύουν όχι στην «από-
κτηση», απομνημόνευση ή συσσώρευση γνώσεων αλλά στην καλλιέργεια της ικανό-
τητας να ανακαλύπτουν, αναλύουν, μοιράζονται, συζητούν τη γνώση (learning to 
learn), να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν κριτική και βέβαια να γίνουν οι ίδιοι πα-
ραγωγοί νέας γνώσης. Συνεπώς, ένα δεύτερο εκπαιδευτικό πρόβλημα είναι η αναγκαι-
ότητα εγγραμματισμού στα Μέσα (Media Literacy) όπως καταγράφεται στις συστάσεις 
της European Commission (2007) και της Unesco (2011). 

Η εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτούς, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο, ευνοεί την ενεργό 
συμμετοχή τους και επομένως διευκολύνει τη σε βάθος κατανόηση και «οικοδόμηση» 
της γνώσης (Unesco, 2002). H δημιουργία βίντεο αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για 
μάθηση, καλλιεργεί ψηφιακές, ατομικές και συνεργατικές δεξιότητες και εμπνέει τους 
σημερινούς μαθητές (Παπαδημητρίου, 2014). Επιπλέον, συμβάλλει ιδιαίτερα στην 
πρόκληση ενδιαφέροντος, στη διατήρηση της προσοχής, στην επεξήγηση πολύπλοκων 
φαινόμενων και στην αποσαφήνιση δύσκολων εννοιών που είναι δύσκολο να εξηγη-
θούν αποκλειστικά με τον προφορικό λόγο ή με γραπτό κείμενο. Το ψηφιακό σενάριο 
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έχει στόχο να δημιουργήσει ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο θα παρέχει 
τα ερεθίσματα στους μαθητές για προσέγγιση και κατανόηση των Θετικών Επιστημών 
και των επιστημονικών μεθόδων τους και επιπλέον θα προσφέρει συνθήκες επικοινω-
νίας, συνεργατικής δημιουργικότητας και καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα. 

Γενική περιγραφή περιεχομένου 

Η εκπαιδευτική δράση School Lab σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε επί 4 
συνεχή σχολικά έτη από τη συνεργασία του British Council, με την Εκπαιδευτική Ρα-
διοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και την SciCo (Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεό-
ραση, nd). Ο στόχος του School Lab είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν 
τις συναρπαστικές προκλήσεις της επιστήμης και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και 
δεξιότητες στην παρουσίαση των ιδεών τους (Παπαδημητρίου κ.ά., 2013). Η δράση 
παρέχει μια πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας κι ανταλλαγής ιδεών για 
την επιστήμη, η οποία απευθύνεται σε μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου. 
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης, οι μαθητές υποστηρίχθηκαν στην προσπά-
θειά τους από νέους επιστήμονες οι οποίοι έχουν διακριθεί μέσα από τον διαγωνισμό 
Famelab με τον ρόλο του μέντορα για τους μαθητές.  

Το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο φιλοδοξεί να έχει τον ρόλο ενός εξ αποστάσεως 
«μέντορα», δηλαδή να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση κυρίως στον εκπαιδευτικό 
αλλά και τους μαθητές κατά τη δημιουργία ενός βίντεο στις θεματικές των Θετικών 
Επιστημών καθώς και έναν οδηγό ανάπτυξης της δράσης σε προκαθορισμένες φάσεις 
αξιοποιώντας την τετραετή εμπειρία της εφαρμογής της δράσης. Στο πλαίσιο της δρά-
σης School Lab, oι μαθητές καλούνται να διαλέξουν ένα επιστημονικό θέμα από οποια-
δήποτε θεματική των Θετικών Επιστημών τους εμπνέει (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, 
Μαθηματικά, Πληροφορική, Γεωλογία, Οικολογία, Ιατρικές Επιστήμες κτλ.), να το «ε-
ρευνήσουν» με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους και στη συνέχεια να το παρουσιά-
σουν δημιουργώντας ένα βίντεο 3 – 5 λεπτών. Ο τρόπος παρουσίασης του βίντεο, το 
οποίο θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να διέπεται από σαφήνεια αλλά ταυ-
τόχρονα να είναι πρωτότυπο και διασκεδαστικό. Το παρόν ψηφιακό σενάριο προτείνει 
μια μεθοδολογία διερεύνησης και επιλογής της θεματικής των Θετικών Επιστημών που 
θα επιλέξουν οι μαθητές καθώς επίσης μια μεθοδολογία εξοικείωσης με τη δημιουργία 
βίντεο αξιοποιώντας συνεργατικές τεχνικές μάθησης. 

Παιδαγωγικό πλαίσιο σεναρίου 

Η ιδέα της «καθοδηγούμενης διδακτικής συνδιάλεξης» (Guided Didactic Conversa-
tion) είναι για πολλά χρόνια βασικό βοήθημα για τους σχεδιαστές του εκπαιδευτικού 
υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Holmberg, 1983). Η «καθοδηγούμενη διδα-
κτική συνδιάλεξη» παίρνει χαρακτήρα εξατομικευμένης εσωτερικής συζήτησης με-
ταξύ των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρ-
κεια της μελέτης του. Αυτή η προσομοίωση συζήτησης έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει 
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και να καθοδηγήσει τον εκπαιδευόμενο στην άμεση αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό 
υλικό. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, όταν το εκπαιδευτικό υλικό συγκεντρώνει ποιο-
τικά χαρακτηριστικά, όπως η εύκολη πρόσβαση, η καθομιλουμένη γλώσσα, η ευανά-
γνωστη γραφή, οι επεξηγηματικές συμβουλές, η παρακίνηση για ανταλλαγή ιδεών και 
απόψεων, η επιδίωξη ανάπτυξης του προσωπικού ενδιαφέροντος για το θέμα κ.α. «Τα 
χαρακτηριστικά αυτά ελκύουν και παρακινούν τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη, ταυτό-
χρονα τον διευκολύνουν να μάθει» (Holmberg, 1983) και πρέπει να αποτελούν τα θε-
μέλια της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σεναρίων. Το προτεινόμενο ψηφιακό εκπαι-
δευτικό σενάριο στοχεύει να λειτουργήσει ως καθοδηγούμενη διδακτική συνδιάλεξη 
προς τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη βίντεο στο 
School-Lab. 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο του σεναρίου στηρίζεται στην ενεργητική και συνεργατική 
μάθηση και την προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία της δημιουργίας βίντεο από τους μα-
θητές. Οι μαθητές δημιουργώντας βίντεο, αξιοποιούν την ενεργητική μάθηση μέσω 
συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας, συνδέοντας πληροφορίες με την ατομική και 
συλλογική τους εμπειρία αλλά και με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Συλλέγουν πλη-
ροφορίες στο επιστημονικό θέμα που έχουν επιλέξει, ξεκινώντας από το πρώτο επίπεδο 
της Πληροφοριακής Μάθησης, οργανώνουν τα δεδομένα τους, φτάνοντας στο δεύτερο 
επίπεδο της Οργανωτικής Μάθησης, τα αναλύουν κατακτώντας το τρίτο επίπεδο της 
Αναλυτικής Μάθησης και δημιουργούν τη δική τους οπτικοακουστική αφήγηση, φτά-
νοντας στο τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο της Παραγωγικής Μάθησης (Ματσαγγού-
ρας, 2005; Fragkaki et al., 2006). Οι μαθητές ως δημιουργοί παράγουν ένα αποτέλεσμα 
που έχει για αυτούς νόημα, ενώ την ίδια στιγμή πραγματοποιούν επανάληψη και εφαρ-
μογή στο γνωστικό αντικείμενο. 

Πολλοί ερευνητές (Simonton, 2000; Kampylis et. al., 2006; Lambropoulos et.al., 2008) 
πιστεύουν ότι η επιστημονική έρευνα για τη δημιουργικότητα πρέπει να δώσει πρακτι-
κές εφαρμογές και προγράμματα για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ώστε να καλύψει 
την απαίτηση των καιρών για μια δημιουργική εκπαίδευση. Η μάθηση και η δημιουρ-
γικότητα βασίζονται σε γνωσιακές διαδικασίες αλλά ταυτόχρονα είναι από τη φύση 
τους κοινωνικά φαινόμενα (Candy & Edmonds, 1999). Η μελέτη της συνεργατικής δη-
μιουργικότητας είναι ζητούμενο στη σύγχρονη εκπαίδευση, όπου ομάδες ανθρώπων με 
διαφορετικές ειδικότητες είναι αναγκαίο να συνεργαστούν για την παραγωγή ενός έρ-
γου που δεν μπορεί να παραχθεί από ένα μόνο άτομο. Η ολοκλήρωση του έργου είναι 
η συνισταμένη των επιμέρους προσπαθειών της ομαδικής εργασίας. Οι μαθητές συνερ-
γάζονται για την παραγωγή ενός έργου που δεν μπορεί να παραχθεί από ένα μόνο ά-
τομο, άρα η δημιουργία του βίντεο στο σχολείο από ομάδες μαθητών αποτελεί μια 
πρακτική εφαρμογή τόσο δημιουργικής εκπαίδευσης όσο και συνεργατικής δημιουργι-
κότητας. 

Το διδακτικό σενάριο συνδυάζει τις θεματικές της Επιστήμης με την Τέχνη εμπνέοντας 
τους μαθητές να ανακαλύψουν τη συναρπαστική πλευρά των Θετικών Επιστημών και 
να προσεγγίσουν τις θεματικές τους με εναλλακτικό τρόπο. Οι ομάδες των μαθητών 
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εργάζονται με ενθουσιασμό σε ελκυστικά περιβάλλοντα συνεργασίας και δημιουργίας. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εμψυχωτικός, συμβουλευτικός, εποπτικός σε όλα τα 
επιμέρους στάδια της παραγωγής. Οι μαθητές καλλιεργούν θετική αλληλεξάρτηση, α-
τομική και συλλογική ευθύνη, αμοιβαία ενθάρρυνση και διευκόλυνση των προσπα-
θειών ώστε να προωθείται ο στόχος της ομάδας. Ασκούνται σε κοινωνικές λειτουργικές 
δεξιότητες όπως να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους και να ακούν προσεκτικά). 
Επιπλέον, οι μαθητές ασκούνται σε κοινωνικές συνεργατικές δεξιότητες όπως επικοι-
νωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δεξιότητες 
διαχείρισης διαφωνιών και συγκρούσεων (Χατζηδήμου, 2011). Σε κάθε δραστηριότητα 
του σεναρίου αξιοποιείται μια ή περισσότερες συνεργατικές τεχνικές μάθησης όπως 
ομάδες εργασίας, καταιγισμό ιδεών (brainstorming), συζητήσεις, αντιπαραθέσεις 
(debates), παιχνίδι ρόλων με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Οι διδακτικοί 
στόχοι του σεναρίου είναι: 

• η κατανόηση των συναρπαστικών προκλήσεων των Θετικών Επιστημών 
• η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσω καινοτόμων δραστη-

ριοτήτων 
• η κατανόηση όλων των φάσεων δημιουργίας ενός βίντεο και η ενεργός συμμε-

τοχή τους σε αυτές 
• η ανάπτυξη ατομικών, συνεργατικών και ψηφιακών δεξιοτήτων 
• η απόκτηση αυτοπεποίθησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων παρουσίασης του 

έργου τους σε ένα ευρύ κοινό 

Ανάπτυξη του σεναρίου 

Οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν ένα επιστημονικό θέμα από οποιαδήποτε θεμα-
τική, κοινωνικό ζήτημα, προβληματισμό τους εμπνέει και να δουλέψουν πάνω σε αυτό, 
να το διερευνήσουν βαθύτερα και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν δημιουργώντας 
ένα σύντομο βίντεο. Ο τρόπος παρουσίασης του βίντεο, το οποίο θα απευθύνεται στο 
ευρύ κοινό, θα πρέπει να διέπεται από σαφήνεια αλλά ταυτόχρονα να είναι πρωτότυπο 
και διασκεδαστικό. 

Φάση 1: Η ιδέα 

Η δημιουργία ενός βίντεο από μια ομάδα μαθητών ξεκινάει από την ιδέα. Αρχικά οι 
μαθητές ανταλλάσσουν ιδέες στην ευρύτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου για 
να σκιαγραφηθεί η γνώση τους πάνω στο θέμα. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι ερω-
τήσεις, οι προβληματισμοί και οι αμφιβολίες των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να 
επιλέξουν μεταξύ μιας πληθώρας θεμάτων, όπως: θεωρήματα, φυσικά ή χημικά φαινό-
μενα, έννοιες, πειράματα, ερωτήματα από την καθημερινότητα, προβληματισμοί από 
τη Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωλογία, Τε-
χνολογία, Πληροφορική. Για παράδειγμα: 

• «Τι είναι το κύτταρο;»,  
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• «Γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος;», 
• «Πώς δημιουργούνται οι σεισμοί;», 
• «Γιατί η σοκολάτα μας δίνει ενέργεια;», 
• «Τι ακριβώς κάνουν οι 'μαύρες τρύπες' στο διάστημα;», 
• «Πώς λειτουργεί το GPS;». 

Οι μαθητές διερευνούν το θέμα και τους προβληματισμούς τους, κάνοντας σύντομη 
έρευνα στο Διαδίκτυο, σε βιβλία ή άλλες πηγές. Με καταιγισμό ιδεών και συνεχή διά-
λογο, σκέπτονται και επιλέγουν την ιδέα που θα γίνει σενάριο. Η φαντασία τους δίνει 
τις κατευθυντήριες γραμμές και η πορεία της δημιουργίας του βίντεο μπορεί να τους 
συναρπάσει.  

Φάση 2: Συγγραφή του σεναρίου 

Στη φάση αυτή η ομάδα των μαθητών συγγράφει το σενάριο με την εμψύχωση και 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Για τη συγγραφή του σεναρίου μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί storyboard ώστε να εικονογραφηθεί η ροή του σεναρίου. Στο σενάριο τίθενται τα 
πιο κάτω ερωτήματα σε 3 ενότητες: Πού και πότε; (χωροχρόνος/περιβάλλον), Ποιός 
και γιατί; (ήρωας/χαρακτήρας), Τι και πώς; (μύθος/δράση). Η διαδραστική παρουσίαση 
στη διεύθυνση http://aesop.iep.edu.gr/node/13278/3381 στοχεύει να εξοικειώσει τους 
μαθητές με την έννοια του σεναρίου, της δομής, της απεικόνισης και των κύριων αξό-
νων του. Μια προτεινόμενη "κλασική δομή" σεναρίου είναι η εξής: στην πρώτη σκηνή 
παρουσιάζονται ο "ήρωας" και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η δράση. Στην 
επόμενη σκηνή εμφανίζεται "το πρόβλημα" ή "η σύγκρουση" που αντιμετωπίζει ο ή-
ρωας. Καθώς κλιμακώνεται η πλοκή, το πρόβλημα χειροτερεύει μέχρι την τελική του 
επίλυση. 

Φάση 3: "Γυρίσματα" 

Στη φάση αυτή διερευνώνται οι διαθέσιμες τεχνολογίες για το γύρισμα (κάμερα, 
smartphone, μικρόφωνο, ακουστικά) και την επεξεργασία. Στη συνέχεια προετοιμάζο-
νται οι διαδικασίες για το γύρισμα του βίντεο: τοποθεσία, ηθοποιοί, διάλογοι, αντικεί-
μενα. Οι μαθητές γυρίζουν το βίντεο σύμφωνα με τη ροή του σεναρίου. Ο εκπαιδευτι-
κός μπορεί να συμβουλευτεί τις παρουσιάσεις: Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια 
ομαδική δραστηριότητα μάθησης (http://www.slideshare.net/sofipapadi/video-as-
learningactivity ) και Digital & Audiovisual Media Literacy 

(http://www.slideshare.net/sofipapadi/media-literacybuilding-skills ). 

Φάση 4: Επεξεργασία και ολοκλήρωση του βίντεο 

Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές συνδέουν όλα τα πολυμεσικά στοιχεία που έχουν συγκε-
ντρώσει (εικόνα, βίντεο, ήχος), τα τοποθετούν στον χρονοδιάδρομο του προγράμματος 
επεξεργασίας και κάνουν την τελική σύνθεση. Για την επεξεργασία του βίντεο, προτεί-
νεται να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα: 
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• Βήμα 1 - Επιλογή λογισμικού επεξεργασίας 
• Βήμα 2 - Επιλογή ρυθμίσεων του έργου 
• Βήμα 3 - Εισαγωγή και οργάνωση των πολυμεσικών στοιχείων στο πρόγραμμα 

επεξεργασίας βίντεο 
• Βήμα 4 - Ξεσκαρτάρισμα του πρωτογενούς υλικού (footage) - Επιλέγουμε το 

υλικό που θα κρατήσουμε από όλες τις λήψεις. 
• Βήμα 5 - Σύνθεση της ταινίας στη λωρίδα του χρόνου (timeline) αξιοποιώντας 

τα εργαλεία επεξεργασίας, εφέ και μεταβάσεις 
• Βήμα 6 - Μοντάζ ήχου 
• Βήμα 7 - Εξαγωγή της ταινίας και ρυθμίσεις εξαγωγής της ταινίας  

Πριν ξεκινήσουν την επεξεργασία του βίντεο προτείνεται να μελετήσουν το φύλλο ερ-
γασίας και να δουν τα συμβουλευτικά βίντεο. Επίσης μπορούν να δουν τα 8 βίντεο 
συγκεντρωμένα στο διαδραστικό βίντεο "Συμβουλές για βελτιωμένη παραγωγή βί-
ντεο". Αν οι μαθητές έχουν ήδη δημιουργήσει το πρώτο τους βίντεο και επιθυμούν να 
εξελίξουν τις τεχνικές επεξεργασίας του, προτείνεται να δουν το διαδραστικό βίντεο 
"Οδηγός μάθησης (tutorial) για επεξεργασία βίντεο". 

Φάση 5: Η γνώμη των αλλων 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ζητούν τη γνώμη εξωτερικών παρατηρητών για να βελ-
τιώσουν το έργο. Προτείνεται η οργάνωση μιας προβολής του βίντεο μέσα στην τάξη 
και να ζητήσουν τη γνώμη των συμμαθητών τους σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης 
και αναστοχασμού. Οι συμμαθητές συμπληρώνουν τον σχολιασμό και την αξιολόγησή 
τους στο φύλλο εργασίας (Commenting_Evaluating) ακολουθώντας τις οδηγίες και τα 
κριτήρια όπως περιγράφονται. Επεξεργάζονται ξανά το βίντεο αξιοποιώντας τα σχόλια 
και τις προτάσεις τους σε συνδυασμό με τη γνώμη της ομάδας. Το φύλλο εργασίας έχει 
βασιστεί και προσαρμοστεί καταλλήλως αξιοποιώντας τις οδηγίες του Διαγωνισμού 
Κινηματογραφικής Κριτικής και τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχολικού Διαγωνισμού 
School Lab. 

Συμπεράσματα 

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αποτελεί μια πύλη διδακτικών διαδραστικών σεναρίων, κάθε 
ένα από τα οποία παρέχει ένα “εικονικό περιβάλλον μάθησης”, στηριζόμενο σε πηγές 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαι-
δευτικούς να αναπτύσσουν, αποθηκεύουν και μοιράζονται εκπαιδευτικά σενάρια αξιο-
ποιώντας ένα εύρος διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων, καινοτόμων στην ελληνική 
εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web.  

Στην προσπάθεια επικοινωνίας των Θετικών Επιστημών το ψηφιακό σενάριο «Δη-
μιουργία βίντεο στο School-Lab» προτείνει τη συνεργασία και την ανάπτυξη της  δη-
μιουργικότητας των μαθητικών ομάδων και παρέχει μια «καθοδηγούμενη διδακτική 
συνδιάλεξη» στοχεύοντας στην εξ αποστάσεως υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Κατά 
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τον σχεδιασμό του, αξιοποιήθηκαν εργαλεία της πλατφόρμας «Αίσωπος», όπως οι δια-
δραστικές παρουσιάσεις, τα διαδραστικά βίντεο και τα ενσωματωμένα στο σενάριο, 
φύλλα εργασίας ώστε να δοθεί η δυνατότητα της ασύγχρονης διάδρασης με το εκπαι-
δευτικό υλικό. Η ενίσχυση της διαδραστικότητας μεταξύ διδασκομένων και εκπαιδευ-
τικού υλικού αποτελεί κύριο στόχο σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης, ώστε να α-
ποφεύγεται η παθητική παρακολούθηση και να ενισχύεται η ενεργή εμπλοκή των δι-
δασκομένων στις διεργασίες της μάθησης. Το σενάριο παρέχει πηγές πληροφόρησης 
και υπηρετεί τον σκοπό των Βιωματικών Δράσεων και της Ερευνητικής Εργασίας - 
Project δηλαδή υποστηρίζει τους μαθητές να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και 
κοινωνικές, αυτογνωσιακές, μεταγνωστικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί 
η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ("μαθαίνω πώς να μαθαίνω").  

Η δημιουργία βίντεο στο σχολείο εστιάζει σε μεθόδους υποστήριξης όλων των σταδίων 
παραγωγής του βίντεο στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο της ενεργητικής μάθησης και της 
προσέγγισης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι μέθοδοι δίνουν έμφαση στην προσέγ-
γιση της κινηματογραφικής γλώσσας και στην αξιοποίηση συνεργατικών τεχνικών μά-
θησης. Έτσι,  το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο στοχεύει να ενισχύσει την έμπνευση, 
την καλλιέργεια κινήτρων και τη δημιουργικότητα στις μαθητικές ομάδες ώστε η διδα-
σκαλία των Θετικών Επιστημών να γίνει ελκυστική στους νέους.  
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Δημιουργία βραβευμένης εκπαιδευτικής ταινίας μικρού μήκους στα πλαίσια ενός 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος  

Αμανατίδης Νικόλαος 
Δρ. στις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

nikosaman@gmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της εφαρμογής ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος πολυμερών σχολικών συ-
μπράξεων Comenius με τίτλο Cinema and Culture, εκπαιδευτικοί και μαθητές ενός πει-
ραματικού δημοτικού σχολείου σχεδίασαν και παρήγαγαν μια εκπαιδευτική ταινία μι-
κρού μήκους. Στην προσπάθεια αυτή, συνεργάτης, αρωγός και εμπνευστής στάθηκε το 
τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο 
συνέβαλε στην σκηνοθεσία και επεξεργασία της ταινίας αυτής. Η μικρού μήκους μα-
θητική ταινία είχε θεματική τον πολιτισμό της Ελλάδας μέσω των μνημείων και κά-
ποιων εξεχόντων, ιστορικών προσώπων της πόλης της Θεσσαλονίκης καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Μια σειρά δράσεων έλαβε χώρα πριν την τελική 
μορφή της ταινίας, οι οποίες και αναλύονται στο άρθρο. Επιπλέον η ταινία συμμετείχε 
στο διαγωνιστικό τμήμα των ταινιών του Γαλλικού μαθητικού φεστιβάλ, “Festimaj” 
και διακρίθηκε καταλαμβάνοντας την 14η θέση από τις 260 συμμετοχές. Η πολύ καλή 
συνεργασία, ο ενθουσιασμός, το πάθος των μαθητών καθώς και η διάθεση για εργασία 
και δημιουργία όλων των συντελεστών δικαίωσαν το αποτέλεσμα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθητική Ταινία, Comenius, Τμήμα Κινηματογράφου, Πολιτισμός, 
Ιστορία 

 

Εισαγωγή 

Η δράση Comenius η οποία έχει αντικατασταθεί πλέον από τη δράση Erasmus Plus από 
το 2014 και μετέπειτα αποτελούσε µέρος του προγράµµατος Σωκράτης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα Σωκράτης εγκαινιάστηκε 
για πρώτη φορά το 1995 και είχε ως στόχο, µεταξύ άλλων στο να προάγει τη συνεργα-
σία και την κινητικότητα εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή 
διάσταση στον τοµέα της παιδείας. Στόχευε σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, από 
µαθητές νηπιαγωγείων έως ενήλικες μαθητές κάθε ηλικίας, και από συμπράξεις σχο-
λείων µέχρι και ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις συμμετέχοντες χώρες. Το 
πρόγραµµα Σωκράτης περιελάβανε οχτώ διαφορετικές πρακτικές για την επίτευξη των 
στόχων του, µία εκ των οποίων ήταν και η δράση Comenius. Η δράση Comenius απευ-
θυνόταν στη σχολική εκπαίδευση και είχε τέσσερις γενικούς στόχους όπως και ο συνε-
χιστής του το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασιών Erasmus Plus. Όσον αφορά τη σχο-
λική εκπαίδευση, απέβλεπε κατ’ αρχάς στη βελτίωση της ποιότητάς της και κατά δεύ-
τερο λόγο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης εντός του έργου. Επιπλέον και 
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κατά τρίτον, ενθάρρυνε την εκμάθηση γλωσσών, και παράλληλα επεδίωκε να προάγει 
τη διαπολιτισμική συνειδητοποίηση. (European Commission, Directorate General for 
Education and Culture, 2013)  

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να εξασκήσουν 
παλαιότερες μέσα από τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση ενός σχεδίου. Για παρά-
δειγμα, µπορούσαν να διοργανώσουν και να προεδρεύσουν σε συνεδριάσεις δια ζώσης 
ή και εξ αποστάσεως, να διαπραγματευτούν µε τους εταίρους τους καθώς και να δια-
χειριστούν τον προϋπολογισμό ενός σχεδίου. Οι συναντήσεις µε συναδέλφους από διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες εξασφάλιζαν την επαφή και γνωριμία µε διαφοροποιημένα 
εκπαιδευτικά συστήματα, πολιτισμούς, κουλτούρα και τρόπο σκέψης καθώς και διδα-
κτικές μεθόδους όπως επίσης και εναλλακτικές ιδέες ενώ μπορούσαν να προωθήσουν 
σημαντικές και ρηξικέλευθες καινοτομίες στη διδασκαλία και μάθηση. Επιπλέον, οι 
επαγγελματικές επαφές µε ξένους συναδέλφους συχνά δημιουργούσαν προσεγγίσεις 
στον εκπαιδευτικό χώρο οι οποίες και εξελίσσονταν σε µακρές και συνεργατικές φι-
λίες. Υπό αυτό το πρίσμα και τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευ-
τικούς ένα αντίστοιχου μεγέθους και φιλοσοφίας ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποφασίσαμε 
να καταθέσουμε αίτηση συμμετοχής προς συνεργασία με εταίρους που γνωρίσαμε από 
κάποια πρότερη επίσκεψη μελέτης. Η αίτησή μας ήταν επιτυχής και έτσι ξεκινήσαμε 
αυτό το ταξίδι της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής συνεργασίας και εμπειρίας.  

 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Ο κινηματογράφος από τις 28 Δεκεμβρίου του 1895 όπου έκανε και την πρώτη του 
εμφάνιση σε μορφή προβολής σε αίθουσα από τους αδελφούς Auguste και Luis 
Lumiere, βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο των Dickson και Edison έως σήμερα εξακο-
λουθεί να συνεπαίρνει το κοινό. Η τέχνη αυτή του κινηματογράφου αποτελεί ένα μέσο 
πληροφόρησης και διασκέδασης με τεράστια απήχηση τόσο σε ενήλικες όσο και σε 
μαθητές σύμφωνα και με πρόσφατες μελέτες που αποδεικνύουν τη στενή σχέση των 
Ελλήνων μαθητών με τα οπτικοακουστικά μέσα. Ειδικότερα οι Έλληνες μαθητές αγα-
πούν τον κινηματογράφο και επιδιώκουν την επαφή με το μέσο είτε σε επίπεδο ψυχα-
γωγίας είτε και ως γνωστικό μέσω πρόσβασης σε κινηματογραφικές ταινίες και άλλα 
οπτικοακουστικά προϊόντα, εντός και εκτός σχολείου, Κουτσογιάννης Δ. (2011).  

Ο κινηματογράφος είναι λοιπόν ιδιαίτερα οικείος και αγαπητός στους μαθητές όπως 
στον υπόλοιπο κόσμο έτσι και στη χώρα μας. Οι μαθητές θεωρούνται πλέον σήμερα 
ως οπτικά εγγράμματοι και αυτό αποτελεί μαθησιακό στοιχείο ιδιαίτερα εκμεταλλεύ-
σιμο από τους εκπαιδευτικούς, Silverblatt A. (2014). Στη δυτική εκπαίδευση και εκ-
παιδευτικά συστήματα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη χρήση διάφορων μορφών οπτι-
κού και ηχητικού κειμένου και προτείνεται η χρήση του σε σειρά μαθημάτων για την 
ενίσχυση της προσοχής αλλά και ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων των μαθητών 
όπως του οπτικοακουστικού καθώς και του κριτικού γραμματισμού. Οι μαθητές, μέσω 

87

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



της επαφής και νοητικής επεξεργασίας των οπτικοακουστικών στοιχείων συνδιαμορ-
φώνουν τις αντιλήψεις τους διαμέσου των ατομικών τους εμπειριών ενώ παράλληλα 
αποκτούν γνώση και δημιουργούν νόημα και κρίση, Jahn, M. (2003). Επιπλέον ενισχύ-
ουν και αναπτύσσουν δεξιότητες όπως της ανάπτυξης θέσης και κρίσης αλλά και της 
ανάγνωσης και ανακάλυψης κάποιων υπόρρητων εννοιών που αναφαίνονται (Critical 
Media Literacy), Kress, G. (2003). 

Στην ελληνική πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει η τάση της χρήσης οπτικοακουστι-
κών κειμενικών ειδών στη διδασκαλία των μαθημάτων. Έτσι λοιπόν στην παράδοση 
του γνωσιακού θέματος στην τάξη αρκετοί εκπαιδευτικοί προβάλλουν κινηματογραφι-
κές ταινίες ή αποσπάσματα στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων όπως (Ιστορίας, Γλώσ-
σας, Θρησκευτικών, Φυσικής κ.λπ.) Από την άλλη μεριά η κινηματογραφική αγωγή 
υπάρχει και ως μάθημα στα καλλιτεχνικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Στην κατεύ-
θυνση Θεάτρου–Κινηματογράφου στα καλλιτεχνικά γυμνάσια διδάσκεται το μάθημα 
Κινηματογράφος και στα καλλιτεχνικά λύκεια διδάσκονται τα μαθήματα Ιστορία Κι-
νηματογράφου, ΥΠΕΠΘ 114213α/Γ7/14–10–2004. Στο δημοτικό σχολείο αλλά και 
στο γυμνάσιο διατυπώνεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, η καλλιέργεια 
μιας ποικιλίας αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από πολιτισμική 
παραγωγή δηλαδή τα διαφορετικά είδη της εικονικής, θεατρικής και μαζικής επικοινω-
νίας, ΥΠΔΒΕΘ), Απόφαση, 113734/Γ2/03–10–2011. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα 
της Ε΄ αλλά και ΣΤ’ δημοτικού για τη γλώσσα, μια ολόκληρη θεματική ενότητα είναι 
αφιερωμένη στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Είναι λοιπόν έκδηλο από τις άνω-
θεν αναφερθείσες προγραμματικές διακηρύξεις ότι τα οπτικά κείμενα ενέχουν πλέον 
θέση στο σχολείο. Αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο με τη δημοσίευση των παραπάνω 
θέσεων του Υπουργείου, αλλά και με την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, τοπικού ή και διεθνή χαρακτήρα, όπως τα «Πάμε Σινεμά», «AnimaSyros», 
«Σινεμά και Εκπαίδευση», «Youth4Greece», «Πρώτη Ώρα: Σινεμά» και τόσα άλλα που 
λειτουργούν κάθε νέα εκπαιδευτική χρονιά τα οποία επιτρέπουν, ενθαρρύνουν ή και 
ακόμα ακόμα προσβλέπουν στη χρήση ταινιών στη διδασκαλία και μάθηση. 

Ενισχύοντας λοιπόν την εισαγωγή της κινούμενης εικόνας στη διδασκαλία αλλά και 
την εκπαιδευτική προσπάθεια δημιουργίας μιας κινηματογραφικής ταινίας μικρού μή-
κους αναφορικά με ένα θέμα επιτυγχάνεται οι μαθητές να ενδυναμώσουν την αισθη-
τική τους αντίληψη, να διευρύνουν τη φαντασία τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες 
τους (αισθητικές, γλωσσικές κ.ά.) και να ενισχύσουν την ενασχόληση τους με ένα σύγ-
χρονο είδος τέχνης. Επιπλέον ενδυναμώνεται η δυνατότητα οι μαθητές να συμμετά-
σχουν ελευθέρα, συλλογικά και ενεργητικά στην όλη διαδικασία του σεναρίου και της 
υλοποίησής του, να κατανοήσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής που 
ζουν και αναπτύσσονται καθώς και να ενεργοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα. 
Επιπροσθέτως να προβληματισθούν, να συγκινηθούν, να συναισθανθούν και να βιώ-
σουν την αισθητική απόλαυση που προσφέρει η τέχνη του κινηματογράφου μέσα από 
την προβολή σχετικών δημιουργιών του ελληνικού και διεθνή κινηματογράφου, να α-
σκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και να ενδυναμώσουν δεξιό-
τητες συνεργασίας, επικοινωνίας, παρουσίασης και αναζήτησης. 
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Το Έργο 

Το ευρωπαϊκό έργο «Κινηματογράφος και Πολιτισμός", αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 
των σχολικών ετών του 2013-2014 και 2014-2015 και συμμετείχαν τέσσερα σχολεία 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τις χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Γαλλία και Ελλάδα. Το θέμα του έργου είχε τίτλο «Κινηματογράφος και Πολιτισμός" 
Ο στόχος του έργου ήταν να καλλιεργήσει την πολιτιστική συνείδηση σε τέσσερις ευ-
ρωπαϊκές χώρες, καθώς και να εμπλουτίσει το επίπεδο της πολιτιστικής πολυμορφίας, 
της κινηματογραφικής τέχνης, της επιτυχούς χρήσης των ΤΠΕ αλλά και να ενισχύσει 
την εποικοδομητική χρήση ξένων γλωσσών, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Επιπλέον 
να εμπλουτίσει γνωσιακά τους μαθητές με την επαφή, εμπειρία και μελέτη του πολιτι-
σμού και της ιστορίας των διαφόρων χωρών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένης 
και της δικής τους.  

Στην πρώτη συνάντηση των εταίρων έγινε η γνωριμία και κατατέθηκαν οι απόψεις και 
οι ιδέες αναφορικά με την πορεία του έργου και τη δημιουργία του τελικού εκπαιδευ-
τικού προϊόντος. Έτσι λοιπόν και στην πρώτη συνάντηση: σχεδιάσαμε το πλάνο εφαρ-
μογής του προγράμματος και τα παραδοτέα. Για το πρώτο έτος του προγράμματος ο-
ρίστηκε στα πλαίσια της δράσης «Comenius Corner» η δημιουργία αφίσας από τους 
μαθητές με θέμα «Μια μέρα της ζωής μου» όπου η κάθε χώρα θα παρουσίαζε μια κα-
θημερινή ημέρα ενός μαθητή από το πρωί ως το βράδυ. Επίσης προτάθηκε και η ιδέα 
της δημιουργίας δύο ταινιών μικρού μήκους, μιας για κάθε χρονιά του έργου. Την 
πρώτη χρονιά η δράση περιελάβανε το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας μικρού μή-
κους ταινίας-ντοκιμαντέρ αναφορικά για το πώς περνώ τη μέρα μου σε κάθε χώρα μέσα 
από την οπτική αντίληψη των μαθητών. Αυτό εγκρίθηκε από όλους τους εταίρους και 
δόθηκε ο τίτλος «A Day in My Life». Ακολούθησε αξιολόγηση της συνάντησης, δη-
μιουργία ιστοσελίδας καθώς και ενός εκπαιδευτικού ψηφιακού γκρουπ, του Edmodo 
με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, υλικού, πηγών αλλά και όποιων σκέψεων ή και εμπει-
ριών έχει να καταθέσει κάποιος από τους συμμετέχοντες.  

Αναλυτικότερα οι δράσεις είχαν ως εξής: 
1. Δημιουργία ομάδων εργασίας με αντικείμενο την προώθηση και εφαρμογή του προ-

γράμματος. 
2. Δημιουργία «Comenius Corner» στο σχολείο. 
3. Ίδρυση ηλεκτρονικού γκρουπ συνεργασίας στο EDMODO. https://www.ed-

modo.com/home#/group?id=6515142  
4. Δημιουργία ιστότοπου για την προβολή των δράσεων και την προώθηση της συνερ-

γασίας μεταξύ των μελών του έργου: https://cinemacp.wordpress.com  
5. Διάδοση των αποτελεσμάτων σε δασκάλους και μαθητές, μέσω σχολικού ιστολογίου 
6. Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, συνεργασία για το πρόγραμμα με το European 

School Radio με ραδιοφωνική εκπομπή που αφορούσε τους στόχους του προγράμ-
ματος. 
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7. Δημιουργία αφίσας από τους μαθητές.  
8. Δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους από τους μαθητές, «A Day in My Life». 
9. Ανάπτυξη προγραμμάτων σε κάθε σχολείο με θέμα τον κινηματογράφο (ιστορία, 

τρόπος κατασκευής ταινίας, συγγραφή σεναρίων κλπ.  

Κατά τη δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα, παρουσιάστηκαν οι πρώτες ταινίες και 
στη συνέχεια συζητήσαμε για τη διαμόρφωση και δημιουργία της τελικής μας ταινίας 
που αφορούσε ένα συγκεκριμένο σενάριο για όλες τις χώρες. Το σενάριο αποφασί-
στηκε ότι θα έχει ως θέμα την ελιά, κοινό δέντρο σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, 
όμως μέσα από το πρίσμα της ιστορίας κάθε συμμετέχουσας πόλης με αναφορά στα 
μνημεία, τα ιστορικά πρόσωπα αλλά και γενικότερα την κουλτούρα της πόλης αλλά 
και χώρας. Αναλυτικά οι προτάσεις-δράσεις είχαν ως εξής: 
1. Δημιουργία ενός σεναρίου και Storyboard1 από κάθε χώρα. 
2. Δειγματικές διδασκαλίες σε κάθε χώρα για τον κινηματογράφο, τον παιδικό κινημα-

τογράφο και τη δημιουργία παιδικών ταινιών.  
3. Διδασκαλίες σε κάθε συμμετέχων σχολείο με χρήση Media για την παρουσίαση της 

γνώσης και τη μάθηση.  
4. Αξιολόγηση της συνάντησης, ενημέρωση του Ιστότοπου του προγράμματος και της 

Εκπαιδευτικής ομάδας.  
5. Διάδοση των αποτελεσμάτων σε δασκάλους και μαθητές, ανακοινώσεις στον τοπικό 

τύπο. 

Κατά την τρίτη συνάντηση οριστικοποιήθηκε η μορφή της τελικής ταινίας και προτά-
θηκε η συμμετοχή και στο διαγωνιστικό τμήμα του διεθνούς μαθητικού φεστιβάλ της 
Γαλλίας, Festimaj. Το συγκεκριμένο μαθητικό φεστιβάλ αποτελεί τμήμα του διεθνούς 
διαγωνιστικού φεστιβάλ των Κανών αφιερωμένο στη μαθητική συμμετοχή και δη-
μιουργία ταινιών. Ταινίες από όλον τον κόσμο συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διοργά-
νωση. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η προώθηση και ανταλλαγή ιδεών, αντιλήψεων αλλά 
και της διαφορετικής κουλτούρας και ιστορίας των χωρών που συμμετέχουν μέσα από 
αυτή τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Επιπλέον και κατά τη διάρκεια του εν 
λόγω φεστιβάλ διοργανώνονται εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα οπτικοακουστικά 
μέσα και τον κινηματογράφο με στόχο την ενίσχυση της μηντιακής παιδείας και του 
εγγραμματισμού του μέσου στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και συμμετέχοντες.  

Μετέπειτα προγραμματίστηκε η τελική μας συνάντηση όπου οργανώθηκε και η κατα-
ληκτική αποτίμηση του προγράμματος και ακολούθησε η βράβευση όλων των ταινιών 
καθώς και των μαθητών που πήραν μέρος στην παραγωγή. Αναλυτικά οι προτάσεις-
δράσεις της τελικής συνάντησης είχαν ως εξής: 
1. Αξιολόγηση της συνάντησης, ενημέρωση του Ιστότοπου και της Edmodo Εκπαιδευ-

τικής ομάδας. 

1 Το λεγόμενο storyboard, είναι το κειμενικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι σκηνοθέτες, παραγωγοί 
και συνεργάτες του κινηματογράφου, για να προσδιορίσουν ακριβώς κάθε πλάνο κατά τη δημιουργία 
της ταινίας. 
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2. Διάδοση των αποτελεσμάτων σε δασκάλους και μαθητές, ανακοινώσεις στον τοπικό 
τύπο. 

3. Διαγωνισμός ζωγραφικής από τους μαθητές όλου του σχολείου με σκοπό την επι-
λογή της εικόνας-ζωγραφιάς που θα αντιπροσώπευε τη χώρα μας. 

Οι μαθητικές ταινίες προβλήθηκαν στο σχολείο όπου και συζητήθηκε η εμπειρία της 
ολοκλήρωσης των δράσεων καθώς και η αποτίμηση του όλου έργου. Επίσης υπήρξε 
συζήτηση για την συνολική πορεία του έργου καθώς και προτάσεις για τη διάχυση και 
δημοσιοποίηση των παραγόμενων ταινιών και των δράσεων γενικότερα τόσο στην το-
πική εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και 
διεθνώς. Αποφασίστηκε ομοίως η συνέχιση της συνεργασίας με τα σχολεία -έστω και 
άτυπα- τόσο σε πλαίσια σχολικής μονάδας όσο και μεμονωμένων εκπαιδευτικών. 

Η δημιουργία της ταινίας 

Σημαντικό στοιχείο της όλης δράσης αποτέλεσε η παραγωγή μιας ταινίας από κάθε 
συμμετέχων σχολικό οργανισμό για τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης καθώς 
και τον τόπο που ζούμε. Μέσω αυτού του εγχειρήματος, στόχος ήταν η βελτίωση των 
δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας τόσο των μαθητών όσο και των με-
τεχόντων εκπαιδευτικών. Οι μαθητές, ηλικίας οκτώ έως δέκα ετών συμμετείχαν με εν-
θουσιασμό αλλά και περιέργεια για το αποτέλεσμα καθώς και τους καινούριους φίλους 
που απέκτησαν κατά την πορεία υλοποίησης των δράσεων του έργου. Δημιούργησαν 
αφίσες για την καθημερινή τους ρουτίνα, μοιράστηκαν τις παραδόσεις από την καθη-
μερινή τους ζωή μέσα από συνεδρίες Skype με τους μαθητές των άλλων σχολείων από 
την Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, συμμετείχαν στη δημιουργία σεναρίου αλλά και 
στην παραγωγή ενός λευκώματος για την κουλτούρα και παράδοση του τόπου τους. 
Επιπλέον, συνεργάστηκαν αποτελεσματικά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του τελι-
κού σεναρίου καθώς και της μαθητικής ταινίας, αναφορικά με το σχολείο τους και την 
καθημερινή τους ζωή. Η αρχική αυτή δράση κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του 
προγράμματος, επέτρεψε στο να προετοιμαστούν οι μαθητές και για την επόμενη ση-
μαντική δράση του έργου, τη δημιουργία της μαθητικής ταινίας μικρού μήκους για την 
ιστορία, τον πολιτισμό, τα τοπικά μνημεία, ιστορικά στοιχεία, καθώς και τις παραδό-
σεις του χώρου όπου μεγαλώνουν. Το έργο αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε με τη βοή-
θεια και συνεργασία καθηγητή από το τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από πρόταση του υπευθύνου του προγράμματος. Η 
πρόταση έγινε αποδεκτή με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και δημιουργία ενός σεναρίου 
(σχέδια και σύνοψη) καθώς και την τελική παραγωγή της ταινίας με τίτλο «Μυστήρια 
κάτω από μια ελιά». Τα στάδια σχεδιασμού και δημιουργίας της ταινίας έχουν ως ακο-
λούθως: 
1. Δημιουργία μαθητικών ομάδων, σχεδιασμός και σύνταξη σεναρίου στη θεματική 
2. Παρουσίαση των σεναρίων στην ολομέλεια και επιλογή του πιο ενδιαφέροντος 
3. Ανάθεση ρόλων στους συμμετέχοντες μαθητές 
4. Πρόβες τμημάτων του σεναρίου με τη συμμετοχή των μαθητών και του σκηνοθέτη 
5. Τελικό γύρισμα της ταινίας στα μνημεία της Θεσσαλονίκης 
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6. Τελικό Μοντάζ της ταινίας και συμμετοχή-αποστολή του έργου στο μαθητικό φεστι-
βάλ της Γαλλίας 

Η ευρωπαϊκή δράση εμπεριείχε και τη συμμετοχή του σχολείου στο διεθνές μαθητικό 
φεστιβάλ "Festimaj» στη Γαλλία με ιδιαίτερα επιτυχή έκβαση, συμπεριλήφθηκε στις 
14 καλύτερες εκπαιδευτικές ταινίες από 260 συμμετοχές και 64 χώρες 70 πόλεις και 5 
ηπείρους. (Σχετικός σύνδεσμος για την προβολή και παρακολούθηση της εκπαιδευτι-
κής ταινίας, βλέπε παράρτημα) 

Επιπροσθέτως είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή δράση συνερ-
γασίας έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους μαθητές να επισκεφθούν κάποιους εταίρους 
και φίλους σε σπίτια και σχολεία των συνεργαζόμενων χωρών, επιτρέποντάς τους έτσι 
να γνωρίσουν την καθημερινή ρουτίνα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους. Για 
τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, αυτή η μοναδική ευκαιρία έδωσε τη δυνατότητα 
να εμπλουτίσουν την επαγγελματική τους εμπειρία, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους 
δεξιότητες, να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την κουλτούρα και την επαγ-
γελματική ζωή των συναδέλφων των χωρών αυτών καθώς και να μελετήσουν τα εν 
λόγω εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και να δημιουργήσουν μακροχρόνιες φιλίες, επα-
φές και συνεργασίες. Με τον τρόπο αυτό, ήταν αναμενόμενο να ενισχυθεί και καλλιερ-
γηθεί η διαπολιτισμική συνείδηση μεταξύ των συμμετεχόντων από διαφορετικές χώ-
ρες, να αναπτυχθούν η καλλιτεχνική και γλωσσική ικανότητα καθώς και οι τεχνολογι-
κές δεξιότητες. Επίσης η συγκεκριμένη δράση με τη θεματική της οδήγησε στην από-
κτηση κινηματογραφικής παιδείας αλλά και συνείδησης καθώς και την εμπειρία δη-
μιουργίας αυτής της μορφής τέχνης. Το έργο ομοίως βοήθησε και τους μαθητές να 
αναπτύξουν μια σειρά από κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, όπως συνεργασία σε 
ομάδες, πρωτοβουλία, κριτική, διάλογο ενώ παράλληλα προώθησε τη διαπολιτισμική 
ευαισθητοποίηση τους. Περαιτέρω, η δράση προετοίμασε τους συμμετέχοντες μαθητές 
και για μελλοντικές δραστηριότητες ως ενήλικα πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής κοινότη-
τας. Συν αυτώ, προώθησε την διαπολιτισμική επικοινωνία, τη χρήση των ΤΠΕ, τη συ-
νεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις δεξιότητες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκ-
παιδευτικών δράσεων καθώς και την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας υπεύθυνης και α-
ποτελεσματικής στάσης αναφορικά με την εποικοδομητική συνεργασία και παραγωγή 
αντίστοιχων έργων με πολυπολιτισμική διάσταση.  

Δυσκολίες-Πορεία του Έργου 

Για τη δημιουργία μιας μαθητικής ταινίας η καταγραφή, οργάνωση και τήρηση των 
κανόνων και της πορείας της δράσης προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες εξέλιξης, συ-
νεργασίας και επιτυχίας του όλου εγχειρήματος, η δε έλλειψη κανόνων περιπλέκει, α-
ποδιοργανώνει και κυρίως δεν προάγει ευκαιρίες για μάθηση και δεν ενδυναμώνει το 
κλίμα για συνεργασία, συμμετοχή και γνώση μέσω του εκπαιδευτικού project. Είναι 
σημαντικό λοιπόν να τεθούν εξ’ αρχής οι όροι και οι κανόνες του όλου δημιουργήματος 
αλλά και να τηρηθούν σε όλη την πορεία του έργου υπερνικώντας τα όποια εμπόδια 
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παρουσιαστούν πάντα με καλή θέληση και διάθεση για συνεργασία και προσφορά. Ε-
πιπλέον και μέσα από την ενασχόληση των μαθητών με το έργο θέσαμε τους κύριους 
στόχους αναφορικά με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γραμματισμών 
των μαθητών όπως καλύτερη γνώση της ιστορίας του τόπου τους καθώς και την ανά-
πτυξη δεξιότητας μελέτης και έρευνας για τα ιστορικά μνημεία μέσω αναζήτησης στο 
διαδίκτυο, βιβλιογραφικών πηγών, βίντεο, φωτογραφίας, κειμένων αλλά και επιτόπιας 
παρατήρησης. Επίσης στόχος ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές τον γραπτό λόγο αναφο-
ρικά με τα ιστορικά πρόσωπα, το χώρο και το χρόνο καθώς και να κατανοήσουν και 
αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που γεννιούνται κατά την πορεία εκτέλεσης της δρά-
σης. Επιπλέον να επισκεφτούν τους ιστορικούς χώρους και μνημεία της πόλης όπου θα 
τελέσουν τα γυρίσματα της ταινίας, να εκφράσουν τις ατομικές τους απόψεις και ιδέες, 
και τέλος να συνεργαστούν ομαδικά καθώς και να γνωρίσουν εμπειρικά και εκπαιδευ-
τικά την έβδομη τέχνη, τον κινηματογράφο, μέσα από τη συμμετοχή τους στη δημιουρ-
γία μιας μαθητικής ταινίας με ευρωπαϊκή διάσταση και συμμετοχή. 

Ιστορικά και πολιτιστικά θέματα μπορεί εύκολα να αποτελέσουν μέρος κάθε σύγχρο-
νου προγράμματος σπουδών στη σχολική εκπαίδευση. Το έργο μας αφορούσε προβολή 
ιστορικών προσωπικοτήτων καθώς και πολιτιστικών μνημείων της πόλης της Θεσσα-
λονίκης καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Μέσα λοιπόν από αυτή 
μας την προσπάθεια δημιουργίας μιας μαθητικής ταινίας προωθήσαμε ένα ευρύ φάσμα 
νέων δραστηριοτήτων με την υποστήριξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας τόσο στους 
μαθητές όσο και στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Η καθορισμένη δράση επι-
τεύχθηκε μέσω της αξιοποίησης ποικίλων νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, 
όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, (ΤΠΕ), τα εικαστικά, η χρήση 
και επεξεργασία της εικόνας καθώς και η λογοτεχνία. Συγκεκριμένες δραστηριότητες, 
αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν όπως ομαδοσυνεργατικές έρευνες, κουίζ, εποχικό υ-
λικό, χειροτεχνίες αλλά και ιστορικά αρχεία καθώς και η σχετική γραμματεία. 

Συνεπώς για να επιτευχθούν όλοι οι προαναφερθέντες στόχοι και να ολοκληρωθεί με 
επιτυχία η δράση απαιτείται ο καλός σχεδιασμός, η οργάνωση, η καταγραφή των ιδεών 
καθώς και η επιλογή και εφαρμογή των ιδανικότερων για τη δράση. Επιπλέον η καλή 
και ποιοτική συνεργασία μεταξύ όχι μόνο των εκπαιδευτικών του σχολείου και των 
ευρωπαίων εταίρων αλλά και των ειδικών από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς οργανι-
σμούς όπως του καθηγητή-σκηνοθέτη από τον τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος συνετέλεσε εθελοντικά και εποικοδομη-
τικά στη σκηνοθεσία και δημιουργία της ταινίας, (Λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα).  

Τα προβλήματα κατά την πορεία του έργου είναι σίγουρο ότι θα εμφανιστούν. Όμως 
όταν η δράση στηρίζεται σε ισχυρούς πυλώνες όπως η καλή οργάνωση, η συνεργασία 
και η τήρηση των κανόνων τότε είναι βέβαιο ότι θα ξεπεραστούν και το έργο θα οδη-
γηθεί σε σίγουρη επιτυχία μέσα από ένα κλίμα ποιοτικής και αποτελεσματικής συνερ-
γασίας. 
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Συμπεράσματα-Αποτίμηση 

Όταν ένα έργο αφορά μια διεθνική συνεργασία στην οργάνωση και παραγωγή ενός 
εκπαιδευτικού προϊόντος το οποίο ενέχει και τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας, συ-
γκεκριμένες ιδιότητες, ποιότητες και στοιχεία προαπαιτούνται.  

Θα ήταν χρήσιμο να διαχωριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε δύο κατη-
γορίες, στα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Αναφορικά με τα εσωτερικά χαρακτηριστικά 
είναι σημαντικό να προϋπάρχουν ή να δημιουργηθούν στην πορεία συγκεκριμένες ποι-
ότητες-χαρακτηριστικά στους συμμετέχοντες-συνεργάτες όπως το πάθος, ο ενθουσια-
σμός για το έργο, η καλή θέληση και διάθεση για προσφορά αλλά και η δίψα για νέα 
γνώση και εμπειρίες. Μελετώντας, εκτιμώντας και διερευνώντας στη συνέχεια και τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά μπορούμε να τονίσουμε την ύπαρξη και τήρηση των κανό-
νων, την καλή οργάνωση με χρονοδιαγράμματα, τη λήψη πρωτοβουλιών, την υπερνί-
κηση των όποιων προβλημάτων ή εμποδίων με καλή διάθεση και συνεργατική θέληση 
καθώς και να υπερτονίσουμε την αξία της ομαδικής εργασίας, την άμιλλα και την αλ-
ληλοϋποστήριξη.  

Με αυτά τα δεδομένα, τα οποία και αναδύθηκαν στο έργο μας, διανύσαμε επιτυχώς την 
όλη αυτή σημαντική γνωσιακή εμπειρία συνεργασίας σε διεθνικό επίπεδο και έτσι οι 
προσπάθειές μας ευδοκίμησαν. Οι απόψεις των συμμετεχόντων μαθητών χαρακτηρι-
στικές: 

Περάσαμε υπέροχα, παίξαμε σε ταινία και παράλληλα μάθαμε για τα μνημεία και τις 
προσωπικότητες της πόλης μας. 

Μου άρεσε πολύ σαν εμπειρία, είδα τα μνημεία της πόλης μου μέσα από μια άλλη ματιά. 

Έπαιξα τον Αριστοτέλη και πήρα λίγη από τη σοφία του. 

Πιστεύουμε ότι για το εν λόγω ευρωπαϊκό, συνεργατικό και εκπαιδευτικό έργο, με συ-
νεχιστή πλέον το Erasmus Plus, αξίζει η προσπάθεια και η επιπλέον εργασία. Συντε-
λείται μια αλλαγή στην εκπαιδευτική και συνεργατική κουλτούρα των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών ενώ παράλληλα οι εμπειρίες που αποκτούνται από τη δράση είναι μο-
ναδικές καθώς και οι γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσονται τόσο από την πλευρά 
των μαθητών όσο και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως ιδιαίτερα αξιόλογες καθώς και χρήσιμες τόσο στην περαιτέρω επαγγελματική όσο 
και στην προσωπική πορεία του καθενός.  
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http://www.festimaj.fr/  

Παράρτημα 

Mysteries under the Olive Tree. Η Ταινία μας που συμμετείχε στο μαθητικό φεστιβάλ 
ταινιών, Festimaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=aUe2juebcLs  

Συμπερίληψη της δράσης μας στις καλές πρακτικές από την Εθνική Αρχή για τα Ευ-
ρωπαϊκά Προγράμματα, Ι.Κ.Υ. 

https://goo.gl/R7wSTU 

Ο αναπληρωτής καθηγητής κος Περικλής Χούρσογλου μετά από σειρά εκτενών συ-
ναντήσεων και συζητήσεων με τον υπεύθυνο του έργου για το θέμα, το είδος και το 
σενάριο της ταινίας, αποφάσισε να συνεργαστεί και βοηθήσει στη δημιουργία της μα-
θητικής αυτής ταινίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον ίδιο και το έργο του στην 
ιστοσελίδα του τμήματος κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που α-
κολουθεί: 

http://www.film.auth.gr/el/tmima/prosopiko/periklis-hoyrsogloy 

Η επίσημη ιστοσελίδα του διεθνούς διαγωνιστικού μαθητικού φεστιβάλ της Γαλλίας, 
Festimaj. 

http://www.festimaj.fr/  
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Διαδρομές Φιλαναγνωσίας σε τρία βιβλία της «Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υ-
γείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) για την ενδοσχολική βία 

Μανικάρου Μεταξούλα 
Δρ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

manikarou.m@gmail.com 

Περίληψη 

Η σχολική βία, ο σχολικός εκφοβισμός, ως φαινόμενο πολυπαραγοντικό (οικογενεια-
κών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτιστικών παραγόντων), έχει απασχο-
λήσει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ήδη από τη δεκαετία του 1970, ενώ, από 
το 1990 και ύστερα, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις απειλώντας τη σχολική κοι-
νότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών, όπου ενδημεί το 
φαινόμενο αυτό (Τραυλός & Δούμα, 2012). Για την πρόληψη, αντιμετώπιση και δια-
χείριση του σχολικού εκφοβισμού βαρύνουσας σημασίας είναι ο ενεργός και παρεμβα-
τικός ρόλος των εκπαιδευτικών. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η παρούσα 
εργασία, η οποία προτείνει αναγνωστικές προτάσεις, εμψυχωτικές δραστηριότητες με 
παιδαγωγική και παιγνιώδη διάθεση στα εξής τρία βιβλία τα οποία εξέδωσε η «Εται-
ρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε): Μίλα μη φο-
βάσαι (2008), Μου έκλεψαν το όνομά μου (2011) και  Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβι-
σμό (2011).  

Λέξεις-Κλειδιά: ενδοσχολική βία, ηλεκτρονικός εκφοβισμός, φιλαναγνωσία.    

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός, η ενδοσχολική βία («school bullying» ή «bullying»), η θυμα-
τοποίηση (victimization) ορίζονται ως μια διαρκής, κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακο-
λούθηση, συστηματική, σκόπιμη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετική συμπερι-
φορά από έναν μαθητή ή ομάδα μαθητών (συμμορίες) σε άλλον συμμαθητή ή συμμα-
θητές τους. Ποικίλες είναι οι μορφές εμφάνισης του φαινομένου, όπως ο σωματικός, ο 
συναισθηματικός, ο λεκτικός, ο σεξουαλικός εκφοβισμός/βία, με πιο πρόσφατη αυτή 
του ηλεκτρονικού/διαδικτυακού ή κυβερνητικού εκφοβισμού («cyber-bullying»), ο ο-
ποίος ασκείται μέσω της χρήσης του διαδικτύου (e-mail, chat room), των κλήσεων, των 
sms και της χρήση κάμερας των κινητών τηλεφώνων (Μανικάρου, 2015α & 2015β). 

Οι ερευνητές (ενδεικτικά: Ακουμιανάκη, 2010 Κόνιαρη, 2012 Κρητικού, 2013 
Τραυλός & Δούμα 2012 Τσιαντής & Ασημακόπουλος, 2010), στην προσπάθειά τους 
να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του εκφοβισμού, σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά των 
εμπλεκομένων (θύτη, θύματος, θύτη/θύματος, παρατηρητών ή παρισταμένων). Το προ-
φίλ του θύματος παρουσιάζεται με αποκλίνοντα χαρακτηριστικά (π.χ. στην εξωτερική 
εμφάνιση, στη σωματική διάπλαση, στη συμπεριφορά κ.λπ.), με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και αυτοπεποίθηση, με εσωστρέφεια, με συναισθήματα ανασφάλειας, άγχους, φοβίας, 
με ανεπαρκή επικοινωνία με το οικογενειακό του περιβάλλον και είναι μη αποδεκτό 
από τις ομάδες των συνομηλίκων του. Αντίθετα, το προφίλ του επώνυμου θύτη και του 
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ανώνυμου ψηφιακού θύτη, σχετίζονται με αιτιολογικούς παράγοντες, όπως σωματική 
ρώμη, ισχυρή αυτοπεποίθηση, τάση προς επιθετική συμπεριφορά, ανάγκη επιβολής, 
χαμηλή γνωστική και συναισθηματική ενσυναίσθηση, έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων 
και ανεπαρκή έως κακή γονική εποπτεία. Κάποτε ο θύτης/θύμα, με την εναλλαγή των 
ρόλων, συνεχίζει τον κύκλο της θυματοποίησης, καθώς και οι παρατηρητές, που εν-
θαρρύνουν τη θυματοποίηση, είτε αναλαμβάνοντας συμμετοχικούς ρόλους είτε παρα-
μένοντας αδρανείς.  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες έχει αυξηθεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας (εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές) για ενημέρωση και το Υπουργείο Παιδείας, 
συμμετέχοντας στο «Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο»,  έχει καθιερώσει την 6η Μαρ-
τίου ως «Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο» και έχει ιδρύσει το «Παρα-
τηρητήριο κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» για την αποτύπωση, μελέτη 
και αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας. Τέλος, στην ελληνική βιβλιογραφία έ-
χει πολλαπλασιαστεί η έκδοση παιδικών και εφηβικών βιβλίων με θέμα τη σχολική 
βία/εκφοβισμό. 

Τα βιβλία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. για την ενδοσχολική βία 

Η «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε), (η-
λεκτρονική διεύθυνση http://epsype.gr/index.php/el/), μια μη κυβερνητική οργάνωση 
(έτος ίδρυσης το 1991), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ιωάννη Τσιαντή, Καθηγητή 
Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκτός των άλλων 
δραστηριοτήτων της (έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβάσεις για την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου), έχει εκδώσει τρία βιβλία 
για την ενδοσχολική βία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει διαδρομές 
φιλαναγνωσίας, διδακτικές και εμψυχωτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα αποτελέ-
σουν για τον εκπαιδευτικό ένα «εργαλείο» για την κατανόηση, πρόληψη, διαχείριση 
και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.  

Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο: Μίλα μη φοβάσαι. 3 ιστορίες για τη βία στο σχολείο (2008). 
Η πρώτη ιστορία («Η σημαία της Φροξυλάνθης», συγγραφέας η Ελένη Δικαίου και 
εικονογράφος η Λήδα Βαρβαρούση), μας μαθαίνει ότι στη σημερινή εποχή μπορούν 
να ασκούν σχολική βία και τα κορίτσια. Η δεύτερη ιστορία («Στη φωλιά του Νίκου», 
συγγραφέας ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος και  εικονογράφος η Διατσέντα Παρίση), μέσα 
από το επιτυχημένο λογοπαίγνιο του τίτλου και την κοφτή ή και βίαιη εικονογράφηση, 
επιτυγχάνει να μεταφέρει το μήνυμα της ευθύνης του γονιού στο φαινόμενο της σχολι-
κής βίας. Η ιστορία ενέπνευσε την ταινία «Τα μπλε γυαλιά» του Γιάννη Κουφονίκου. 
Η τρίτη ιστορία («Το Ημερολόγιο ενός ‘κακού’», συγγραφέας η Τζέμη Τασάκου και 
εικονογράφοι η Βάσω Ψαράκη και μαθητές), μέσω της πρωτοπρόσωπης αφήγησης, ένα 
παιδί, ο «κακός» της ιστορίας, περιγράφει στο ημερολόγιό του τη στάση των μεγάλων 
που τον οδήγησε στην επιθετική συμπεριφορά. Ο γενικός τίτλος των τριών αυτών ι-
στοριών, Μίλα, μη φοβάσαι, λειτουργεί ως προτροπή και πρώτο μέτρο αντιμετώπισης 
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για την καταπολέμηση της σιωπής, χωρίς τον φόβο ενδεχόμενων συνεπειών (Κορό-
βηλα, 2014). 

Τα δεύτερο βιβλίο, Μου έκλεψαν το όνομά μου (Ιούνιος 2011), με συγγραφέα και εικο-
νογράφο τον Ισπανό Tàssies και μεταφραστή τον Δημήτρη Ψαρρά, αφηγείται με εικό-
νες και λόγια τη στέρηση ενός βασικού δικαιώματος του ανθρώπου που είναι το όνομά 
του, η ταυτότητά του. Ο ήρωας, ο οποίος αποκαλείται περιπαικτικά από τους συμμα-
θητές του ως «φυτό, γιατί διαβάζει», καταντά να βλέπει τον κόσμο γύρω του μέσα από 
τα μάτια των άλλων, έναν κόσμο που όλοι έχουν για πρόσωπο φυτά και για την ακρί-
βεια φρούτα. Στη μόνη εικόνα, όπου οι μορφές έχουν πρόσωπα και όχι φυτά, είναι όταν 
το αγόρι αναπαράγει αυτό που του λένε οι άλλοι «Λένε πως εγώ έχω πρόβλημα, πως 
ζω στον κόσμο μου, πως βλέπω τα πράγματα ανάποδα», βλέποντας μέσα από τα μάτια 
της δικής του ευαισθησίας. Τελικά, κάποιο γεγονός (παρέμβαση του γονιού, ενήλικα, 
φίλου;) συντελεί ώστε το παιδί, ανεβαίνοντας τις σκάλες, στα πρόθυρα της απόγνωσης 
και πριν το απονενοημένο διάβημά του, να αποκτήσει πρόσωπο (Κανατσούλη, 2013). 

Το τρίτο βιβλίο, Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Οκτώβριος 2011), με συγγραφέα 
τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο, εικονογράφο την Ναταλία Καπατσούλια εμπεριέχει τρεις ι-
στορίες ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Στην πρώτη ιστορία, ενοχοποιείται ένας μαθητής-
παιδί, ο Κωνσταντής, για την αποστολή μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση των 
συμμαθητών του. Στη δεύτερη ιστορία, η αφήγηση γίνεται από ένα κινητό τηλέφωνο 
και αναφέρεται στη βιντεοσκόπηση ιδιωτικών σκηνών μιας όμορφης μαθήτριας, της 
Μαρίας, από τρεις συμμαθητές της, τον Φάνη, τον Μάρκο και τον Παντελή, την ανάρ-
τηση του παραγόμενου προϊόντος στο youtube και κοινοποίησή του στους υπόλοιπους 
μαθητές της τάξης. Στην τρίτη ιστορία, η αφήγηση αρχίζει ανάποδα στον χρόνο και 
παρουσιάζεται μέσα από ένα μαθητικό ημερολόγιο, όταν η e-μάγισσα, καλυμμένη πίσω 
από την ανωνυμία του διαδικτύου, απειλεί και εκφοβίζει την ηρωίδα, τη Μαρία, ότι θα 
αποκαλύψει το μυστικό της σε όλα τα παιδιά. Τρεις ιστορίες, με βάση την τριαδική 
δομή της αφήγησης (αρχική κατάσταση, ανατροπή ή δοκιμασία, αποκατάσταση της 
ισορροπίας) μπλεγμένες με μία τέταρτη αυτή του αφηγητή-συγγραφέα, οι οποίες συ-
νοδεύονται από ενημερωτικό υλικό για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, παιδαγωγικές 
δραστηριότητες της Βασιλικής Νίκα και διευθύνσεις, τηλέφωνα και γραμμές επικοινω-
νίας, ώστε τα παιδιά να κάνουν delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Μπίμπου-Νάκου, 
2012 Παπαδήμου, 2012). 

Διαδρομές Φιλαναγνωσίας 

Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας: Αρχικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλει σχε-
τικά βίντεο από το YouTube με θέμα την ενδοσχολική βία (π.χ. το τηλεοπτικό spot της 
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., αφηγήσεις ή αυτοσχεδιαστικά σενάρια σκηνών και διαλόγων από τους 
μαθητές) ή εικόνες, αφίσες, συνθήματα από το διαδίκτυο και, με τη μέθοδο του καται-
γισμού των ιδεών, να ζητήσει από τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα και 
τις εντυπώσεις τους ή να τους προτρέψει να αναζητήσουν ομοιότητες επεισοδίων των 
κειμένων με βάση την εμπειρία τους. Σκοπός της δραστηριότητας είναι η  ανίχνευση 
των προσωπικών συνδέσεων και του βιωματικού φορτίου των μαθητών αναφορικά με 
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το θέμα, καθώς και η πρόκληση και πρόσκληση συνάντησης με τα προς ανάγνωση 
βιβλία.  

Δραστηριότητες αναγνωστικής πρακτικής: Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα προβεί στη 
μεγαλόφωνη/φωναχτή ανάγνωση των βιβλίων, με θεατρικότητα και εκφραστικότητα, 
κάνοντας χρήση της μη λεκτικής συμπεριφοράς (στάση του σώματος) και των άλλων 
παραγλωσσικών στοιχείων (έμφαση, επιτονισμός), ώστε να λειτουργήσει ως αναγνω-
στικό πρότυπο. Εναλλακτικά ή και συνδυαστικά, μπορεί να επιλεγεί η αφήγηση με πα-
ράλληλη προβολή εικόνων.  

Ακολουθεί η ανάγνωση από τους μαθητές μέσα από ποικίλες μορφές, όπως  εξατομι-
κευμένη σιωπηρή ανάγνωση ή σε ζευγάρια, σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, χορω-
διακά, ή καθισμένοι κυκλικά, κάνοντας «σκυταλοδρομία» ανάγνωσης με το να διαβά-
ζουν ο καθένας μία/δύο σειρές, προτάσεις ή παραγράφους του κειμένου. Η μεγαλό-
φωνη ανάγνωση από τους μαθητές με τη χρήση όλων των δυνατοτήτων  της  φωνής  
τους (χροιά, τόνος, ρυθμός, ένταση της φωνής) και φυσικό αποδέκτη του λόγου τους 
αποτελεί πρακτική για την απόκτηση αναγνωστικής αυτοπεποίθησης, ευχέρειας και αι-
σθήματος ευθύνης απέναντι στους φυσικούς ακροατές. Η ανάγνωση, πρωτίστως ατο-
μική και μοναχική δραστηριότητα, αλλά και συνεργατική, ως ομαδική δραστηριότητα, 
αφού όλοι οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στο ίδιο κείμενο, αποτελεί μονόδρομο για 
τη συνάντηση του παιδιού με το βιβλίο στον προσωπικό του χρόνο και μαζί με την 
ακρόαση συγκαταλέγονται και οι δυο στις βασικές δραστηριότητες του «λογοτεχνικού 
γραμματισμού».  

Από την ανάγνωση των βιβλίων στη μελέτη τους: Μετά την ανάγνωση των βιβλίων α-
κολουθεί η προσέγγισή τους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις φορμαλιστι-
κού και στερεοτυπικού τύπου ή να ενθαρρύνει δημιουργικές δεξιότητες και αποκλίνου-
σες ερμηνείες. Για παράδειγμα, οι ποικίλες ερωτήσεις περιεχομένου, επιφανειακής κα-
τανόησης, αιτιολογικές, προβολικές, επέκτασης ή εμβάθυνσης αποτελούν χρήσιμο ερ-
γαλείο. Τα βιβλία, επίσης, μπορούν να μελετηθούν με βάση το αφηγηματικό πλαίσιο 
που προτείνει η «Νέα Κριτική»: α) πλοκή, δηλαδή η εξέλιξη της ιστορίας, β) οι χαρα-
κτήρες, τα δρώντα πρόσωπα, γ) το σκηνικό, δηλαδή η χωροχρονική τοποθέτηση της 
αφήγησης, ε) το θέμα, δηλαδή τα νοήματα και η κεντρική ιδέα του κειμένου, στ) η 
δομή, δηλαδή ο τρόπος σύνδεσης των διαφόρων μερών του έργου ζ) η οπτική γωνία, 
δηλαδή ο τρόπος αφήγησης των γεγονότων (Κανατσούλη, 22002: 43-55 Καρπόζηλου, 
1994: 170-216).  

Η Περίληψη αλλιώς...: Προκειμένου να αποφύγει ο εκπαιδευτικός την τυποποιημένη 
ερώτηση περί περιληπτικής απόδοσης του κειμένου σε περιορισμένο αριθμό λέξεων, 
μπορεί να ερωτήσει τους μαθητές με έμμεσο τρόπο: «Τι θα έλεγες στον συμμαθητή 
σου προκειμένου να τον παρακινήσεις να διαβάσει αυτό το βιβλίο;». Ή θα του ζητούσε 
να απαντήσει στα ερωτήματα που αρχίζουν από το γράμμα «Π»: Πότε; Ποιος; Πώς 
ήταν: Πού δρούσε; Ποιο ρόλο είχε; Ποιο εμπόδιο εμφανίστηκε; Πώς το ξεπέρασε; Ποια 
η εντύπωσή τους; (Παπαδάτος, 2007: 207). Η προφορική ή γραπτή αναδιήγηση των 
ιστοριών διατηρεί στη μνήμη το περιεχόμενο των βιβλίων, επιτρέπει την αναδόμηση 
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της ιστορίας με προσωπικό τρόπο προβάλλοντας συναισθήματα και ιδέες, μυεί στις 
τεχνικές της αφήγησης και, τελικά, αποτελεί ενισχυτικό σύνδεσμο για τη φιλαναγνωσία 
(Τσιλιμένη, 2013: 29).   

Μπερδεμένη ιστορία: Ο εκπαιδευτικός φωτοτυπεί το κείμενο και στη συνέχεια το κόβει 
με βάση τις παραγράφους του ή τις νοηματικές ενότητες και σκορπίζει τα κομμάτια 
στο πάτωμα. Τα παιδιά αναλαμβάνουν να βάλουν σε μια σειρά τα κομμένα κομμάτια 
και να συναρμολογήσουν το κείμενο (Αρτζανίδου, κ.ά., 2011).    

Ανακατεύτηκαν οι ιστορίες – Συρραφή: Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να 
συνδυάσουν στοιχεία και πρόσωπα από τα τρία βιβλία και με αυτόν τον τρόπο τούς 
εισάγει στην έννοια της διακειμενικότητας (Γρόσδος, 2014). 

Μαθήματα αφηγηματολογίας: Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι: η απόδοση ενός εναλ-
λακτικού τέλους με βάση τη σύμβαση του αίσιου και δίκαιου τέλους, ο εμπλουτισμός 
της ιστορίας με την προσθήκη επεισοδίου ή σκηνών, η ανάπτυξη των αφηγηματικών 
κενών, ο διαφορετικός τίτλος, η αλλαγή της οπτικής γωνίας με τη μετατροπή της πρω-
τοπρόσωπης αφήγησης σε τριτοπρόσωπη ή το αντίθετο, η εισαγωγή διαλόγων, η πρό-
σθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων, η ανάγνωση της αρχής και του τέλους της ιστορίας 
και η αφήγηση ή το γράψιμο του ενδιάμεσου μέρους, διάφορες προτάσεις και ιδέες για 
την αντιμετώπιση των διλημμάτων του πρωταγωνιστή.  

Πες το με χρώματα: Τα παιδιά χρωματίζουν τις λέξεις, τις προτάσεις ή τις παραγράφους 
των κειμένων με χρώματα της αρεσκείας τους και δικαιολογούν την επιλογή τους. Ε-
ναλλακτικά, ζωγραφίζουν την καρδιά κάποιου ήρωα και της βάζουν χρώμα, γράφοντας 
μέσα σε αυτήν τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν.     

Παίζοντας με τις λέξεις: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να γράψουν πέντε 
λέξεις δίπλα στο όνομα του ήρωα: ένα ρήμα που να δηλώνει δράση, ένα επίθετο που 
να χαρακτηρίζει τον ήρωα, ένα ουσιαστικό που να ορίζει τον τόπο, μια λέξη που να 
εκφράζει συναίσθημα και μια οποιαδήποτε λέξη που τη συνάντησαν και τους έκανε 
εντύπωση κατά την ανάγνωση του βιβλίου.  

Συνομιλία των ηρώων του βιβλίου: Ο μαθητής-αναγνώστης  είτε βάζει τους ήρωες του 
ίδιου βιβλίου ή διαφορετικών βιβλίων να συζητούν μεταξύ τους είτε επιλέγει κάποιον 
ήρωα με τον οποίο θα ήθελε να είναι μαζί και ανοίγει διάλογο μαζί του ή του παίρνει 
συνέντευξη ή του στέλνει επιστολή.  

Το περίγραμμα ή το δελτίο ταυτότητας του ήρωα/πρωταγωνιστή: Σε ένα μεγάλο χαρτόνι 
ή χαρτί του μέτρου σχεδιάζεται το περίγραμμα του σώματος ενός συγκεκριμένου ήρωα 
και ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σημειώσουν μέσα στο περίγραμμα τι 
αισθάνεται ο ήρωας και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, ενώ στην εκτός του περι-
γράμματος περιοχή τις ιδιότητες του ήρωα, όπως αυτές τις αισθάνονται, τις περιγρά-
φουν ή έχουν προκύψει από τα λόγια των άλλων ηρώων ή του αφηγητή. Εναλλακτικά, 
οι μαθητές μπορούν να κολλήσουν μικρά χαρτάκια, όπου θα αναγράφονται στοιχεία 
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της προσωπικότητας και ενέργειες του ήρωα. Μια καλή άσκηση είναι να δώσει ο εκ-
παιδευτικός προσδιοριστικά επίθετα και να προτρέψει τα παιδιά να αναζητήσουν επει-
σόδια ή αποσπάσματα του κειμένου που αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά του ήρωα. 
Ακόμη, ως άσκηση ενσυναίσθησης, να ζητήσει από τους μαθητές να πουν με ποιον από 
τους ήρωες ταυτίζονται και ποιος τους απωθεί, να συγκεντρώσουν τα χαρακτηριστικά 
του και να δημιουργήσουν τον «συναισθηματικό ήρωα».  

Παιχνίδια με τις εικόνες του βιβλίου: Μια άλλη πρακτική δημιουργικής ανάγνωσης εί-
ναι η αξιοποίηση της ρητορικής της εικόνας, όπως: η εξέταση του εξωφύλλου του βι-
βλίου ως αφετηρία για την αυθόρμητη έκφραση των εντυπώσεων και την ανακάλυψη 
του περιεχομένου του, η παρατήρηση των κρυμμένων λεπτομερειών της εικόνας και η 
προσθήκη λεζάντας, ο τρόπος εικονογράφησης των ηρώων της αφήγησης, η επιλογή 
των συγκεκριμένων εικόνων από τον εικονογράφο σε σχέση με την πλοκή του βιβλίου, 
αλλά και η σύγκριση των πληροφοριών που δίνει η εικόνα με αυτές του κειμένου και 
η αντιπαραβολή των εικονιστικών χαρακτηριστικών του ήρωα με το σύνολο των επι-
θέτων και των επιρρημάτων με τα οποία προσδιορίζεται, με απώτερο στόχο τη διαλο-
γική συνύπαρξη και διπλή ανάγνωση των δύο ετερογενών κωδίκων, δηλαδή του λεκτι-
κού και του εικονιστικού. Με τη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής-αναγνώστης δίνει 
«ζωή» στην εικόνα ανάλογα με τις προσλαμβάνουσές του, κατανοεί ότι η εικόνα συλ-
λειτουργεί με τον γλωσσικό σημειωτικό όρο και αποκτά δεξιότητες οπτικού γραμματι-
σμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 55% των μηνυμάτων που δεχόμαστε από το περιβάλ-
λον είναι οπτικά, το 37% είναι φωνητικά και μόνο το 7% λεκτικά (Γρόσδος, 2014). 

Διαφημιστικές κατασκευές: Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει: «Η εταιρεία Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 
ζητά να δημιουργήσουμε μια διαφημιστική αφίσα για το καθένα βιβλίο ή συνολικά και 
για τα τρία βιβλία». Οι μαθητές μυούνται στις προδιαγραφές του διαφημιστικού λόγου 
(απλός, μεταφορικός, ελλειπτικός, πολύσημος, χιουμοριστικός), κατανοούν την περίο-
πτη θέση του «σλόγκαν» (επιγραμματική και ευρηματική φράση που εύκολα αποτυ-
πώνεται στη μνήμη), τη σύνδεση λόγου και εικόνας, την ποικίλη χρήση τυπογραφικών 
στοιχείων και συνειδητοποιούν τις πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί η διαφήμιση, 
όπως η προβολή του προϊόντος, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, η κάλυψη 
των καθημερινών αναγκών, η κινητοποίηση για την αγορά μέσω τεχνικών πειθούς. Ως 
προέκταση, προκηρύσσεται διαγωνισμός αφίσας και οι παρουσιαζόμενες διαφημιστι-
κές αφίσες σχολιάζονται, κρίνονται και τελικά ψηφίζονται με κριτήριο την αποτελε-
σματικότητά τους (δύναμη πειθούς, αισθητική διάσταση, πρωτοτυπία, ευρηματικό-
τητα, εντύπωση κ.λπ.).   

Διασκευάζοντας τα κείμενα: Μια παιγνιώδης δραστηριότητα είναι και η μεταφορά ενός 
λογοτεχνικού κειμένου σε ένα άλλο είδος, για παράδειγμα, εικονογραφημένο κόμικ, 
κινούμενα σχέδια, μιμική  αναπαράσταση (παντομίμα), θεατρική απόδοση, τα αφηγη-
ματικά μέρη σε διάλογο. Αυτή η μετακωδικοποίηση υποχρεώνει τα παιδιά να μελετή-
σουν επισταμένως και να εμβαθύνουν στο κείμενο, αλλά και να κατανοήσουν τις δια-
φορές και τη δομή των λογοτεχνικών ειδών. Ειδικότερα, ενδιαφέρον θα είχε να ανα-
τρέξει ο εκπαιδευτικός στο DVD «Τα μπλε γυαλιά» του Γιάννη Κουφονίκου, μια ταινία 
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βασισμένη στην ιστορία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Στη φωλιά του Νίκου», που περι-
λαμβάνεται στο βιβλίο Μίλα μη φοβάσαι και να εξεταστούν οι συμβάσεις των δύο ει-
δών, καθώς και το γεγονός ότι η λογοτεχνία αποτελεί σημαντικό τροφοδότη του κινη-
ματογράφου.  

Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα: Αξιοποιώντας τη μέθοδο του de Bono, οι μαθητές μπορούν 
να ξαναδούν μια ιστορία μέσα από διαφορετικές πλευρές, «φορώντας» ένα από τα έξι 
καπέλα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μαύρο, μπλε, άσπρο). Για παράδειγμα, με το κόκ-
κινο καπέλο να συζητηθούν τα συναισθήματα κάποιου χαρακτήρα, με το μαύρο καπέλο 
να αναζητηθούν τα αρνητικά της προσωπικότητάς του και οι συνέπειες της συμπερι-
φοράς του στους άλλους, με το πράσινο καπέλο να προταθούν εναλλακτικές λύσεις 
αντιμετώπισης κάποιου περιστατικού, με το άσπρο καπέλο να δοθεί το θέμα του κει-
μένου, με το κίτρινο καπέλο να εξεταστεί η αισιόδοξη και θετική οπτική και με το μπλε 
καπέλο να προσεγγιστεί σφαιρικά και να ελεγχθεί η κατάσταση.   

Αναζήτηση βιβλίων με ανάλογο θεματικό περιεχόμενο: Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαι-
δευτικός παρακινεί τους μαθητές να αναζητήσουν πληθώρα τίτλων με θεματική τη βία, 
ανατρέχοντας στο διαδίκτυο, στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Οι μαθητές εξετάζουν τα 
στοιχεία των επιλεγμένων βιβλίων (συγγραφέας, μεταφραστής, τίτλος, υπότιτλος, ει-
κονογράφηση, εκδότης, σειρά βιβλίου, εμπροσθόφυλλο, οπισθόφυλλο, ράχη, μότο, α-
φιερώσεις, συντελεστές βιβλίου, βιβλιογραφία, εικονογράφηση, αριθμός ISBΝ, δείκτες 
χρόνου και τόπου, λ.χ. ημερομηνία συγγραφής, χρόνος δημοσίευσης) και εξοικειώνο-
νται με το «περικείμενο» (το ανομοιογενές και υβριδικό σύνολο των συνοδευτικών 
στοιχείων του κειμένου που ευθύνεται, μεταξύ άλλων, για τη μετατροπή του σε βιβλίο) 
και με τα στοιχεία  της βιβλιοπαρουσίασης, όπως, επίσης, ασκούνται σε στρατηγικές 
αναζήτησης βιβλίων και ενημερώνονται στη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Ενδεχομένως, 
συμπληρώνουν καρτέλες με τα επιλεγμένα βιβλία ή σε ένα χαρτί μέτρου κατασκευά-
ζουν την «τοιχογραφία των βιβλίων» με τα περικειμενικά στοιχεία του βιβλίου (Ποσλά-
νιεκ, 1991). 

Επιλογικές σκέψεις 

Οι φιλαναγνωστικές αυτές πρακτικές και δραστηριότητες έχουν ελκυστικό και παι-
γνιώδη χαρακτήρα, γιατί ο μαθητής-αναγνώστης είναι «παίκτης» και η ανάγνωση «δια-
σκεδαστική». Γιατί «η λογοτεχνία είναι παιχνίδι, αλλά πρέπει να παίζεται με τη σοβα-
ρότητα την οποία αποδίδουν στο παιχνίδι τους τα παιδιά». Οι ενδεικτικές αυτές προτά-
σεις έχουν ως στόχο να «ζωντανέψουν» την ανάγνωση, την οποία θα εγγράψουν όχι 
μόνο ως ανάγκη για πληροφόρηση, πρόσβαση στη γνώση, λεκτικό πλουτισμό, διδαχή, 
αλλά και ως ανάγκη απόλαυσης, ευχαρίστησης, άσκησης της φαντασίας και δημιουρ-
γίας. Και θα κλείσουμε με τη φράση του Πενάκ (2000: 113): «Στην αργκό το χοντρό 
βιβλίο λέγεται τούβλο. Πόσο εύκολο είναι το τούβλο αυτό να γίνει ανάλαφρο σαν σύν-
νεφο!», αρκεί, προσθέτουμε εμείς, ο εκπαιδευτικός, ως μεσολαβητής, αφενός μεν να 
ενθαρρύνει τις γόνιμες συναλλαγές ανάμεσα στο κείμενο και τον μαθητή-αναγνώστη, 
εντάσσοντας την ανάγνωση στη ζωή του ως μια πολυδύναμη, πολύμορφη και πολύ-
σημη συμπεριφορά και αφετέρου ο ίδιος να μάθει τους κανόνες της τέχνης να επινοεί 
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ιστορίες, ακολουθώντας τη «Γραμματική της φαντασίας» και έχοντας ως σύνθημά του 
τη φράση του Πενάκ «Το ρήμα διαβάζω δεν παίρνει προστακτική» (2000: 13). 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται η καινοτόμος διδασκαλία ενός παιδικού λογο-
τεχνικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Υγείας, κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους 2015-2016, στις δύο πρώτες γυμνασιακές τάξεις. Ως όχημα 
διδακτικής προσέγγισης επιλέχθηκε το βιβλίο της Π. Δέλτα «Παραμύθι χωρίς όνομα», 
και ως βάση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του προγράμματος χρησιμοποιή-
θηκε η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner η οποία, εκτός από τη λεκτική 
και τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, στις οποίες στηρίζεται το παραδοσιακό σχολικό 
σύστημα διδασκαλίας, περιλαμβάνει και άλλα είδη νοημοσύνης, όπως την οπτικοχω-
ρική, τη μουσική, την κιναισθητική, την ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική, που 
συχνά αποκλείονται κατά την παραδοσιακή διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Η χρήση του 
συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου οδήγησε στη δημιουργία δραστηριοτήτων που έ-
τυχαν θετικής απήχησης από τους μαθητές, όπως έδειξε η τελική αξιολόγηση του προ-
γράμματος, οι οποίες συνετέλεσαν στην κατανόηση του υπό εξέταση λογοτεχνικού έρ-
γου, μέσω της προσωπικής βιωματικής εμπειρίας, της χρήσης ποικίλων διαύλων πα-
ρουσίασης και του εντοπισμού των κοινών σημείων ανάμεσα στην εποχή του βιβλίου 
και τη σύγχρονη.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διδασκαλία Λογοτεχνίας, πολλαπλές νοημοσύνες, καινοτόμες δρά-
σεις, Αγωγή Υγείας, Gardner. 

Εισαγωγή 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από 
ποικίλα προβλήματα μέσα στα οποία κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν τα θέματα υγείας. 
Η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες επιδρούν αρνητικά στην ευάλωτη ψυχολογική 
κατάσταση των εφήβων και των οικογενειών τους (Κολαΐτης, 2014).  

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας 
σε μαθητές Γυμνασίου, το οποίο εντάχθηκε στη θεματική ενότητα «Πάμμουσος Παι-
δαγωγία για Ψυχοκοινωνική Υγεία» και αποσκοπούσε στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
μαθητών, αποτελώντας έναν τρόπο παρέμβασης για την προαγωγή της ψυχικής τους 

106

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



υγείας. Επειδή οι τέτοιου είδους παρεμβάσεις απαιτείται να είναι ευαίσθητες και να 
προωθούν την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεξάρτηση και την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια (Joubert & Raeburn, 1998), ως μέσο πραγματοποίησης του προανα-
φερθέντος στόχου επιλέχθηκε η Λογοτεχνία, γιατί αποτελεί ένα δρόμο έμμεσης αυτο-
γνωσίας και ανθρωπογνωσίας και όχημα αντιπαράθεσης με προβλήματα και προβλη-
ματισμούς της ζωής, με δεδομένο ότι προσδίδει ερεθίσματα για προβληματισμό και 
συζήτηση και συντελεί στη διαμόρφωση αξιακών στάσεων (Thibault, 2004). Συγκε-
κριμένα, επιλέχθηκε το παραμύθι της Π. Δέλτα «Παραμύθι χωρίς όνομα» (Δέλτα, 
1992), κατά πρώτον για την επικαιρότητα των μηνυμάτων του στη σημερινή εποχή και 
για την παραστατική παρουσίαση των χαρακτήρων του. Κατά δεύτερον, προκρίθηκε η 
συλλογική του προσέγγιση και η εκπόνηση συλλογικών δράσεων οι οποίες ενδείκνυ-
νται για την επίτευξη της συνοχής της ομάδας, αφού έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι η 
συμμετοχικότητα και η πραγματοποίηση συλλογικών δράσεων προάγει την ψυχική υ-
γεία (Marmot & Wilkinson, 1999). Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος, 
επιτεύχθηκε και η γνωριμία των μαθητών με μία από τις κυριότερες εκπροσώπους της 
παιδικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα η οποία, όπως διαπιστώθηκε από προηγηθείσα της 
υλοποίησης του προγράμματος έρευνα σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Αλεξανδροπού-
λου & Χυτήρη, 2015), είναι άγνωστη στους σημερινούς μαθητές. 

Τέλος, αν και η διδασκαλία της Λογοτεχνίας συντελεί «στην αισθητική, γλωσσική, κοι-
νωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και στην ψυχοπνευματική τους ωρί-
μανση», όπως επισημαίνει η Κατσίκη‐Γκίβαλου (2007, σελ. 224), η διδασκαλία του 
μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εξαντλείται στη μελέτη ανθολογημένων 
αποσπασμάτων από λογοτεχνικά έργα, ενώ η προσέγγιση ενός ολόκληρου λογοτεχνι-
κού έργου επαφίεται στην «αγαθή προαίρεση» ορισμένων Φιλολόγων και κατά κύριο 
λόγο υλοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας (Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο, 2009). Η παρουσιαζόμενη δράση προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό, γεγονός 
που δεν επιτρέπει το εγκεκριμένο δίωρο του ωρολογίου προγράμματος να πραγματο-
ποιηθεί. 

Το σκεπτικό της υλοποίησης της δράσης 

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εκτός ωρών 
σχολείου και στελεχώθηκε με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, 
θεωρήθηκε απαραίτητο το πλαίσιο πραγματοποίησής του και η τεθείσα στοχοθεσία του 
να μην ταυτιστούν με την προβλεπόμενη από τα εγκεκριμένα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών. Ένας δεύτερος λόγος για την απομάκρυνση από το σχολικό πλαίσιο ήταν και 
η συμμετοχή στο πρόγραμμα αρκετών μαθητών που δεν είχαν «άριστη» σχέση με το 
παραδοσιακό μάθημα (70% των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εί-
χαν τελικό μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 17), αλλά δήλωσαν ενδιαφέρον για 
«μαθησιακές αποδράσεις». Για τον σκοπό αυτό επιλέχτηκε η εφαρμογή της θεωρίας 
της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (The Theory of Multiple Intelligences, 
Gardner 1993), επειδή παρέχει σφαιρικότερη προσέγγιση της απόκτησης της γνώσης 
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μέσα από εποικοδομητικούς διαύλους μάθησης, προβάλλοντας ταυτόχρονα έναν πολύ-
πλευρο μαθητοκεντρικό και όχι δασκαλοκεντρικό τρόπο προσφοράς της γνώσης 
(Sword, 2007). Οι δίαυλοι αυτοί που όπως υποστηρίζει ο Gardner, όχι μόνο δεν εξα-
ντλούν όλους τους τρόπους έκφρασης και μάθησης, αλλά εντοπίζουν και τους βασικό-
τερους άξονες που διέπουν την ανθρώπινη γνώση και δημιουργία είναι:  

• Η λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη που αναφέρεται στην ευαισθησία σε ήχους, ρυθμούς 
και έννοιες λέξεων και στις διάφορες γλωσσικές λειτουργίες. 

• Η λογικομαθηματική νοημοσύνη που επικεντρώνεται στην ικανότητα εντοπισμού λο-
γικών και αριθμητικών σχέσεων, καθώς και στην ικανότητα κατανόησης και δη-
μιουργίας λογικών επιχειρημάτων. 

• Η μουσική νοημοσύνη που αναφέρεται στην ικανότητα εκτίμησης, διάκρισης, αναπα-
ραγωγής και δημιουργίας ήχου, ρυθμού, χροιάς και την ικανότητα εκτίμησης της μου-
σικής έκφρασης. 

• Η οπτική/χωρική νοημοσύνη που εστιάζει στην ικανότητα αντίληψης του οπτικού-
χωρικού κόσμου γύρω μας και στη δεξιότητα δημιουργίας και κατανόησης αναπαρα-
στάσεών του. 

• Η σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη που ασχολείται με τη δυνατότητα ελέγχου των 
εκουσίων κινήσεων του σώματος για την επίλυση προβλημάτων και την έκφραση συ-
ναισθημάτων και ιδεών. 

• Η διαπροσωπική νοημοσύνη που αναφέρεται στην ικανότητα διάκρισης και κατάλ-
ληλης ανταπόκρισης του ατόμου στις διαθέσεις, στα κίνητρα, στις επιθυμίες και προ-
θέσεις των άλλων ανθρώπων. 

• Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη με κέντρο την ικανότητα εντοπισμού και κατανόησης 
των επιρροών, συναισθημάτων και επιθυμιών του ίδιου μας του εαυτού και συμβάλ-
λει σε καλύτερη αυτοαντίληψη και αυτογνωσία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον 
Φλουρή (2001), οι δύο τελευταίοι τύποι νοημοσύνης (διαπροσωπική και ενδοπροσω-
πική), αντιστοιχούν στη συναισθηματική νοημοσύνη του Goleman (1995). 

Οι βασικοί στόχοι της εφαρμογής του προγράμματος ήταν η προώθηση της προσωπι-
κής ανάπτυξης των μαθητών και η ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας και ομαδικό-
τητας μέσα από τον μαθητοκεντρικό και καινοτόμο τρόπο προσέγγισης ενός σημαντι-
κού έργου της παιδικής ελληνικής Λογοτεχνίας. Το έργο αυτό είναι μια σύγχρονη πο-
λιτική αλληγορία και αναφέρεται σε προβλήματα που είναι γνωστά στους μαθητές, 
γιατί εντοπίζονται στο ισχύον κοινωνικό τους πλαίσιο και επηρεάζουν την καθημερι-
νότητά τους (οικονομική κρίση, ανεργία, βία, ζαμανφουτισμός). Πιο συγκεκριμένα, οι 
τεθέντες στόχοι ήταν οι κάτωθι: 

• Η δημιουργία θετικών προτύπων μέσα από την ενασχόληση με ποικιλόμορφους χα-
ρακτήρες. 

• Η συνειδητοποίηση και ανάπτυξη φυσικών κλίσεων και δεξιοτήτων μέσω της χρήσης 
ποικίλων διαύλων έκφρασης και κατά συνέπεια η πολύπλευρη καλλιέργεια των μα-
θητών. 
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• Η προώθηση πνεύματος συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα από 
ομαδικές εργασίες.  

• Η δημιουργική πρόσληψη και επεξεργασία προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την ε-
ποχή μας και η σύνδεσή τους με το εθνικό παρελθόν και παρόν. 

• Η προώθηση της φιλαναγνωσίας και η ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή με ζη-
τούμενο την ανάπτυξη ουσιαστικότερης σχέσης μεταξύ εφήβων αναγνωστών και α-
ναγνωστικής πράξης. 

• Η ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Υλοποίηση προγράμματος 

Συμμετέχοντες 

Αρχικά, εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα 34 παιδιά από την Α΄ και 
Β΄ Γυμνασίου. Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα σταθεροποιήθηκε αριθμητικά σε 
25 μέλη, τα οποία παρακολούθησαν ανελλιπώς το πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του διδα-
κτικού έτους 2015-2016 και συμμετείχαν σε όλες τις προτεινόμενες και επιλεχθείσες 
δραστηριότητές του. Όπως δείχνει ο πίνακας 1, συμμετείχαν περισσότερα κορίτσια από 
αγόρια.  

Αγόρια 9 (36%) 
Κορίτσια 16 (64%) 
Σύνολο 25 (100%) 

Πίνακας 1. Κατανομή μαθητών ανά φύλο 

Η κατανομή των μαθητών των δύο τάξεων ήταν παρεμφερής. Από την πρώτη Γυμνα-
σίου έλαβαν μέρος 11 μαθητές, ενώ από τη Δευτέρα Γυμνασίου 14 μαθητές. Οι δρα-
στηριότητες των εφήβων εκτός σχολείου διερευνήθηκαν (πίνακας 2) και αποδείχτηκε 
ότι οι αθλητικές δραστηριότητες, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (διαδίκτυο), 
η ακρόαση μουσικής είναι οι δημοφιλέστερες εξωσχολικές ασχολίες τους, ενώ η ανά-
γνωση λογοτεχνικών βιβλίων τούς ελκύει σε ελάχιστο βαθμό και μάλιστα και οι δύο 
μαθητές που δήλωσαν ότι διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία ήταν κορίτσια. 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αθλητισμός 5 2 7 (28%) 
Η/Υ Διαδίκτυο 5 5 10 (40 %) 
Μουσική 4 2 6 (24 %) 
Εξωσχολικά βιβλία  0 2 2 (8%) 

Πίνακας 2. Εξωσχολικές δραστηριότητες 

Υλοποίηση καινοτόμου δράσης  

Το πρόγραμμα διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες και πραγματοποιήθηκε σε εβδομαδιαία 
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βάση, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η διάρκεια κάθε συνάντησης ήταν 1:30 
διδακτική ώρα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 
καινοτόμες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις πολλαπλές νοημοσύνες του 
Gardner. Συγκεκριμένα και στοχεύοντας στην ανάπτυξη διαφορετικού τύπου νοημο-
σύνης, δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

Λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη 

− Κατανόηση της σημασίας των ονομάτων των χαρακτήρων μέσα από αντιστοιχίσεις 
εννοιολογικών ορισμών και συνωνύμων (π.χ α)Κακομοιρίδης: αυτός που είναι α-
ξιολύπητος και αξίζει συμπάθεια, Συνετός, αυτός που δρα με κριτήριο την ορθή 
σκέψη, ο μυαλωμένος, β)ήρωες του έργου ήταν οι Πανουργάκος, Φρόνηση, Αστό-
χαστος, εύρεση σημασίας ονόματός τους μέσα από συνώνυμα: σύνεση, άμυαλος, 
πονηρός κ.ά και αντιστοίχιση του συνωνύμου με το κατάλληλο όνομα).  

− Δημιουργία ακροστιχίδων των ονομάτων των ηρώων με βάση τον χαρακτήρα και 
τη ζωή των ηρώων. 

Λογικομαθηματικη νοημοσύνη 

- Εντοπισμός αναλογιών ανάμεσα στα προβλήματα της χώρας των Μοιρολάτρων και 
των σημερινών προβλημάτων. 

-  Αναζήτηση κοινών αιτιών και λύσεων. 

Μουσική νοημοσύνη 

- Εξοικείωση των μαθητών με τα τραγούδια του Μ. Χατζιδάκι Δημιουργία ηχητικών 
εφέ για τα ποιήματα του Παλαμά «Γύριζε» και «Φλογέρα του Βασιλιά», που έχουν 
συναφές με το υπό εξέταση λογοτεχνικό έργο περιεχόμενο και δημιουργήθηκαν την 
ίδια χρονολογικά με αυτό εποχή. 

Οπτική/χωρική νοημοσύνη 

− Παρακολούθηση και σχολιασμός ομώνυμης θεατρικής παράστασης. 
− Παρατήρηση και περιγραφή διαφόρων εξωφύλλων του βιβλίου και αφισών θεατρι-

κών παραστάσεων από το ομώνυμο θεατρικό του Ι. Καμπανέλλη και δημιουργία 
ομαδικής αφίσας με θέμα το βιβλίο. 

− Κολλάζ στηριγμένο στα θέματα του βιβλίου (π.χ., εργαζόμαστε όλοι μαζί για το 
κοινό καλό). 

− Δημιουργία του οικόσημου κάθε χαρακτήρα.  

Σωματική / κιναισθητική νοημοσύνη 

− Παντομίμα και δραματοποίηση των χαρακτηριστικών διαφόρων χαρακτήρων (η 
στάση του σώματος, ο τρόπος που περπατούν, ο τρόπος που μιλούν). 
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Διαπροσωπική νοημοσύνη 

− Δραματοποίηση των πιο σημαντικών σκηνών του βιβλίου. 
− Δημιουργία διαλόγων ανάμεσα σε βασικούς χαρακτήρες. 

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

− Επιλογή του ήρωα του έργου που τους άρεσε πιο πολύ και δικαιολόγηση της επι-
λογής τους.  

− Αξιολόγηση της συμπεριφοράς ενός χαρακτήρα της επιλογής τους. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με το περιεχόμενο 
του βιβλίου και τη ζωή της συγγραφέως, οι οποίες προσέφεραν πληροφορίες που χρη-
σιμοποιήθηκαν στις παραπάνω δραστηριότητες (Οικία Μπενάκη Κηφισιά, μουσεία α-
φιερωμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλιοθήκες για αναζήτηση αρχειακού και 
πρωτογενούς υλικού, κλπ). 

Αποτελέσματα 

Με τη λήξη του προγράμματος, ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν τις διά-
φορες δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμμα-
τος, καθώς και το πρόγραμμα γενικότερα.  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΜΟΥ ΑΡΕΣΑΝ  ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕ-
ΣΑΝ 

Παιχνίδια στην αυλή σχετικά με το βιβλίο 
και παντομίμα 

24 (96%) 1 (6%) 

Δημιουργικές κατασκευές (π.χ. κολλάζ) 19 (76%) 6 (24%) 

Γνωριμία με τους χαρακτήρες του βιβλίου 
μέσω δραματοποίησης  

20 (80%) 5 (20%) 

Παρακολούθηση βίντεο σχετικών με το βι-
βλίο και τη συγγραφέα και μαγνητοσκοπη-
μένων παραστάσεων  

24 (96%) 1 (6%) 

Παιχνίδια με λέξεις που είχαν σχέση με το 
λογοτεχνικό έργο (π.χ. ακροστιχίδες) 

18 (72%) 7 (28%) 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τόπους που εί-
χαν σχέση με το περιεχόμενο του παραμυ-
θιού και τη ζωή της συγγραφέως  

24 (96%) 1 (6%) 
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Εντοπισμός κοινών σημείων ανάμεσα στη 
σύγχρονη εποχή και την εποχή του βιβλίου 

18 (72%) 7 (28%) 

Μουσικά ακούσματα και μουσικές δη-
μιουργίες  

20 (80%) 5 (20%) 

Αξιολόγηση ηρώων μέσω επιχειρημάτων 
και συλλογικής συμμετοχής  

18 (72%) 7 (28%) 

Πίνακας 3. Αξιολόγηση δραστηριοτήτων 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα (πίνακας 3), τα αποτελέσματα του ερωτημα-
τολογίου κατέδειξαν ότι, αν και οι μαθητές εκφράστηκαν θετικά για όλες τις δραστη-
ριότητες, προτίμησαν αυτές που προσέγγιζαν τη μάθηση με βιωματικό τρόπο και αφο-
ρούσαν κιναισθητικές δραστηριότητες, δραματοποιήσεις, καθώς και επισκέψεις που 
σχετίζονταν με το περιεχόμενο του βιβλίου και τη βιογραφία της συγγραφέως. Αντί-
θετα, μικρότερη απήχηση είχαν οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη λε-
κτική/γλωσσική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη, επειδή προσομοίαζαν με παρα-
δοσιακές δραστηριότητες του συμβατικού τρόπου διδασκαλίας (π.χ. ακροστιχίδες, α-
ντιστοίχιση συνωνύμων, εντοπισμός κοινών σημείων ανάμεσα στη σύγχρονη εποχή και 
την εποχή του βιβλίου).  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπως φαίνεται από τον πίνακα 4, είναι το αποτέλεσμα της γενι-
κής αξιολόγησης που κατέδειξε ότι οι περισσότεροι μαθητές έμειναν ικανοποιημένοι 
με το πρόγραμμα, ενώ ένα μικρό ποσοστό (16%) έδειξε μια συγκρατημένη στάση απέ-
ναντι σε αυτό. Οι υπόλοιποι (84%) δήλωσαν ανεπιφύλαχτα ότι θα πάρουν μέρος την 
επόμενη σχολική χρονιά σε ανάλογη καινοτόμο δράση. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ε-
ντυπωσιακό, αν ληφθεί υπόψη ότι το θέμα του προγράμματος δεν ανήκει στη θεματο-
λογία που άπτεται άμεσα των ενδιαφερόντων των εφήβων αυτής της ηλικίας. 

Σου άρεσε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Ποσοστό 

ΝΑΙ 21 (84%) 
ΟΧΙ 0 

ΜΕΤΡΙΑ 4 (16%) 
Πίνακας 4: Αξιολόγηση του προγράμματος 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμα και ένα μη σύγ-
χρονο λογοτεχνικό έργο μπορεί να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον των μαθητών, αν προ-
σεγγιστεί μέσα σ’ ένα πλαίσιο που επιτρέπει την ποικιλότητα και αναδεικνύει τις δυ-
νατότητες και ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών, όπως είναι η θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Howard Gardner (Sword, 2007). 

112

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Βιβλιογραφικές αναφορές 

Gardner, H. (1993). Frames οf Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New 
York: Basic Books. 

Goleman, D. (1995). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Joubert, N, & Raeburn, J. (1998). Mental health promotion: People, power and pas-
sion. Inter J of Mental Health Prom, Inaugural issue: 15-22. 

Marmot M. & Wilkinson, R.G. (1999). Social Determinants of Health. London: Ox-
ford University Press. 

Sword, H. (2007). Teaching in color: Multiple intelligences in the literature class-
room. Pedagogy, 7, 223-250. 

Thibault, M (2004). Children’s literature promotes understanding. (Διαθέσιμο online: 
http://www.learnnc.org/lp/pages/635,προσπελάστηκε στις 20/06/2016). 

Αλεξανδροπούλου, Α., & Χυτήρη, Ε.Φ. (2015). Αγωγή Υγείας και Λογοτεχνία. Διδά-
σκοντας το «Παραμύθι χωρίς όνομα». Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, 
2016 . (Διαθέσιμο online: 
http://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_03_Synedrio_Neos_Paidagogo
s_2016.pdf σελ. 1557- 1564, προσπελάστηκε στις 10/06/2016). 

Δέλτα, Π. (1992). Παραμύθι χωρίς όνομα. (1η μονοτονική έκδοση). Αθήνα: Εστία. 

Κατσίκη‐Γκίβαλου, Α. (2007). Φιλολογικές Διαδρομές Γ΄, Δημιουργοί και αναγνώσεις. 
Αθήνα: Πατάκης. 

Κολαΐτης, Γ. (2014). Η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στην εποχή της κρίσης. Ε-
λευθεροτυπία. (Διαθέσιμο online: 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=451551 προσπελάστηκε στις 
15/06/2016). 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2009). Πανελλαδική έρευνα για το μάθημα της Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. (Διαθέσιμο online: http://www.pi-
schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_logot_argyrop.pdf προσπελά-
στηκε στις 20/06/2016). 

Φλουρής, Γ. (2001). Από το δείκτη νοημοσύνης στη νοημοσύνη της επιτυχίας στο 
χώρο της εργασίας. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου του Ε.Κ.Ε.Π., σελ. 292-
304. Αθήνα: Ε.Κ.Ε.Π. 

113

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_logot_argyrop.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_logot_argyrop.pdf
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Περίληψη 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, 
η οποία διεξήχθη στα πλαίσια της διδασκαλία της διαδοχής ημέρας και νύχτας και των 
εποχών του έτους με τη χρήση των εννοιών της περιστροφής της Γης και της περιφοράς 
της γύρω από τον Ήλιο. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν και σε 
ποιο βαθμό η διδασκαλία με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο πλαίσιο ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος, μπορεί να 
διευκολύνει τους/τις μαθητές/-ήτριες στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών. Πραγ-
ματοποιήθηκε αξιολόγηση της κατανόησης των εννοιών σε μαθητές της Στ’ τάξης Δη-
μοτικού με χρήση ερωτηματολογίου. Στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε το ανοι-
χτό, διερευνητικό λογισμικό «πλανήτης Γη» ενώ στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποιή-
θηκε ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας με βάση το σχολικό εγχειρίδιο και τις οδη-
γίες των Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. Η μελέτη έδειξε ότι η χρήση λογισμικού βοηθά στην 
καλύτερη εμπέδωση των εννοιών από τους μαθητές και η μάθηση γίνεται πιο ελκυστική 
με τη χρήση της εικόνας.  

Λέξεις-Κλειδιά: κινήσεις της Γης, λογισμικό, προσομοιώσεις  

Εισαγωγή 

Τα παιδιά, ακόμη και σε πολύ μικρή ηλικία, έχουν κάποιες ιδέες (εναλλακτικές ιδέες), 
οι οποίες δημιουργούνται καθώς ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα και τον κόσμο που 
τα περιβάλει με το δικό τους τρόπο, ο οποίος στηρίζεται στην εμπειρία τους, που τους 
παρέχει λανθασμένες ερμηνείες, μη συμβατές με την επιστημονική γνώση (Vosniadou, 
1991). 

 Στον τομέα της αστρονομίας η καθημερινή εμπειρία των παιδιών τους προσφέρει αρ-
κετές πληροφορίες για να αναπτύξουν τη δική τους αρχική ερμηνεία για θέματα όπως 
η εναλλαγή ημέρας-νύχτας και η εναλλαγή των εποχών, η οποία διαφέρει σε μεγάλο 
βαθμό από την επιστημονικά αποδεκτή. 

 Η χρήση προσομοιώσεων και μοντέλων στον υπολογιστή, φαίνεται να έχει θετικά α-
ποτελέσματα σε πολλά γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, τόσο στη μά-
θηση και κατανόηση των φαινομένων, όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θετικών 
στάσεων απέναντι στις Φ.Ε., στην έρευνα και τη γνώση (Σολομωνίδου, 2003). Η ικα-
νότητα των προσομοιώσεων να απεικονίζουν τα φαινόμενα και να επιτρέπουν στους 
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χρήστες να αλληλεπιδρούν δυναμικά με τα διάφορα μοντέλα, δημιουργεί αναμφισβή-
τητα έναν μοναδικό τρόπο συνειδητοποίησης των εννοιών από τους/ις μαθητές/ριες 
(Windschitl & Andre 1998).  

Επιπλέον, η αξιοποίηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ προσφέρει δυ-
νατότητες ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης. Εάν ένας/μια μα-
θητής/ρια επιβεβαιώσει, μέσω μιας προσομοίωσης, τις υποθέσεις του/ης και καταλάβει 
τι γίνεται, τότε μπορεί να βελτιώσει την εννοιολογική κατανόηση του φαινομένου 
(Windschitl & Andre, 1998).  

Θεωρητικό πλαίσιο και στόχοι της έρευνας 

Οι θεωρίες μάθησης που υποστηρίζονται από τις δραστηριότητες της έρευνας με θέμα 
το φαινόμενο των εποχών και η εναλλαγή ημέρας νύχτας είναι ο κοινωνικός εποικοδο-
μητισμός (Vygotsky, 1934), η ενεργός εποικοδομητική μάθηση (Papert, 1980), το ανα-
καλυπτικό μοντέλο και η συνεργατική μάθηση. Σύμφωνα με τον κοινωνικό εποικοδο-
μισμό οι μαθητές/ριες μαθαίνουν έννοιες ή οικοδομούν νοήματα γύρω από ιδέες μέσω 
των αλληλεπιδράσεών τους και των ερμηνειών του κόσμου τους στις οποίες συμπερι-
λαμβάνονται και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους (Lave & Wenger, 
1991). Στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης (Σταυρίδου, 2000), οι μαθητές/ριες μα-
θαίνουν να συνεργάζονται σε μικρές ομάδες, να επικοινωνούν, να εκφράζουν τις σκέ-
ψεις τους δημόσια, να απαντούν με επιχειρήματα, με βάση κατάλληλα σχεδιασμένες 
δραστηριότητες, οπότε οδηγούνται ευκολότερα στη συνειδητοποίηση των αρχικών αυ-
θόρμητων ιδεών τους, στη μετέπειτα επεξεργασία τους και τελικά σε βελτίωση των 
αρχικών τους αντιλήψεων. 

Η έρευνα αυτή αναφέρεται στο μάθημα της Γεωγραφίας ως βάση, αλλά και γενικότερα 
στις Φυσικές Επιστήμες. Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και διερευνά τη 
μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στη σχολική τάξη με την αξιοποίηση πολλαπλών 
διδακτικών εργαλείων: προσομοιώσεις, κείμενα, εικόνες, χάρτες, κινούμενα γραφικά, 
υπερκείμενα, διαδίκτυο. 

Η εμπλοκή των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα γίνεται σταδιακά με κατάλληλη 
επεξεργασία και μέσα από αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες ώστε να διευκολύνεται 
η αφομοίωση των νέων γνώσεων, η κατανόηση των φαινομένων και η διαπραγμάτευση 
των νέων εννοιών (Βοσνιάδου 2002β). 

Η έρευνά υλοποιείται μέσα από διερευνητικές και εποικοδομιστικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις οι οποίες συντελούνται σε ομαδοσυνεργατικά πλαίσια κοινωνικής 
οργάνωσης της σχολικής τάξης (Driver et al. 2000). Επιτελείται ως επικοινωνιακή 
διαδικασία πρωτίστως αλληλεπιδραστική, κοινωνική, ενεργός και εξελικτική που 
επιτυγχάνεται μέσα από πολυσύνθετες και ευέλικτες μεθοδολογικές και διδακτικές 
προσεγγίσεις σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ και ΑΠΣ. 
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Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών στ’ 
τάξης Δημοτικού σχολείου σε θέματα αστρονομίας όπως οι κινήσεις της Γης, η 
ενναλλαγή των εποχών, της ημέρας-νύχτας και ο τρόπος που οι μαθητές διαχειρίζονται 
τα διδακτικά αντικείμενα. Πέρα από τους γενικούς στόχους, οι οποίοι αναφέρονται στη 
συστηματική προσέγγιση εννοιών και κατανόησης της αλληλεπίδρασης του μαθητή με 
το χώρο, τη σταδιακή διερεύνηση θεμάτων που αποτελούν το γεωγραφικό χώρο μέσα 
από τη μελέτη των διάφορων υποσυστημάτων του και την άσκηση μέσα από την 
αλληλεπίδραση με τεχνολογικά εργαλεία, θα πρέπει οι μαθητές: 

• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του πλανήτη μας, το σχήμα και τις κινήσεις της Γης 
σε σχέση με τους άλλους πλανήτες. 

• Να κατανοήσουν και να αναπτύξουν ικανοποιητικές αναπαραστάσεις για το σχήμα 
της Γης, τις κινήσεις του Ήλιου και της Γης. 

• Να κατανοήσουν την αιτία της εναλλαγής της ημέρας με τη νύχτα καθώς και το 
φαινόμενο των εποχών του έτους. 

• Να αναπτύξουν την έννοια της συνεργασίας, να καλλιεργήσουν τις εποκοινωνιακές 
τους δεξιότητες και έναν υγιή ανταγωνισμό αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. 

• Να νιώσουν ικανοποίηση από την απόκτηση γνώσεων και θετική στάση απέναντι 
απέναντι στις φυσικές επιστήμες.  

Μεθοδολογία 

Συντάχτηκε ερωτηματολόγιο με κριτήρια τύπου Πίζας και βασίστηκε στις βασικές έν-
νοιες του διδακτικού εγχειριδίου της Στ΄ τάξης Δημοτικού. Αναφέρεται στο σχήμα, 
στην περιστροφική κίνηση της Γης, την πρόσπτωση των ακτίνων του Ηλίου επάνω 
στην επιφάνειά της, καθώς και την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο. Περιλαμβάνει 
κείμενα συμπλήρωσης κενών, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης 
ανάπτυξης. Το δείγμα αναφέρεται σε δύο τμήματα 26 μαθητές Στ΄ τάξης ενός Δημοτι-
κού σχολείου μιας κωμόπολης της Φθιώτιδας, τα οποία λειτούργησαν ως πειραματική 
ομάδα και τα τρία τμήματα των δύο Δημοτικών Σχολείων της Λαμίας, τα οποία λει-
τούργησαν ως ομάδα ελέγχου. Η όλη διαδικασία κράτησε δύο ώρες στα αντίστοιχα 
σχολεία. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο παράρτημα και κρίνεται ως ευέλικτο 
μέσο αξιολόγησης βασικών εννοιών σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν για τα ε-
ρωτηματολόγια PISA (Αναγνωστοπούλου κ.α., 2012). 

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν συνολικά 86. Στα τμήματα της πειραματικής ομάδας 
διανεμήθηκε αρχικά το ερωτηματολόγιο και ζητήθηκε να απαντηθεί από τους μαθητές 
χωρίς να δοθεί καμία διευκρίνιση. Κατόπιν τους ζητήθηκε να συμμετέχουν σε προσο-
μοίωση με το λογισμικό πλανήτης «Γη» για να κατανοήσουν τη διαδοχή ημέρας και 
νύχτας, την πρόσπτωση των ακτίνων του Ηλίου στην επιφάνεια της Γης καθώς και τη 
δημιουργία των εποχών. 

Τέλος τους δόθηκε εκ νέου το ερωτηματολόγιο και τους ζητήθηκε να συμπληρωθεί 
ξανά. Ενώ στην πειραματική ομάδα το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε με το λογισμικό 
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«hot potatoes» στην ομάδα ελέγχου έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη περιγραφική στατιστική εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
με το πρόγραμμα «ORIGIN V.7» και έγινε μια δοκιμή τύπου «ANOVA»  

Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Πλανήτης Γη» 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό 
λογισμικό «Πλανήτης Γη», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προ-
γράμματος Νηρηίδες του ΕΑΙΤΥ. Εφαρμόστηκε στην πειραματική ομάδα χωρίς όμως 
να συμπεριληφθούν τα φύλλα εργασίας του συγκεκριμένου λογισμικού. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Πλανήτης Γη» είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πα-
κέτο, με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά, να κατανοήσουν βασικές έννοιες για το σχήμα 
και τη διαμόρφωση της Γης, ξεκινώντας την εξέταση της Γης από μεγάλη απόσταση, 
οπότε μέσα από κατάλληλες προσομοιώσεις και άλλο ψηφιακό υλικό να διαπιστώσουν 
ότι πρόκειται για ένα σφαιρικό ουράνιο σώμα που έχει μια θέση στο ηλιακό μας σύ-
στημα.  

Η ενότητα «Οι Εποχές του Έτους» περιλαμβάνει τις προσομοιώσεις 4epoxes, epoxes-
imeres,epoxes-klisi. Κατά τη διδασκαλία στην πειραματική ομάδα χρησιμοποιήθηκαν 
η πρώτη και η τρίτη προσομοίωση.(Εικόνα 1) 

 
Εικόνα 1. Πρόπτωση ηλιακών ακτίνων στη Γη  

Η ενότητα «εναλλαγή ημέρας-νύχτας» περιλαμβάνει 3 προσομοιώσεις:«mera_nyxta», 
μερα-νύχτα τώρα, mera_nyxta_tel2.exe και με τη βοήθεια παρέχονται πληροφορίες 
για τις προσομοιώσεις. Χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις προσομοιώσεις. (Εικόνα 2) 
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Εικόνα 2. Εναλλαγή ημέρας νύχτας  

Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρείται ότι η χρήση του ανοιχτού 
διερευνητικού λογισμικού βελτίωσε σημαντικά τη σωστή συμπλήρωση κατά τη δεύ-
τερη φάση στην πειραματική ομάδα. Επειδή δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 
μεταβολές στην α΄ και β΄ φάση στην ομάδα ελέγχου παρουσιάζεται η α΄ φάση των 
αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. Ανάλογες είναι και οι παρατηρήσεις για το δεύ-
τερο κείμενο συμπλήρωσης κενών (εικόνα 3). 

Εικόνα 3. Ραβδόγραμμα με το ποσοστό επιτυχών απαντήσεων μαθητών στο κείμενο  
Σχήμα και Κινήσεις της Γης, Ημέρα και Νύχτα. 

 Παρότι το λογισμικό φαίνεται να πλεονεκτεί σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση 
των διδασκόμενων εννοιών, εντούτοις το ποσοστό συμπλήρωσης κενών φαίνεται να 
είναι από χαμηλό ως μέτριο. Επίσης παρατηρείται ότι οι μαθητές όπως αναγράφονται 
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είναι με την ίδια σειρά όπως παρουσιάζονται στην πρώτη και δεύτερη φάση όσον α-
φορά στην πειραματική ομάδα, δηλαδή ο πρώτος μαθητής φαίνεται να απαντά στην 
πρώτη και δεύτερη φάση αντίστοιχα. 

 Όσον αφορά στο1ο κείμενο το βελτιωμένο ποσοστό απαντήσεων στη Β΄ φάση της πει-
ραματικής ομάδας είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο εμπιστοσύνης (1-
p)100%=(1-0,022)100%≈98%. Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ Α΄ και Β΄ φάσης της 
πειραματικής ομάδας είναι υψηλή, αφού το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης εί-
ναι R2=0.78861 και δείχνει ότι περίπου 79% των απαντήσεων των δύο φάσεων συσχε-
τίζονται και μάλιστα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (1-Prob)100%≈100%. 
Στο 2ο κείμενο το βελτιωμένο ποσοστό απαντήσεων στη Β΄ φάση της πειραματικής 
ομάδας είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο εμπιστοσύνης (1-p)100%=(1-
0,0065)100%≈99,3%. Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ Α΄ και Β΄ φάσης της πειραματι-
κής ομάδας είναι υψηλή αφού το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης είναι 
R2=0.49318 και δείχνει ότι περίπου 50% των απαντήσεων των δύο φάσεων συσχετίζο-
νται και μάλιστα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (1-Prob)100%≈100%. Στα 
σχολεία της ομάδας ελέγχου και στα 2 κείμενα δεν υπάρχει καμία στατιστική μεταβολή 
αφού η τιμή p=0,99. 

Όσον αφορά στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παρατηρείται ότι το λογισμικό φαί-
νεται να μην επηρεάζει αποτελεσματικά την καλύτερη κατανόηση της ελεύθερης πρό-
σπτωσης των ηλιακών ακτίνων στη Γη. Στις ερωτήσεις ανάπτυξης απάντησαν ελάχι-
στοι μαθητές και επομένως οι όποιες απαντήσεις τους δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν. 
Ίσως, η αιτία να είναι η διάρκεια του ερωτηματολογίου. Λίγοι μαθητές απάντησαν ότι 
δεν υπάρχουν εποχές στους άλλους πλανήτες. Ακόμη δεν γνώριζαν ότι αν ο άξονας της 
Γης ήταν κάθετος και όχι πλάγιος, η μέρα θα ήταν ίση με τη νύχτα. Επίσης λίγοι εξή-
γησαν σωστά την περιστροφή της Γης και την εναλλαγή της νύχτας με τη μέρα.  

Συμπεράσματα - Προτάσεις διδασκαλίας με Τ.Π.Ε 

Αυτή η έρευνα έδειξε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι χρήσεις του ανοιχτού διε-
ρευνητικού λογισμικού στην κατανόηση βασικών αστρονομικών εννοιών και κατά συ-
νέπεια και των εννοιών που σχετίζονται με αυτές. Η δύναμη της εικόνας και οι προσο-
μοιώσεις βοηθούν τα παιδιά να οπτικοποιήσουν, να αποδώσουν με ένα γεωμετρικό, 
εποπτικό τρόπο τις έννοιες που κατασκευάζονται με λέξεις ή με τη λογική. Βέβαια προς 
αυτή την κατεύθυνση το λογισμικό «Πλανήτης Γη» βοηθάει στη βήμα προς βήμα κα-
τανόηση των εννοιών. Σε μια μεταγενέστερη έρευνα, τα εξής συγκεκριμένα βήματα θα 
συντελέσουν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών:  

• Ο μαθητής να εξοικειωθεί με το λογισμικό «αναγκάζοντας» τον πλανήτη κάθε 
φορά να παίρνει διαφορετική κλίση κατά την κίνηση της Γης σε τροχιά γύρω από 
τον Ήλιο.  
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• Να εξοικειωθεί με την εναλλαγή ημέρας νύχτας παρατηρώντας την περιστροφή της 
Γης και ει δυνατόν με διαφορετικούς ρυθμούς, δηλαδή να έχει διαφορετική διάρ-
κεια το εικοσιτετράωρο. Η εναλλαγή φωτεινής και σκοτεινής εικόνας στα ημισφαί-
ρια του πλανήτη μπορεί να του δώσει μια πολύ καλή εικόνα για την αίσθηση της 
μεταβολής και την πάροδο του χρόνου. 

• Για να κατανοήσει την εναλλαγή των εποχών είναι καλό να εξοικειωθεί πολλές 
φορές με την εικόνα της σχεδόν κυκλικής περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο 
σημειώνοντας σε διαφορετικά βήματα διαφορετικές κλίσεις του άξονα της Γης (ι-
σημερίες, ηλιοστάσιο). Η παρούσα κλίση του άξονα της Γης 23,5ο περίπου είναι 
υπεύθυνη για την εναλλαγή των εποχών. Αν ο μαθητής έδινε μηδενική κλίση στον 
άξονα θα καταλάβαινε ότι ναι μεν έχει νόημα η έννοια έτος αλλά δεν έχει νόημα η 
έννοια εναλλαγή των εποχών.  

• Ο κάθε μαθητής να μπορεί να χειρίζεται το λογισμικό σε μια άλλη τυχαία τιμή της 
γωνίας κλίσης του άξονα της Γης. 

Μέσα από μια εκτεταμένη αξιοποίηση του λογισμικού «Πλανήτης Γη» ο μαθητής/τρια 
θα είναι σε θέση να καταλάβει ότι: α) η κλίση του άξονα της Γης μπορεί να προκαλέσει 
εναλλαγή των εποχών β) η ενασχόλησή του εκτός σχολείου με τη διερεύνηση αν υπάρ-
χουν εποχές σε άλλους πλανήτες, όπως στον Άρη ή σε άλλους κοντινούς ή εξωτερικούς 
πλανήτες του ηλιακού συστήματος θα του δώσει την ευκαιρία να εμπεδώσει γεωμε-
τρικά την έννοια της κλίσης του άξονα της Γης και να αντιληφθεί σιγά-σιγά κάποια 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μεγέθους της. Επίσης σημειώνεται ότι δεν είναι εύ-
κολο να κατανοήσουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας τη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων 
του Ηλίου στη Γη. Ενώ το λογισμικό μπορεί σε αυτή την κατεύθυνση, με στιγμιότυπα, 
να δώσει την αλλαγή αυτής της πρόσπτωσης σε διάφορες εποχές του έτους και μάλιστα 
ο εκπαιδευτικός μπορεί με καθοριστικές ερωτήσεις να τονίσει παραδείγματος χάριν 
γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε βαρύτητα στη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων του 
Ήλιου στη Γη και όχι στην απόστασή του από τον Ήλιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. Συμπλήρωσε τα κενά 

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Η γη είναι ένα ………... σώμα .Έχει σχήμα σχεδόν σφαιρικό ελαφρά ………στις κο-
ρυφές και ……….. στη μέση. Το σχήμα αυτό λέγεται γεωειδές. Η Γη, όπως και η υ-
δρόγειος σφαίρα, κινείται γύρω από το νοητό (φανταστικό………. της από 
……….προς………. Η κίνηση αυτή της Γης λέγεται ………… και ολοκληρώνεται σε 
………… Η Γη κινείται επίσης και γύρω από τον ………. Η κίνησή της αυτή λέγεται 
………………. και διαρκεί ……………………………………….  

Ο Ήλιος φωτίζει τη Γη επειδή η Γη είναι σχεδόν σφαιρική και περιστρέφεται γύρω από 
τον άξονά της, δεν φωτίζεται ……………..την ίδια ώρα. Φωτίζεται μόνο ……….., δη-
λαδή το μέρος που βρίσκεται……….. …… ….. ………... Το μέρος αυτό έ-
χει…………. Το άλλο μισό μέρος που δεν φωτίζεται έχει ………….. Η 
…………..αυτή είναι αδιάκοπη.  

ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

O νοητός ……….της Γης είναι πλάγιος προς το επίπεδο της …………τροχιάς της γύρω 
από τον Ήλιο. Στην κλίση του αυτή οφείλονται ………..του έτους. Κατά την περιφορά 
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της Γης άλλοτε είναι στραμμένο προς τον Ήλιο ……….και άλλοτε το ………..ημι-
σφαίριό της. Όταν είναι στραμμένο προς τον Ήλιο το βόρειο ημισφαίριο, οι ηλιακές 
ακτίνες πέφτουν……….προς αυτό και το θερμαίνουν περισσότερο, ενώ στο νότιο ημι-
σφαίριο πέφτουν……… και το θερμαίνουν λιγότερο. Στην περίπτωση αυτή το βόρειο 
ημισφαίριο έχει ……….και το νότιο ημισφαίριο έχει………. Η διάρκεια της μέρας και 
της νύχτας δεν είναι πάντα ίδια σε όλους τους τόπους. Αυτό οφείλεται στη …….της 
Γης. Στον Ισημερινό όλο το χρόνο η διάρκεια μέρας - νύχτας είναι …….ενώ οι περιοχές 
που βρίσκονται στους δύο πόλους έχουν ……..μέρα και ……. νύχτα. Στους άλλους 
τόπους -εκτός των πόλων- η μέρα και η νύχτα έχουν την ………μόνο δύο φορές το 
χρόνο, κατά την …….(21/3) και ……… ισημερία (23/9). 

Β. Επίλεξε τη σωστή απάντηση 

1) Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις εξηγεί την εναλλαγή ημέρας και νύχτας 
στη Γη; 

α. Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. 

β. Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο. 

γ. Ο άξονας της Γης έχει κλίση. 

δ. Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. 

2) Τι σημαίνει κάθετη πρόπτωση ακτινών του Ήλιου στη Γη; 

α. Οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν στους Πόλους, με αποτέλεσμα την απορρόφηση μι-
κρών ποσοτήτων θερμότητας. 

β. Οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν στον Ισημερινό, με αποτέλεσμα την απορρόφηση 
μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας και αύξηση της θερμοκρασίας. 

γ. Οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν στον Τροπικό του Αιγόκερω, με αποτέλεσμα την α-
πορρόφηση μικρών ποσοτήτων θερμότητας. 

δ. Οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν στον Τροπικό του Καρκίνου, με αποτέλεσμα την α-
πορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας και αύξηση της θερμοκρασίας. 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1) Πώς θα μπορούσατε να εξηγήσετε την περιστροφή της Γης σε κάποιον που δεν 
γνωρίζει γράμματα; 
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2) Γνωρίζετε ότι ο άξονας της Γης είναι πλάγιος προς το επίπεδο της ελλειπτικής τρο-
χιάς γύρω από τον Ήλιο. Τι θα συνέβαινε αν ο άξονας περιστροφής της Γης ήταν κά-
θετος στην τροχιάς της και όχι πλάγιος; 

3) Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν από μικρή ηλικία ότι το έτος έχει τέσσερις εποχές. Οι 
εποχές του έτους έχουν την ίδια διάρκεια;4) Ο πλανήτης Γη ως γνωστό σε όλους έχει 
τέσσερις εποχές. Τι συμβαίνει στους άλλους πλανήτες; Υπάρχουν και σε αυτούς επο-
χές; 

Ενδεικτική άσκηση από το ερωτηματολόγιο (hot potatoes) 
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Δυνατότητες αξιοποίησης του μοντέλου της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας στη 

διδακτική πράξη του δημοτικού σχολείου: Η περίπτωση του «Blendspace»  

Στιβακτάκη Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

mstivakt@otenet.gr 

Τρυφιάτης Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α. 

tryfiatisgiannis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση αναφέρονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών ερ-

γαλείων web 2.0 για την παραγωγή ψηφιακού διδακτικού υλικού από εκπαιδευτικούς. 

Τα ψηφιακά μέσα με περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή στοχεύουν στη δυνατότητα πα-

ροχής κινητρογόνων μαθησιακών εμπειριών στους μαθητές και στηρίζονται σε έναν 

άρτια τεκμηριωμένο παιδαγωγικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται το ψη-

φιακό περιβάλλον «Blendspace», αναλύονται οι λειτουργικότητές του κι επισημαίνο-

νται οι δυνατότητες αξιοποίησής του στη διδακτική πράξη του δημοτικού σχολείου με 

άξονα το μοντέλο της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εφαρμογές web 2.0, δημοτικό σχολείο, Αντεστραμμένη Διδασκαλία, 

Blendspace. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές υπηρεσίες, που στηρίζονται στις τεχνο-

λογίες web 2.0, προσφέροντας στους χρήστες του διαδικτύου ποικίλες ευκαιρίες δη-

μιουργίας αλληλεπιδραστικών και συμμετοχικών εφαρμογών. Ο όρος web 2.0 αναφέ-

ρεται σε ένα οικοσύστημα διαδικτυακών υπηρεσιών, το οποίο παρέχει σημαντικές δυ-

νατότητες στους χρήστες, όπως για παράδειγμα να ανταλλάζουν πληροφορίες και να 

συνεργάζονται διαδικτυακά (Debatin et al., 2009, De Longueville, 2010). Στους περισ-

σότερους τομείς της τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης συναντώνται πολυάριθμες υπηρε-

σίες και εφαρμογές, οι οποίες αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά των ιδεών που διαπνέ-

ουν τις τεχνολογίες web 2.0. Παραδείγματα συναφών υπηρεσιών αποτελούν τα ιστο-

λόγια, τα wikis, οι πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων και παραγωγής ψηφιακού υλι-

κού. Με αυτά τα ψηφιακά μέσα στη διάθεσή τους εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 

μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν δημιουργικά με τους μαθητές τους. 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ερ-

γαλείου παραγωγής ψηφιακού υλικού, Blendspace, στο πλαίσιο της σχολικής πραγμα-

τικότητας με την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας 

(Flipped Learning).  

Διδακτική πραγματικότητα και το μοντέλο της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας  

Το μοντέλο της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας (Flipped Learning) είναι ένα παιδαγω-

γικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην ταξινομία του Bloom (Baker, 2000). Σύμφωνα 
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με την ταξινομία αυτή δινόταν βαρύτητα κυρίως στην εφαρμογή, στην ανάλυση, τη 

σύνθεση και την αξιολόγηση μέσα στην τάξη, ενώ η απόκτηση γνώσεων και η κατα-

νόηση γινόταν συνήθως εκτός της σχολικής τάξης (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). 

 
Εικόνα 1. Η αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom από τους Anderson & Krathwohl 

(2001) 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη σχολική πραγματικότητα με την Αντε-

στραμμένη Διδασκαλία (Flipped Learning) δε στοχεύει να μετασχηματίσει το περιβάλ-

λον μάθησης, μεταφέροντας τη διδασκαλία σε ένα εργαστήριο υπολογιστών ή μπροστά 

σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, αλλά να ενσωματώσει με επιτυχία και να εμπλουτίσει 

τη διαδικασία της μάθησης (Hamdan et al, 2013).  

Τα χαρακτηριστικά ενός μαθήματος, όπως η διάλεξη και οι εργασίες των παιδιών για 

το σπίτι, γίνονται με αντίστροφη σειρά και σε διαφορετικούς χώρους. Επιπλέον, οι δρα-

στηριότητες που γίνονταν στην τάξη, όπως η παρουσίαση του περιεχομένου και ορι-

σμένες βασικές εφαρμογές, γίνονται διαδικτυακά πριν το μάθημα στο σχολείο, με ψη-

φιακά βιβλία, με βιντεοδιαλέξεις στις οποίες οι μαθητές έχουν πρόσβαση από το σπίτι 

τους, ενώ ο διδακτικός χρόνος στο σχολείο αξιοποιείται με δραστηριότητες ομαδικές, 

συνεργατικής μάθησης, ή ατομικές, όπως η δημιουργική γραφή, που στοχεύουν στην 

εμπέδωση (Roehl et al, 2013).  

Με την Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Learning), ο παιδαγωγικός στόχος, που 

αναδεικνύεται είναι η άμεση εμπλοκή του μαθητή με το περιεχόμενο των μαθημάτων, 

τους συμμαθητές του, τον εκπαιδευτικό και τα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν. 

Η ουσιαστική αυτή αλληλεπίδραση όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία στοχεύει να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη 

της γνώσης (Lape et al, 2014) και φυσικά να μην αυξήσει το φόρτο εργασίας των μα-

θητών στο σπίτι. Η υλοποίηση ενός τέτοιου παιδαγωγικού μοντέλου, απαιτεί τη χρήση 

μιας ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης, ως εργαλείο ουσιαστικής και διαφοροποιη-

μένης μάθησης. 
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Παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου «Blendspace» 

Το Blendspace (https://www.blendspace.com) αποτελεί ένα ελεύθερο ψηφιακό εργα-

λείο, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν σενάρια / μαθήματα, αξιο-

ποιώντας ψηφιακούς πόρους από τον υπολογιστή τους ή και τον παγκόσμιο ιστό (π.χ. 

YouTube, DropBox, Google Docs, Flickr). Η δομή των σεναρίων / μαθημάτων έχουν 

τη μορφή ενός πλέγματος πλακιδίων, καθένα από τα οποία περιέχει ποικίλους ψηφια-

κούς πόρους, όπως εικόνες, βίντεο, συνδέσμους, κείμενα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-

γής. Κάθε ψηφιακός πόρος εμφανίζεται με τη σειρά που προορίζεται να προβληθεί. 

Επιπλέον, παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προβολών για 

κάθε μάθημα, τη διάρκεια της προβολής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να διατυπωθούν 

παρατηρήσεις και σχόλια από άλλους χρήστες. 

Το Blendspace είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Με α-

πλούς χειρισμούς μπορούν εύκολα να αναζητήσουν, να προσθέσουν και να μοιραστούν 

ψηφιακό υλικό. Συνάμα, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους μαθητές, μιας και τους ε-

πιτρέπει την προβολή εργασιών, που τους έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, μπορεί να ενισχύ-

σει τα κίνητρά τους για μάθηση και την εξ αποστάσεως μάθηση, βάσει του προσωπικού 

τους ρυθμού (Blendspace, 2014). Εξίσου σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες ευνοούνται 

από την αξιοποίησή του θεωρούνται η καλλιέργεια της συνεργασίας και της κριτικής 

σκέψης κατά την υλοποίηση ενός έργου και της οικοδόμησης της γνώσης (Hyman, 

2012).  

Για τον σχεδιασμό ενός σεναρίου / μαθήματος στο περιβάλλον του Blendspace ο εκ-

παιδευτικός δημιουργεί έναν προσωπικό χώρο, μια ηλεκτρονική τάξη κι έπειτα μπορεί 

να προσκαλέσει τους μαθητές του να ενταχθούν σε αυτή, χρησιμοποιώντας ο καθένας 

έναν μοναδικό κωδικό. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μπορεί να δομήσει μια σειρά από 

μαθήματα με απώτερο στόχο να αποσαφηνίσει και να συσχετίσει αφηρημένες έννοιες 

ή να αναδείξει δύσκολες προς κατανόηση έννοιες. Τα μαθήματα, που δημιουργεί, μπο-

ρούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές εκτός σχολείου, σε επίπεδο εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και στήριξης της μαθησιακής διδασκαλίας εκτός της σχολικής μονάδας. 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες στους μαθητές 

μέσω του Blendspace, να παρακολουθεί την εξέλιξή τους και να λειτουργεί συμβου-

λευτικά σε επίπεδο επίλυσης αποριών. 

Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει στους μαθητές ένα ψηφιακό 

μάθημα, έχοντας ενσωματώσει κάθε είδους πληροφορία, αναγκαία για την κατανόηση 

μιας έννοιας ή την εμπέδωσή της. Δεδομένου ότι οι δυνατότητες αξιοποίησής του στο 

δημοτικό σχολείο μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, 

θα μπορούσε για παράδειγμα να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία της παραγράφου σε 

μαθητές Β΄ -Γ΄ Δημοτικού, της φωτοσύνθεσης στη Φυσική της Ε΄ Δημοτικού, της ι-

στορίας των καντάδων στο μάθημα της Μουσικής (Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Παραδείγματα σεναρίων / μαθημάτων στο περιβάλλον του Blendspace  

Η ουσιαστική αξιοποίηση του Blendspace δεν αποσκοπεί στη δημιουργία και στην α-

νάρτηση ψηφιακού υλικού, στην ανάθεση εργασιών και στην παρακολούθηση της α-

τομικής εξέλιξης κάθε μαθητή από τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορεί να υποστηρίξει τη 

δημιουργία κοινοτήτων μάθησης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα (Hyman, 2012). Τα οφέλη, που προσφέρει μια 

τέτοια προσέγγιση στον μαθητή φαίνεται πως είναι πολλαπλά. Αφενός, ο ίδιος χρησι-

μοποιεί το ψηφιακό υλικό με άξονα τη διαθεσιμότητά του, κι αφετέρου εστιάζει σε 

σημεία που μπορεί να τον δυσκολεύουν. Τις απορίες του τις καταθέτει με την προσθήκη 

σχολίων στο περιβάλλον του Blendspace και από εκεί άλλοι συμμαθητές του σχολιά-

ζουν και συνδιαμορφώνουν τη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να επιτυγχάνεται 

και εμπλουτίζεται η επικοινωνία των μαθητών, να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η 

μάθηση να γίνεται πιο ελκυστική.  

Συμπεράσματα 

Εξετάζοντας τη λειτουργικότητα κάθε εργαλείου web 2.0 αναδεικνύονται οι δυνατότη-

τές του και η διαφορετική χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά, 

στην περίπτωση του Blendspace βασικό χαρακτηριστικό του είναι η απλότητα στη 

χρήση. Ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να δημιουργήσει δωρεάν ένα λογαριασμό και να 

δημιουργήσει μια ηλεκτρονική «τάξη», ούτως ώστε να διευκολύνει τη μάθηση των μα-

θητών εκτός σχολείου και να δημιουργεί πολυμεσικό ψηφιακό υλικό, το οποίο οι ίδιοι 

αξιοποιούν ως μαθησιακό πλαίσιο. Οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τις πληρο-

φορίες που προσλαμβάνουν έξω από την τάξη, να αλληλεπιδράσουν με αυτές και τους 

συμμαθητές τους με ενεργό τρόπο, που να αποδεικνύει ότι έχουν αφομοιώσει το διδα-

κτικό υλικό, με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες και την αλληλεπίδραση μέσω ο-

μαδικών δραστηριοτήτων (Angelova et al, 2014). Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μά-

θουν μέσω των ψηφιακών εργαλείων και στο σπίτι τους, προκειμένου στην τάξη να 

υπάρχει ποιοτικός και ουσιαστικός χρόνος για επίλυση αποριών και συζητήσεων με 

έμφαση στην κριτική σκέψη (Wilson, 2013). Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι 

θετικές ενδείξεις, που διαφαίνονται να αναδεικνύονται από την αξιοποίηση των ψηφια-

κών εργαλείων, όπως του Blendspace και του μοντέλου της Αντεστραμμένης Διδασκα-

λίας (Flipped Learning) στη σχολική πραγματικότητα συλλειτούργησαν με τα προβλή-
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ματα, τα οποία παρουσιάστηκαν και οφείλονταν στην έλλειψη κατάλληλων τεχνολογι-

κών υποδομών στο σπίτι (π.χ. κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή, αδυναμία σύνδεσης 

στο διαδίκτυο), στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες από τους μαθητές και στην 

αρχική δυσκολία προσαρμογής στη νέα μορφή του μαθήματος. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τη χρήση online δοκιμασιών (ηλεκτρονικών κουίζ), 
ενός εργαλείου που παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο της πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης 
(Moodle) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στη διάρκεια ενός ολόκληρου 
εξαμήνου καθολικής υποχρεωτικής συμμετοχής από τους μαθητές. Πρόκειται για 
γραπτά τεστ, τα οποία οι μαθητές γράφουν από το σπίτι τους, με ανοιχτά βιβλία και 
σημειώσεις και τα οποία λειτουργούν ως εργαλεία μάθησης και διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, συμπληρωματικά προς το συμβατικό διαγώνισμα και τις άλλες εργασίες 
της τάξης. Η εφαρμογή έγινε σε 9 τμήματα του σχολείου και αξιολογήθηκε από τους 
μαθητές μέσω ερωτηματολογίων, στα οποία αποτυπώνεται η θετική τους στάση 
απέναντι στην συγκεκριμένη καινοτομία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαμορφωτική αξιολόγηση, LMS, Moodle, online τεστ 

Εισαγωγή 

Το πρόβλημα 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι μαθητές του Γενικού Λυκείου εμφανίζουν μειωμένο 
ενδιαφέρον για όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας, αλλά και για όσα μαθήματα 
κατεύθυνσης δεν είναι πανελληνίως εξεταζόμενα (Παπαδόπουλος, 1999). Το έργο του 
διδάσκοντος δυσχεραίνεται περεταίρω εξαιτίας των λίγων διδακτικών ωρών 
(Θεοδωροπούλου, 2012), (Διάμεση & Καραγιάννης, 2016) και του μεγάλου αριθμού 
μαθητών ανά τάξη (Ehrenberg, Brewer, Gamoran, & Willms, 2001). Οι όποιες 
ανακεφαλαιωτικές δοκιμασίες, είναι αποσπασματικές και συνήθως επιβραβεύουν την 
απομνημόνευση. Από την άλλη, η συχνή ανάθεση γραπτών δοκιμασιών για το σπίτι 
είναι εξίσου  δύσκολο να τελεσφορήσει, σε επίπεδο συγκέντρωσης των εργασιών, 
διόρθωσής τους από τον διδάσκοντα, περιορισμού των φαινομένων αντιγραφής κ.λπ. 
Μία λύση είναι η συμπλήρωση της διδασκαλίας και της αξιολόγησης με δοκιμασίες οι 
οποίες διεξάγονται από το σπίτι. Υπάρχει πληθώρα σχετικών επιλογών (Novak, 
Patterson, Gavrin, & Christian, 1999). Ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία είναι οι 
δικτυακές δοκιμασίες (τεστ) της πλατφόρμας Moodle. 

Η διδακτική παρέμβαση 
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Η μέθοδος των δικτυακών δοκιμασιών (από εδώ και κάτω θα αναφέρονται ως 
ηλεκτρονικό ή online κουίζ), αποσκοπεί στην αύξηση  του ενδιαφέροντος των μαθητών 
για τα μαθήματα και στη βελτίωση της ανακεφαλαιωτικής διαδικασίας και της 
ανατροφοδότησης μεταξύ του διδάσκοντα και της τάξης. Υπάρχει εκτεταμένη 
βιβλιογραφία για τη χρήση τους στη διδασκαλία και τα αποτελέσματα σχετικών 
ερευνών (Bell, Simone, & Whitfield, 2016) δείχνουν πως οι μαθητές θεωρούν ιδιαίτερα 
βοηθητική την χρήση του ηλεκτρονικού κουίζ. Υπάρχουν πολλών ειδών ηλεκτρονικά 
κουίζ, άλλα ενσωματωμένα σε πλατφόρμες LMS (Learning Management System) 
όπως το Moodle (ανοιχτού κώδικα) και το Blackboard, άλλα παρεχόμενα απευθείας 
από τους εκδοτικούς οίκους ως συμπλήρωμα των βιβλίων τους (Blaskewicz, 2012) και 
άλλα σε ειδικευμένες πλατφόρμες (πχ Kahoot). Η πλατφόρμα Moodle επιλέχθηκε για 
την παρούσα παρέμβαση. Παρόμοιες πλατφόρμες χρησιμοποιούν σχεδόν όλα τα 
μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου (ΜΙΤ, UCL, Πανεπιστήμιο Αθηνών κα), καθώς και 
πολλά ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Βασικός στόχος είναι το ηλεκτρονικό κουίζ να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τους συμβατικούς τρόπους εξέτασης και, εκτός 
από εργαλείο αξιολόγησης στα χέρια του διδάσκοντα, να παράσχει σημαντικές 
δυνατότητες καλλιέργειας της συνδυαστικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών και 
ως εκ τούτου να κλονίσει τις «σταθερές» που έχουν αποκρυσταλλωθεί στη σχολική 
τάξη αναφορικά με τη σχολική επίδοση και την απονομή του χαρακτηρισμού: «καλός 
μαθητής».       

To Moodle περιλαμβάνει την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής τάξης, 
παρέχοντας πολλές δυνατότητες αξιοποίησης στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 
Η φιλοσοφία του βασίζεται σε παιδαγωγικές αρχές κοινωνικού κονστρουκτιβισμού 
(Moodle, 2016). Τα αρχεία που ανεβαίνουν εκεί δεν τα ιδιοποιείται κάποιος ιδιωτικός 
φορέας, ενώ δεν παραχωρούνται σε ιδιώτες τα προσωπικά δεδομένα των 
εμπλεκομένων καθηγητών και μαθητών.  (Homan, 2013). Το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο περιλαμβάνει την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση (ΠΣΔ, 2016) η οποία είναι μία 
πλατφόρμα Moodle. Ως μέλος του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, ο κάθε καθηγητής 
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ηλεκτρονικές τάξεις ισάριθμες των μαθημάτων 
που διδάσκει. Σε αυτές εγγράφει τους μαθητές του με τους κωδικούς που ήδη έχουν 
από το ΠΣΔ (εφόσον το σχολείο έχει ήδη δημιουργήσει μαθητικούς λογαριασμούς) και 
αναρτά το υλικό που επιθυμεί (σημειώσεις,  παρουσιάσεις, οδηγίες, βαθμολογίες 
κ.λπ.). Μία από τις δυνατότητες είναι η κατασκευή τράπεζας θεμάτων, η οποία 
περιλαμβάνει διάφορους εναλλακτικούς τρόπους διατύπωσης ερωτήσεων.   

Η κατασκευή του κουίζ είναι απλή και ξεκινά με την καταχώρηση ερωτήσεων, με 
δυνατότητα ανατροφοδότησης, στην τράπεζα θεμάτων της ηλεκτρονικής τάξης. 
Μπορεί να χτίζεται σταδιακά, να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες ερωτήσεις από τον 
καθηγητή και να λειτουργεί ως δεξαμενή για κάθε μελλοντικό κουίζ. Ο καθηγητής 
μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν όλες, 
ή να ορίσει ένα σύνολο ερωτήσεων από το οποίο θα κληρώνεται ένας συγκεκριμένος 
αριθμός ερωτήσεων τη στιγμή που ο μαθητής θα κάνει το τεστ. Οι κοινές σε όλους 
ερωτήσεις δίνουν απόλυτα συγκρίσιμα αποτελέσματα και επίσης είναι αναπόφευκτες 

131

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



όταν η εξεταστέα ύλη είναι πολύ μικρή. Το κουίζ βαθμολογείται αυτόματα με τρόπο 
που ο διδάσκων έχει ορίσει από πριν και η βαθμολογία κοινοποιείται στον μαθητή και 
στον καθηγητή. Ο καθηγητής ενημερώνεται ανατρέχοντας στη στήλη «βαθμολογία» 
της ηλεκτρονικής τάξης, όπου εμφανίζονται δίπλα στο όνομα του κάθε εγγεγραμμένου 
μαθητή οι βαθμοί του  (Κάργα & Κατσάνα, 2008).      

Πλεονεκτήματα έναντι του συμβατικού διαγωνίσματος 

Η συνήθης πρακτική που εφαρμόζουν οι περισσότεροι καθηγητές στα σχολεία είναι η 
εξέταση των μαθητών να περιορίζεται σε ένα τετραμηνιαίο διαγώνισμα, πάντοτε 
προειδοποιημένο σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ.46, 2016) και με 
ημερολογιακούς περιορισμούς (έως τρία διαγωνίσματα την εβδομάδα για κάθε 
μαθητή). Το ηλεκτρονικό κουίζ υπερέχει σε τρία σημεία έναντι του συμβατικού 
διαγωνίσματος. Πρώτον: δεν υπάρχει περιορισμός σε ό,τι αφορά τον χρόνο διεξαγωγής 
του (Marcell, 2008). Οι μαθητές μπορούν να το γράψουν σε στιγμή που οι ίδιοι θα 
επιλέξουν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που έχει ορίσει ο διδάσκων. Μπορεί επίσης 
να ζητά από τους μαθητές να γράφουν ένα μικρό ηλεκτρονικό κουίζ στο τέλος του κάθε 
κεφαλαίου. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση συνέχειας. Δεύτερον: η ενασχόληση με το 
κουίζ δεν προϋποθέτει τη στείρα αποστήθιση μικρού μέρους της ύλης, αντίθετα βάζει 
τον μαθητή στη διαδικασία να διατρέξει μεγάλο μέρος της ύλης, το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει αρκετά κεφάλαια, που μπορούν να κινούνται σε κοινό ή σε διαφορετικό 
θεματικό άξονα (De Souza & Fleming, 2003). Ο τρόπος αυτός εξέτασης μπορεί να 
αξιοποιήσει και την τακτική των πολλαπλών συγγραμμάτων. Στόχος δεν είναι η 
απομνημόνευση πληροφοριών, αλλά η αναζήτηση απαντήσεων σε διάφορες 
ερωτήσεις, οι οποίες καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Τρίτον, στα τεστ αυτά ο 
καλός και ο μέτριος μαθητής έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να βρουν την απάντηση, η οποία 
βρίσκεται μπροστά τους, κάπου μέσα στην ύλη που πρέπει να διατρέξουν για να την 
εντοπίσουν (Graham, 1999). Μια άλλη πτυχή είναι ότι η αυτόματη βαθμολόγηση των 
κουίζ από το ηλεκτρονικό σύστημα περιορίζει τις πιθανές πηγές εντάσεων μεταξύ 
γονέων και διδάσκοντα, εφόσον η βαθμολόγηση δεν εναπόκειται πλέον στην 
υποκειμενική κρίση του τελευταίου. Ο μαθητής μπορεί επίσης να έχει μια σαφέστερη 
εικόνα του προσδοκώμενου βαθμού τετραμήνου, αρκεί ο καθηγητής να θέσει έγκαιρα 
τις προϋποθέσεις και τις υπόλοιπες παραμέτρους που θα συνθέσουν τον τελικό βαθμό: 
προφορική βαθμολογία, τυχόν γραπτό διαγώνισμα στην τάξη, εργασίες κλπ. Η 
διαδικασία αυτή είναι συμβατή με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ.46, 2016), ενώ 
εφαρμόζεται ευρέως και εκτός Ελλάδας (Ebel & Frisbie, 1991). Οι γονείς μπορούν να 
παρακολουθούν και οι ίδιοι την πρόοδο του παιδιού τους. 

Η εφαρμογή 

Η παρέμβαση 

Για κάθε μάθημα που ήταν μέρος της παρέμβασης, δημιουργήσαμε μία ηλεκτρονική 
τάξη στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Σε κάθε 

132

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



ένα από αυτά τα μαθήματα, πραγματοποιήσαμε ηλεκτρονικά  κουίζ, είτε στο τέλος 
κάθε ενότητας, είτε ανακεφαλαιωτικά, μετά την ολοκλήρωση περισσοτέρων ενοτήτων,  
με όλα τα εργαλεία που παρέχονται στην πλατφόρμα. Μετά από εξάμηνη εφαρμογή 
της μεθόδου, διεξήγαμε έρευνα και καταγράψαμε τη γνώμη των μαθητών για την 
εφαρμογή αυτή.  

Η παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 9 τμήματα (8 γενικής παιδείας και 1 τμήμα 
κατεύθυνσης) στη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16. Τα μαθήματα στα οποία 
εφαρμόστηκε ήταν : η Πολιτική Παιδεία, μάθημα γενικής παιδείας της Β Λυκείου, οι 
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, μάθημα της θεωρητικής κατεύθυνσης της Β 
Λυκείου και η Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών, μάθημα γενικής παιδείας της Γ 
Λυκείου. Στο τέλος κάθε μεγάλης ενότητας / κεφαλαίου στα τμήματα της Β’ τάξης και 
επαναληπτικά, ως ανακεφαλαίωση της διδαχθείσας ύλης του Α’ τετραμήνου στα 
τμήματα της Γ’ τάξης, οι μαθητές δοκιμάστηκαν online σε σειρά ερωτήσεων, από το 
σπίτι τους. Τα αποτελέσματα των κουίζ συνεκτιμήθηκαν στην εξαγωγή του βαθμού 
τετραμήνου (ποσοστό 25 % του βαθμού για τη Γ’ τάξη και 50 % του βαθμού για τη Β’ 
τάξη). Η διαδικασία αυτή είναι συμβατή με το Π.Δ.46/2016. Η συμμετοχή των 
μαθητών στα κουίζ ήταν πρακτικά καθολική. 

Η έρευνα 

Η γνώμη των μαθητών αποτυπώθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο, 
με τη συγκατάθεση της διεύθυνσης του σχολείου, τον Απρίλιο του 2016. Στους μαθητές 
6 τμημάτων (συνολικά 160 άτομα) μοιράστηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία 
συγκεντρώθηκαν και υπέστησαν επεξεργασία. Η ανταπόκριση ήταν καθολική, 
δεδομένου ότι δεν συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο μόνο οι μαθητές που απουσίαζαν. 
Οι 15 ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένες σε 4 ομάδες με 
βάση την στόχευσή τους. Χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα για κάθε ερώτηση 
(1-5, με το 5 να αντιστοιχεί στο «συμφωνώ απόλυτα») 

Ερώτηση Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Τα μαθήματα γενικής παιδείας με ενδιαφέρουν το ίδιο με 
τα μαθήματα προσανατολισμού. 2,2 1,1 

Αφιερώνω πολλές ώρες την εβδομάδα για την μελέτη 
των μαθημάτων γενικής παιδείας. 

1,9 1,1 

Θα ήθελα να αφιερώνω περισσότερες ώρες για την 
μελέτη των μαθημάτων γενικής παιδείας, αλλά δίνω 
προτεραιότητα στα μαθήματα προσανατολισμού. 

2,9 1,3 

Πίνακας 1: Μέσος όρος απαντήσεων στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων 

Ερωτήσεις 1-3: Αφορούν την σχέση των μαθητών με τα μαθήματα προσανατολισμού 
και τα μαθήματα γενικής παιδείας και τον σχετικό χρόνο που αφιερώνουν για τη μελέτη 
τους. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερωτήσεων έδειξαν πως οι μαθητές δεν 
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αφιερώνουν ιδιαίτερο χρόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας, αν και ίσως θα το ήθελαν 
όπως δείχνουν οι απαντήσεις στην τρίτη ερώτηση. Οι απαντήσεις αυτές είναι σε 
συμφωνία με άλλες έρευνες (Καλόγηρος & Σμυρναίος, 2012)  αλλά και με την γενική 
εντύπωση που υπάρχει ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Ερώτηση Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Τα μαθήματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές 
επιστήμες είναι πολύ ενδιαφέροντα. 3,0 1,3 

Θα έδειχνα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα 
που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες αν δεν 
υπήρχαν τα μαθήματα προσανατολισμού 

2,9 1,2 

Θα έδειχνα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα 
που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες αν 
διδάσκονταν περισσότερες ώρες την εβδομάδα. 

2,3 1,2 

Πίνακας 2: Μέσος όρος απαντήσεων στην δεύτερη ομάδα ερωτήσεων 

Ερωτήσεις 4-6: Σχετίζονται με τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών και το πώς τα 
βλέπουν οι μαθητές. Με δεδομένο πως η έρευνα ασχολείται με τη χρήση της 
ηλεκτρονικής τάξης σε αυτά τα μαθήματα, είναι σημαντικό να διερευνηθεί ποια είναι 
η σχέση των μαθητών με τα συγκεκριμένα μαθήματα. Έτσι, μία πιθανή πολύ θετική ή 
αρνητική στάση απέναντι στην ηλεκτρονική τάξη να μπορεί εν μέρει να συσχετιστεί 
με την συνολική στάση απέναντι στα μαθήματα αυτά. Τα αποτελέσματα των 
συγκεκριμένων ερωτήσεων έδειξαν πως οι μαθητές ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο 
των μαθημάτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά τα μαθήματα 
προσανατολισμού εμποδίζουν την μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτά.  

Ερώτηση Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Προτιμώ να εξετάζομαι με τη χρήση online τεστ παρά 
με τη χρήση γραπτών τεστ. 

3,5 1,6 

Τα online τεστ αυξάνουν το ενδιαφέρον μου για το 
μάθημα. 2,9 1,4 

Τα online τεστ στο τέλος κάθε κεφαλαίου με βοηθούν 
να κάνω μία σωστή επανάληψη και να εμπεδώσω τα 
θέματα που έχουμε συζητήσει στην τάξη. 

3,4 1,3 

Θα συμμετείχα στις δραστηριότητες της ηλεκτρονικής 
τάξης, όπως τα online τεστ, ακόμη και αν δεν ήταν 
υποχρεωτικές. 

2,5 1,2 

Τα online τεστ απαιτούν περισσότερο χρόνο μελέτης 
από ότι τα κανονικά γραπτά τεστ.  2,2 1,2 

Με τα online τεστ μαθαίνω λιγότερα για τις κοινωνικές 
επιστήμες από ότι αν μελετούσα για γραπτά τεστ. 2,2 1,2 

Πίνακας 3: Μέσος όρος απαντήσεων στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων 
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Ερωτήσεις 7-12: Διερευνούν τις απόψεις των μαθητών για τα online κουίζ, όπως αυτά 
πραγματοποιήθηκαν στα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών στα οποία 
συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερωτήσεων έδειξαν πως οι 
μαθητές δείχνουν να αισθάνονται πως έχουν ωφεληθεί από τα online κουίζ, δεδομένου 
πως τα προτιμούν, θεωρούν πως τους βοηθούν να μάθουν περισσότερα και 
ευκολότερα, ενώ δεν απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια.  

Ερώτηση Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Θα ήθελα να πραγματοποιούνται περισσότερες 
δραστηριότητες μέσω της ηλεκτρονικής τάξης. 2,8 1,2 

Η χρήση της ηλεκτρονικής τάξης είναι δύσκολη. 1,8 1,1 
Θα ήθελα η χρήση της ηλεκτρονικής τάξης να επεκταθεί 
και σε άλλα μαθήματα, πέρα από τις κοινωνικές 
επιστήμες. 

3,3 1,5 

Πίνακας 4: Μέσος όρος απαντήσεων στην τέταρτη ομάδα ερωτήσεων 

Ερωτήσεις 13-15: Αναζητούν την άποψη των μαθητών για την ηλεκτρονική τάξη 
γενικότερα (σε αντίθεση με τον περιορισμό για τη γνώμη τους σχετικά με τα online 
κουίζ των προηγούμενων ερωτήσεων). Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων 
ερωτήσεων έδειξαν καθαρά πως οι μαθητές θέλουν να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική 
τάξη σε περισσότερα μαθήματα. Φαίνεται να θεωρούν τη χρήση της πολύ εύκολη (και 
αυτό παρά τα προβλήματα που κατά διαστήματα εμφανίστηκαν και είχαν να κάνουν 
με καθυστερήσεις ή μη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας λόγω αναβαθμίσεων, κ.λπ.).  

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή υπήρξε επιτυχής και κατέδειξε τη χρησιμότητα της εν λόγω διδακτικής 
παρέμβασης, τόσο ως εργαλείου αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, όσο και ως 
αντίδοτου στην αποστήθιση και στις στείρες πρακτικές μελέτης και εξέτασης που 
εφαρμόζονται στο σχολείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας με ερωτηματολόγιο ήταν 
παρόμοια με αυτά άλλων ερευνών (Blaskewicz, 2012). Η καθολική συμμετοχή των 
μαθητών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική και οι απαντήσεις έδειξαν πως η ανταπόκριση 
θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν στο σχολείο λειτουργούσαν περισσότερες 
ηλεκτρονικές τάξεις  με τέτοιες δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να είναι 
εξοικειωμένοι με αυτές τις πρακτικές και να τις αντιμετωπίζουν ως κομμάτι της 
σχολικής καθημερινότητας.  

Μια σειρά από σχόλια μπορούν να διατυπωθούν σε σχέση με την παρέμβαση. Γενικά 
λίγοι μαθητές ενδιαφέρονται να χτίσουν μεθοδικά από την αρχή της χρονιάς τη γνώση 
που θα τους οδηγήσει στο διαγώνισμα και αυτοί είναι συνήθως οι αποκαλούμενοι 
«καλοί μαθητές». Στο διάστημα που εφαρμόσαμε το ηλεκτρονικό κουίζ, τα 
αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν τις συνήθεις στατιστικές επιτυχίας. Διαπιστώσαμε 
δηλαδή ότι μαθητές που προηγουμένως είχαν χαμηλότερες επιδόσεις, έχουν  
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αναπάντεχα καλές επιδόσεις στο ηλεκτρονικό κουίζ, ενώ μεγάλο ποσοστό των 
μαθητών  με  προηγούμενες άριστες επιδόσεις, απέδωσαν στο ηλεκτρονικό κουίζ 
χειρότερα από το αναμενόμενο. Οι μαθητές που έχουν συνηθίσει να στηρίζουν τη 
σχολική επιτυχία σε μηχανισμούς και τεχνικές  αποστήθισης δέχονται ένα πλήγμα στην 
κακώς εννοούμενη αυτοπεποίθησή τους και αντιλαμβάνονται ότι η μάθηση σημαίνει 
περισσότερα πράγματα από τη στείρα άκριτη και προσωρινή καταχώρηση 
πληροφοριών στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Οι λιγότερο μελετηροί μαθητές, από την 
άλλη, προσέρχονται σε συμβατικό διαγώνισμα σχετικά αδιάβαστοι, ή έχοντας διαβάσει 
κάποιες παραγράφους που τους υπέδειξαν οι συμμαθητές ή και ο ίδιος ο καθηγητής. 
Στο ηλεκτρονικό κουίζ, όμως, όλοι οι μαθητές γνωρίζουν τις ερωτήσεις και κανείς δεν 
τους αποθαρρύνει από το να ψάξουν τις απαντήσεις στο βιβλίο, όπως θα συνέβαινε σε 
ένα συμβατικό διαγώνισμα: αντιθέτως, τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν, δείχνοντάς 
τους ότι δεν υπάρχει νόμιμο και λαθραίο διάβασμα: το διάβασμα  είναι πάντα αποδεκτό 
και ξεκινά πάντα με την ίδια αφορμή: την αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήματα που 
έχουμε. Εφόσον ο μαθητής ασχοληθεί, το αποτέλεσμα θα τον δικαιώσει. Αυτό, πέρα 
από το ότι χτίζει μια αυτοπεποίθηση και καταρρίπτει στερεότυπα σχετικά με τις 
ικανότητες του ίδιου του μαθητή, αλλά και τον βαθμό δυσκολίας ή ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει το μάθημα, παρουσιάζει και το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι φέρνει σε 
ουσιαστική επαφή με το αντικείμενο έναν μεγάλο αριθμό μαθητών, οι οποίοι 
διαφορετικά είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα άνοιγαν καν το βιβλίο. Εάν τα κουίζ 
ξεκινήσουν νωρίς μέσα στη χρονιά, αυτή η επαφή με το μάθημα μπορεί να αποδειχτεί 
πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Οι μαθητές χαίρονται όταν, προϊόντος του 
χρόνου, εξοικειώνονται με τη λογική των κουίζ και βλέπουν τη βαθμολογική 
αποτύπωση αυτής της προόδου. Αυτό δημιουργεί στην ομάδα και στον καθένα 
ξεχωριστά μια πολύ πιο υγιή σχέση με τη βαθμολογία. Αντιλαμβάνονται ότι ο βαθμός 
δεν είναι απόλυτο, αλλά σχετικό μέγεθος και ότι η αριστεία εξαρτάται από τον βαθμό 
δυσκολίας της κάθε δοκιμασίας. Από την άλλη, η διασάλευση του κατεστημένου 
στάτους των μαθητών που έχει διαμορφωθεί από τον συμβατικό τρόπο εξέτασης δεν 
μπορεί παρά να συγκαταλεχθεί στα θετικά, διότι θέτει εν αμφιβόλω τις ταμπέλες 
«καλός» και «κακός» μαθητής και απελευθερώνει νέες ενδιαφέρουσες δυναμικές μέσα 
στην τάξη.  
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Η διερεύνηση του βαθμού κατανόησης του μηνύματος ενός κειμένου κατά την 
κριτική αποδόμηση και επεξεργασία του και στην παραγωγή λόγου: Μια έρευνα 
βασισμένη σε μαθητικά γραπτά από τις γενικές εξετάσεις προηγούμενων ετών. 

Αλέφαντος Νικόλαος Κων/νου 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας του ΕΚΠΑ στη Διδακτική της Γλώσσας, 

alefantos.nikos@gmail.com. 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε έρευνα που διενεργήσαμε το καλοκαίρι του 2015 σε γρα-
πτά μαθητών/τριών Λυκείου στο πλαίσιο της τελικής – αθροιστικής αξιολόγησης του 
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Γενικές εξετάσεις των ετών 2008, 2009, 
2010, 2013 και 2014. Στην έρευνα διερευνήσαμε τον βαθμό στον οποίο έχει εμπεδωθεί 
από τους/τις μαθητές/τριες η έννοια του μηνύματος τόσο κατά την κριτική αποδόμηση 
του κειμένου που τούς δόθηκε για περίληψη – πύκνωση όσο και κατά την διαδικασία 
παραγωγής λόγου. Η έννοια του μηνύματος είναι στενά δεμένη με την Προθετικότητα, 
η οποία αποτελεί μια από τις κύριες κειμενικές λειτουργίες, οι οποίες προσδιορίζουν 
την κειμενικότητα ενός κειμένου. Το άρθρο περιέχει εισαγωγή με αναφορές στην έν-
νοια της προθετικότητας και του μηνύματος, στη συνέχεια ακολουθεί η ενότητα της 
παράθεσης της μεθοδολογίας στην οποία βασίστηκε η έρευνα και ολοκληρώνεται με 
την ενότητα που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα – προτάσεις μας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Το μήνυμα, Προθετικότητα, Κειμενογλωσσολογία. 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της κριτικής αποδόμησης και σύνθεσης ενός κειμένου εντάσσεται η έννοια 
της Προθετικότητας, η οποία συνεξετάζει το μήνυμα του κειμένου από την πλευρά της 
πρόθεσης του πομπού – δημιουργού του, αλλά και από την οπτική του δέκτη – ανα-
γνώστη του. Υπό αυτή την σκοπιά ειδωμένη, η έννοια της Προθετικότητας συνδέεται 
με αυτή της Αποδεκτικότητας, αλλά και της Καταστασιακότητας, αφού κάθε κείμενο 
υπηρετεί σκοπούς επικοινωνίας σύμφωνα με την επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική 
προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται και στη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια για την οργάνωση του διδακτικού σχεδιασμού και της μεθοδολογίας 
στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση. 

Η Προθετικότητα συνιστά μια από τις κύριες κειμενικές λειτουργίες, σύμφωνα με την 
Ανάλυση Λόγου, κλάδου της Γλωσσολογίας στον οποίο βασίζεται η σύγχρονη διδα-
κτική της γλώσσας, η οποία είναι επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική. Μία κύρια διά-
στασή της είναι το μήνυμα του κειμένου, η άμεση ή έμμεση διατύπωση του οποίου 
δίνει πληροφορίες για την πρόθεση του συντάκτη του και τις γλωσσικές επιλογές που 
υιοθετεί για να πετύχει τον επικοινωνιακό του στόχο. 
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Με αυτό το σκεπτικό, αναλύσαμε τα μαθητικά γραπτά με τη μέθοδο της ανάλυσης πε-
ριεχομένου σε δύο άξονες, οι οποίοι αποτέλεσαν τα αντίστοιχα πεδία στα οποία βασί-
στηκε η ερευνητική μας προσπάθεια: ο πρώτος άξονας είναι η περίληψη που εκπόνη-
σαν οι μαθητές/τριες στο κείμενο που τους δόθηκε για κριτική επεξεργασία και αποδό-
μηση σε κάθε έτος των εξετάσεων. Ο δεύτερος άξονας είναι το κείμενο, το οποίο πα-
ρήγαγαν και στο οποίο έπρεπε να διατυπώσουν με σαφήνεια την πρόθεσή τους ως πο-
μποί, προκειμένου το μήνυμά τους να γίνει αντιληπτό από τους δέκτες. Η εκτίμησή μας 
είναι ότι από τα μαθητικά γραπτά προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά δεδο-
μένα και ότι η έρευνα σε αυτά μπορεί να συστηματοποιηθεί, αν και οι οικονομικές 
συνθήκες δεν το ευνοούν. Είναι πάντως γεγονός ότι η τελική επίδοση των μαθη-
τών/τριών είναι δείκτης των παθογενειών του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ειδικά 
στον νευραλγικό τομέα της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας.  

Βασικές έννοιες της έρευνας 

Τα τελευταία χρόνια η συμβολή της Ανάλυσης Λόγου στην εξέλιξη της εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας είναι σημαντική. Ανάλογη είναι και η προσφορά ενός άλλου κλάδου, 
της Κειμενολογίας, ο οποίος μετατόπισε το ενδιαφέρον της σπουδής της γλώσσας από 
την πρόταση στο κείμενο και στην αναζήτηση των βασικών του δομών, οι οποίες δεν 
είναι μόνο δομές λογικής οργάνωσης, αλλά και καθαρά γλωσσικές. Σύμφωνα με την 
Ανάλυση Λόγου, σύγχρονο κλάδο της Γλωσσολογίας, η υιοθέτηση της κειμενικής προ-
οπτικής στη γλώσσα έχει τεράστιες επιπτώσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά 
και για όλη την εκπαίδευση γενικότερα.  

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι πλέον βασική μονάδα ανάλυσης είναι το κείμενο. Η 
έμφαση στο κείμενο σημαίνει τη ριζική αντιστροφή της παραδοσιακά κυρίαρχης προ-
σέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία. Αυτό σημαίνει πως αντί το κείμενο να αποτελεί 
αφόρμηση για τη διδασκαλία ενός επιμέρους γραμματικού, συντακτικού, λεξικού ή άλ-
λου φαινομένου, πλέον αυτό πρέπει να διδάσκεται μέσα από το κείμενο, δηλαδή συν-
δεδεμένο με συγκεκριμένες περικειμενικές προϋποθέσεις (δημιουργούς, αποδέκτες, 
λειτουργίες).  

Επιπλέον, το κείμενο είναι δομημένο, δηλαδή συστηματικά οργανωμένο. Η συστημα-
τική φύση του κειμένου συνεπάγεται ότι η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως στρατηγική και 
διαδικασία παρά ως ένας κατάλογος γραμματικών και λεξιλογικών στοιχείων. Οι δεύ-
τερης γενιάς κειμενογλωσσολογικές εργασίες αναζητούν, πέρα από τα δομικά στοιχεία, 
τους κειμενικούς παράγοντες που μετατρέπουν τα δομικά στοιχεία σε ενιαίο και οργα-
νικό όλον, το κείμενο (Beaugrande and Dressler, 1981). Με άλλα λόγια, αναζητούν 
τους όρους της κειμενικότητας, της αναγνώρισης δηλαδή ενός κειμένου ως κειμένου, 
όπως αποκαλείται.  

Αυτοί αποτελούν τις κύριες κειμενικές λειτουργίες που είναι οι εξής: α. η Συνοχή 
(cohesion), η οποία αναφέρεται στους γραμματικούς τρόπους σύνδεσης των δομικών 
στοιχείων του κειμένου, β. η Συνεκτικότητα ( coherence ), η οποία αναφέρεται στις 
εννοιολογικές συνδέσεις των δομικών στοιχείων ενός κειμένου, γ. η Προθετικότητα 
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(intentionality), η οποία επικεντρώνεται στις γενικότερες πεποιθήσεις, στάσεις και επι-
διώξεις του δημιουργού (Μπαμπινιώτης, 1984), δ. η Πληροφορικότητα (informativity), 
που αναφέρεται στον τρόπο και στο βαθμό που το κείμενο επαληθεύει ή διαψεύδει τις 
κειμενικές προσδοκίες του αναγνώστη, ε. η Διακειμενικότητα (intertextuality), με την 
οποία ανακαλείται η γνώση που διαθέτουμε για άλλα ομοειδή κείμενα, στ. η Καταστα-
σιακότητα (situationality), η οποία αναφέρεται στο χειρισμό των συνθηκών της επικοι-
νωνίας από το συγγραφέα και ζ. η Αποδεκτότητα ( acceptability ), η οποία αναφέρεται 
στη δυνατότητα του παραλήπτη ενός κειμένου να αναγνωρίζει σε αυτό έναν ή περισ-
σότερους συνεπιδρώντες παράγοντες από όσους αναφέρθηκαν πιο πάνω, ώστε να δι-
καιολογήσει αν και γιατί τα γλωσσικά στοιχεία που προσλαμβάνει έχουν ενότητα και 
νόημα (Ματσαγγούρας, 2001)  

Ειδικότερα, η κειμενική λειτουργία της προθετικότητας αναφέρεται στη συνειδητή 
πρόθεση του δημιουργού ενός κειμένου να δώσει, έμμεσα τις περισσότερες φορές, ένα 
συγκεκριμένο μήνυμα ή να προβάλει μια κεντρική ιδέα μέσα από τις ιδέες, τις πληρο-
φορίες, τη δράση των ηρώων και τις δικές του αντιδράσεις (Μπαμπινιώτης, 1984). Η 
πρόθεση του συγγραφέα είναι αυτή που, σε κάθε περίσταση επικοινωνίας, καθορίζει 
τις επιλογές του ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή του κειμένου. Επίσης, η αναζή-
τηση αυτών των στοιχείων προωθεί την κατανόηση του κειμένου. Η προθετικότητα 
καθιστά την παραγωγή λόγου αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ η έλλειψη σκοπού και α-
ποδέκτη αποδυναμώνει τη διαδικασία παραγωγής του γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας, 
2001).  

Η έννοια της προθετικότητας συνδέεται με την έννοια της αποτελεσματικότητας του 
κειμένου, του βαθμού δηλαδή στον οποίο αυτό ανταποκρίνεται στην περίσταση επικοι-
νωνίας, για την οποία προορίζεται. Για αυτό το λόγο ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να 
διδαχθούν οι μαθητές/τριες, για να επισημαίνουν την προθετικότητα ενός κειμένου, 
αλλά και για να παράγουν οι ίδιοι κείμενα με έναν συγκεκριμένο σκοπό και αποδέκτη, 
είναι η λειτουργία του κειμένου. Για να είναι το κείμενο αποτελεσματικό στην υλοποί-
ηση της λειτουργίας του, πρέπει ο πομπός να κάνει επιλογές περιεχομένου και μορφής 
που να προσιδιάζουν στο σκοπό του (Μπαμπινιώτης, 1984).  

Από την άλλη, εκτός από τη λειτουργία του κειμένου εξίσου σημαντικός παράγοντας 
που συνάπτεται με την προθετικότητα είναι το μήνυμα του κειμένου, που συνήθως δια-
τυπώνεται έμμεσα. Το μήνυμα συνιστά την κεντρική ιδέα που επιθυμεί ο συντάκτης 
του κειμένου να βρει την έκφρασή της σε αυτό. Με αυτή την έννοια, το κεντρικό μή-
νυμα αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του κειμένου (Μπαμπινιώτης, 1984). Συγγραφέας 
που δεν ξεκαθαρίζει το σκοπό του και δεν τον χρησιμοποιεί ως κριτήριο επιλογής τού 
τι πρέπει να συμπεριλάβει στο κείμενό του οδηγείται αναπόφευκτα στη συγγραφή κει-
μένων που δεν έχουν συνοχή (Μπαλούμης, 1970).  

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας με σημείο αναφοράς 
τις αρχές της Κειμενογλωσσολογίας και της επικοινωνιακής προσέγγισης του λόγου 
πρέπει οι μαθητές/τριες να αφομοιώνουν την έννοια της προθετικότητας και να τονι-
σθεί ότι η πρόθεση του συγγραφέα να προβάλει μέσα από το κείμενό του μια κεντρική 
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ιδέα καθορίζει τις επιλογές του που αφορούν το περιεχόμενο, το ύφος και τη δομή του 
κειμένου, που θα συνθέσει.  

Επομένως, η Προθετικότητα συνιστά μια κύρια κειμενική λειτουργία σύμφωνα με τη 
σύγχρονη διδακτική της γλώσσας, η οποία βασίζεται στην επικοινωνιακή και κειμενο-
κεντρική προσέγγισή της. Η λειτουργία αυτή συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη σαφή 
απόδοση του μηνύματος, προκειμένου να γίνεται κατανοητή από τους αποδέκτες η 
πρόθεση του πομπού – δημιουργού του μηνύματος. Ως εκ τούτου, ο/η μαθητής/τρια 
κατά τη γλωσσική διδασκαλία πρέπει να κάνει κτήμα του τη σημασία που έχει η ακρι-
βής απόδοση του μηνύματος, όταν έχει τον ρόλο του πομπού, ή η πλήρης κατανόηση 
και η με σαφήνεια απόδοσή του, όταν έχει τον ρόλο του αποδέκτη του μηνύματος.  

Άλλωστε, η κατανόηση του μηνύματος ενός κειμένου από την πλευρά του αποδέκτη 
είναι μια κριτική διαδικασία, η οποία δηλώνει ότι είναι σε θέση να κατανοήσει ένα 
κείμενο όχι μόνο σε επίπεδο νοημάτων, αλλά και σε επίπεδο πρόθεσης του συντάκτη 
του και σε επίπεδο λογικής οργάνωσης και δομής του κειμένου. Τέλος, διερευνώντας 
την προθετικότητα του κειμένου μας δίνεται η ευκαιρία να ελέγξουμε και τρεις άλλους 
σημαντικούς δείκτες κειμενικότητας, την αποδεκτικότητα, την καταστασιακότητα και 
την πληροφορικότητα. Αυτό διότι η αποδεκτικότητα αναφέρεται στις στάσεις και 
προσδοκίες του αναγνώστη από το κείμενο, η καταστασιακότητα στο χειρισμό των 
συνθηκών επικοινωνίας από το συγγραφέα και η πληροφορικότητα αναφέρεται στον 
τρόπο και στο βαθμό κατά τον οποίο το κείμενο επαληθεύει ή διαψεύδει τις κειμενικές 
προσδοκίες του αναγνώστη. 

Ένας τρόπος, λοιπόν, για να ελέγξουμε τον βαθμό στον οποίο η γλωσσική διδασκαλία 
πετυχαίνει να μεταδώσει την κειμενική λειτουργία της προθετικότητας, είναι η διερεύ-
νηση των γραπτών των μαθητών/τριών κατά την αθροιστική/τελική τους αξιολόγηση 
στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αυτού του είδους η αξιολόγηση διεξάγεται 
στο πλαίσιο των Γενικών Εξετάσεων των μαθητών της τρίτης τάξης του Λυκείου για 
την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Με αυτό το σκεπτικό, διερευνήσαμε 500 μαθη-
τικά γραπτά των εξετάσεων των ετών 2008, 2009, 2010, 2013 και 2014, 100 γραπτά 
από κάθε έτος. 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος ανάλυσης η ανάλυση περιεχομέ-
νου (content analysis). Η μέθοδος αυτή θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ανά-
λυση διαφόρων μορφών προφορικού ή γραπτού λόγου (Κυριαζή, 1999). Το κύριο ε-
ρευνητικό ερώτημα, το οποίο διατυπώσαμε στην έρευνά μας, είναι αν φαίνεται και πώς 
από τα μαθητικά γραπτά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Γενικές Εξετά-
σεις ότι οι μαθητές/τριες έχουν εμπεδώσει τη σημασία του μηνύματος ενός κειμένου, 
τόσο ως πομποί κατά την παραγωγή λόγου όσο και ως δέκτες κατά την κριτική του 
αποδόμηση. 

142

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Ως θέμα για τη διερεύνηση του Μηνύματος του παραγόμενου από τους/τις μαθη-
τές/τριες κειμένου πήραμε το παραχθέν κείμενο των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της 
παραγωγής λόγου, που ζητείται στα κριτήρια αξιολόγησης των ετών 2008, 2009, 2010, 
2013 και 2014. Ειδικότερα, εστιάσαμε στην εισαγωγική παράγραφο του κειμένου, κα-
θώς σε αυτή, ανεξάρτητα από το είδος του ζητούμενου κειμένου (άρθρο, ομιλία, επι-
στολή κ.α.) διατυπώνεται η πρόθεση του συντάκτη του. Από την άλλη, για τη διερεύ-
νηση του Μηνύματος του κειμένου που δίνεται στους/στις μαθητές/τριες για κριτική 
αποδόμηση στο πλαίσιο της τελικής/αθροιστικής αξιολόγησης ως θέμα πήραμε την πε-
ρίληψη που παρήγαγαν οι μαθητές/τριες ανταποκρινόμενοι στο ερώτημα Α1 που ζητά 
την παραγωγή περίληψης στο κείμενο που δίνεται για εξέταση.  

Καταληκτικά, τα γραπτά, ανάλογα με την εικόνα που είχαν στα υπό διερεύνηση θέ-
ματα, τα εντάξαμε σε πέντε ομάδες. Στην ομάδα Α εντάξαμε αυτά που είχαν πολύ καλή 
εικόνα, στην ομάδα Β όσα είχαν καλή εικόνα, στην ομάδα Γ τα γραπτά με μέτρια ει-
κόνα, στην ομάδα Δ τα γραπτά με κακή εικόνα και στην ομάδα Ε τα γραπτά με πολύ 
κακή εικόνα. Τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίσαμε την εικόνα κάθε γραπτού, ανά-
λογα με το έτος των εξετάσεων και τον τύπο της ερώτησης, τα παραθέτουμε στις Ση-
μειώσεις στο τέλος της εργασίας μας. 

Τέλος, το δείγμα της έρευνάς μας αποτελείται από 500 γραπτά δοκίμια μαθητών/τριών 
της τρίτης τάξης του Λυκείου που διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσ-
σας στις Γενικές εξετάσεις τα έτη 2008, 2009, 2010, 2013 και 2014, 100 για κάθε έτος 
εξετάσεων. Οι υποψήφιοι των πέντε ετών είναι τελειόφοιτοι του Λυκείου ή απόφοιτοι 
προηγούμενων ετών που είχαν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισα-
γωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Τα μαθητικά γραπτά τα πήραμε ανώνυμα, χωρίς διακρι-
τικά προσωπικά και βαθμολογικά στοιχεία των μαθητών/τριών, διότι σε καμιά περί-
πτωση δεν ενδιαφέρουν την έρευνα, αφού επηρεάζουν τη δεοντολογία και εγκυρότητά 
της. Το δείγμα είναι τυχαίο και ως εκ τούτου καλύπτει περιπτώσεις μαθητών/τριών με 
διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική ή 
εθνική προέλευση, φύλο κ.α. Επίσης, η παρουσία μας με την ιδιότητα του βαθμολογητή 
διευκόλυνε την έρευνα, καθώς αξιοποιήσαμε την ιδιότητα για ερευνητικούς λόγους έ-
χοντας κεκαλυμμένα τα γραπτά με τα ειδικά αυτοκόλλητα, όπως αυτά παραδίδονται 
για βαθμολόγηση από το επικουρικό προσωπικό του βαθμολογικού κέντρου.  

Τα ευρήματα – συμπεράσματα της έρευνας 

Η ανάλυση περιεχομένου των μαθητικών γραπτών κινήθηκε σε δύο άξονες, στην κα-
τανόηση του κειμένου που δίνεται για περίληψη στους/στις μαθητές/τριες και στην πα-
ραγωγή λόγου από τους/τις μαθητές/τριες. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα ανάλυσης, 
την κατανόηση του κειμένου που δίνεται για κριτική αποδόμηση και περιληπτική από-
δοση των νοημάτων του, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσο-
στό των μαθητών/τριών αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση του θεματικού κέ-
ντρου του κειμένου.  
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Ειδικότερα, στα γραπτά του έτους 2008 το 84% των μαθητών/τριών είχε μέτρια ως 
πολύ κακή εικόνα στην κατανόηση του θεματικού κέντρου του κειμένου, όπως φαίνε-
ται από την περίληψη που παρήγαγαν οι μαθητές/τριες. Από την άλλη, στα γραπτά του 
έτους 2009 το 70% των μαθητών/τριών είχε ανάλογη εικόνα, στα γραπτά του έτους 
2010 το ποσοστό είναι 74%, στο έτος 2013 είναι 76% και στο έτος 2014 69%.  

Τα παραπάνω ευρήματα καθιστούν σαφές ότι οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα στο να εντοπίζουν και να αποδίδουν με σαφήνεια το θεματικό κέντρο ενός κει-
μένου. Σε μεγάλο βαθμό εντοπίζουν την κύρια έννοια στην οποία βασίζεται η προβλη-
ματική του κειμένου και η πρόθεση του συντάκτη του, αλλά δεν είναι σε θέση να απο-
δώσουν τις επιμέρους διαστάσεις της έννοιας, στις οποίες βασίζεται η προβληματική 
του συγγραφέα, ή δεν αποδίδουν λεκτικά τον κύριο προβληματισμό, αν και φαίνεται 
ότι έχουν σε γενικές γραμμές συλλάβει την προβληματική του κειμένου. 

Από την άλλη, όσον αφορά τον δεύτερο άξονα διερεύνησης των γραπτών, την απόδοση 
του μηνύματος κατά την παραγωγή λόγου από τους/τις μαθητές/τριες, η έρευνα δείχνει 
ότι η εικόνα είναι ίδια ή λίγο χειρότερη από την παραπάνω. Ειδικότερα, η διερεύνηση 
των μαθητικών γραπτών με κριτήριο τον βαθμό στον οποίο αποδίδεται στην εισαγω-
γική παράγραφο του παραγόμενου κειμένου η πρόθεση του συντάκτη δείχνει ότι στο 
έτος 2008 το 82% των μαθητών/τριών έχουν μέτρια ως κακή εικόνα στην απόδοση του 
μηνύματος του κειμένου τους, το έτος 2009 το ποσοστό ανέρχεται στο 88%, το έτος 
2010 στο 81%, το 2013 στο 85% των γραπτών και, τέλος, το έτος 2014 στο ποσοστό 
του 82% επί του συνόλου των γραπτών που διερευνήθηκαν. 

Τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν την αδυναμία των μαθητών/τριών να εντοπί-
σουν το θεματικό κέντρο και την πρόθεση του συντάκτη ενός κειμένου, αλλά και να 
διατυπώσουν με σαφήνεια την προβληματική και την πρόθεσή τους στο κείμενο που οι 
ίδιοι/ες παράγουν σε μια δεδομένη καταστασιακή περίσταση.  

Ένα κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω ευρήματα είναι ότι η διδα-
σκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο δεν προσανατολίζει τον/τη 
μαθητή/τρια, ώστε να κατανοήσει με σαφή τρόπο ότι χρειάζεται στο κείμενο, που κα-
λείται να παραγάγει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας, να διατυπώνει, ειδικά στην εισα-
γωγή, με σαφήνεια το μήνυμα, για να κατατοπίσει τον αποδέκτη σχετικά με την πρό-
θεση που έχει ως πομπός του μηνύματος. Επίσης, φαίνεται ότι δεν υπάρχει προσανα-
τολισμός της διδασκαλίας προς την κατεύθυνση κατανόησης της σημασίας που έχει η 
διερεύνηση του θεματικού κέντρου του κειμένου, σε συνδυασμό με άλλα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά που συμβάλλουν στην κριτική του αποδόμηση, όπως η πρόθεση του συ-
ντάκτη του και η δομή που επιλέγει, για να οργανώσει και να εκθέσει τις σκέψεις του. 

Η κύρια ευθύνη για την παραπάνω ασυμφωνία που διαπιστώνουμε ανάμεσα στη θεω-
ρία της κειμενοκεντρικής διδασκαλίας και στην πράξη, όπως αυτή αποτυπώνεται από 
τα μαθητικά γραπτά και αποτελεί αναμφίβολα δείκτη της αποτελεσματικότητας της 
διδασκαλίας, δεν μπορεί να αποδοθεί στη διδακτική πράξη. Άλλωστε, δεν είναι εύκολο 
να διερευνηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας στο Λύκειο από τη 
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στιγμή που οι μαθητές/τριες, τουλάχιστον στην τρίτη τάξη του Λυκείου, εστιάζουν την 
προετοιμασία τους σε μια φορμαλιστικού τύπου διδασκαλία, την οποία δέχονται στα 
φροντιστήρια με κύρια αιτιολογία την αποτελεσματικότητα στις εξετάσεις. 

Οι προτάσεις 

Από τα παραπάνω ευρήματα και συμπεράσματα, στα οποία καταλήξαμε από την έ-
ρευνά μας, προκύπτει ότι χρειάζεται να γίνει συνείδηση ότι με τη συστηματική διδα-
σκαλία αυθεντικών κειμένων – και σε αυτό μπορεί να συνδράμει και το πρόσφατα υ-
ποβαθμισμένο στην τρίτη Λυκείου γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας - οι μαθη-
τές/τριες είναι σε θέση να αποκτήσουν μια πιο κριτική σχέση με το λόγο, προκειμένου 
να αποκτήσουν τη ζητούμενη γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτη-
ρίζονται από γλωσσική επάρκεια. Το ζητούμενο είναι μέσα από διάφορες επιμορφωτι-
κές δράσεις σταθερού και όχι παροδικού χαρακτήρα να υποψιασθεί ο εκπαιδευτικός 
ότι αποτελεσματική γίνεται η γλωσσική διδασκαλία, όταν έχει ως βάση της τα αυθε-
ντικά κείμενα, κείμενα διαφόρων τύπων, που ανταποκρίνονται σε ποικίλες περιστάσεις 
επικοινωνίας, και όχι όταν επιμένει στη σχεδιαγραμματική ανάπτυξη εννοιών.  

Επιπλέον, χρειάζεται η παραγωγή πιο σύγχρονου διδακτικού υλικού, το οποίο θα προ-
σανατολίζει τη διδασκαλία προς μια πιο δυναμική κειμενοκεντρική προσέγγιση, με την 
οποία οι μαθητές/τριες θα κατανοούν πιο κριτικά τα κειμενικά είδη και τις διάφορες 
κειμενικές λειτουργίες που τα διέπουν, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η 
επικοινωνία. Εξάλλου, το διδακτικό υλικό αποτελεί ένα σημαντικότατο μέσο διδασκα-
λίας, το οποίο έχει κατά κανόνα τη μορφή βιβλίου, αλλά στην εποχή μας μπορεί να έχει 
και ηλεκτρονική μορφή. Η σχετική έρευνα διεθνώς έχει αναδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί 
αφιερώνουν το 90 έως 95% της διδακτικής ώρας αξιοποιώντας το διδακτικό υλικό τους 
(Καψάλης, Χαραλάμπους, 1995). Επίσης, το 70% των δραστηριοτήτων που υλοποιού-
νται κατά τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου καθορίζονται από το διδακτικό υλικό, 
ενώ το 80% της όλης διδακτικής διαδικασίας αφιερώνεται σε θέματα που θίγονται στα 
διδακτικά εγχειρίδια (Weiss, 1998). 

Παράλληλα, στο περιεχόμενο του διδακτικού υλικού των τριών τάξεων του Λυκείου 
χρειάζεται να γίνεται συστηματικά λόγος για τις λειτουργίες, οι οποίες συναποτελούν 
την κειμενικότητα. Δε νοείται η επικοινωνιακή διδασκαλία «ερήμην» των βασικών αυ-
τών εννοιών, οι οποίες επιτρέπουν την ουσιαστική προσέγγιση του κειμένου τόσο κατά 
την παραγωγή του όσο και κατά την παραμελημένη διδακτικά πρόσληψή του. Άλλω-
στε, με την ανάδειξη των λειτουργιών του κειμένου διευκολύνεται η κάθε μορφής επε-
ξεργασία του σε παραγωγικό ή προσληπτικό επίπεδο. Η σποραδική και επ’ ευκαιρία 
αναφορά σε μερικές απ’ αυτές τις έννοιες, η οποία γίνεται ενίοτε στα σημερινά διδα-
κτικά βιβλία της γλώσσας, δεν αίρει την εντύπωση μιας εμπειρικής περισσότερο, από 
την πλευρά αυτή, προσπέλασης του κειμένου ακόμη και σε σχολικές βαθμίδες, όπως 
στο Λύκειο, όπου η αντιληπτική ικανότητα των μαθητών προσφέρεται για πιο ουσια-
στικές προσεγγίσεις (Μπαμπινιώτης, 1990). 
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Η πρόταση για την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού, ωστόσο, δε σημαίνει ότι ο Έλ-
ληνας εκπαιδευτικός δε χρειάζεται να απεμπλακεί από την κυρίαρχη λογική ότι το δι-
δακτικό υλικό είναι το κύριο καθοδηγητικό μέσο και βασικό εργαλείο για την οργά-
νωση της διδακτικής πράξης. Άλλωστε, η επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική διδα-
κτική προσέγγιση της γλώσσας στηρίζεται σε αυθεντικά κείμενα, τα οποία εκφράζουν 
τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και παρέχουν αφορμήσεις για μια πιο στοχαστοκε-
ντρική διδασκαλία, μια πιο ολιστική προσέγγιση της γλώσσας, επομένως και της κοι-
νωνίας, στις συνθήκες και τα δεδομένα της οποίας αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσε-
ται. Τα κείμενα, επομένως, τα οποία χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για την οργάνωση 
της διδασκαλίας του, είναι καλό να ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα, για να αντα-
ποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες. Έτσι, η 
διδακτική πράξη γίνεται πιο ελκυστική και αποτελεσματική, κυρίως ολιστική, καθώς 
εμπεριέχει τα στοιχεία της παρώθησης, της κριτικής σκέψης, του διαλόγου, του κοινω-
νικού προβληματισμού, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, της δράσης, της αλ-
ληλεπίδρασης, της σκοπιμότητας και πολλά άλλα.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Κριτήρια διερεύνησης των μαθητικών γραπτών: 

Εξετάσεις 2008: α. Το θεματικό κέντρο διατρέχει το σύνολο του κειμένου (απόσπα-
σμα από δοκίμιο του Γ. Σεφέρη, Δοκιμές, τ.2, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1974, σσ. 175-177) 
που δόθηκε για περίληψη και είναι η αναφορά στην αξία της παράδοσης και στη 
στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντί της, που τη θεωρεί αναχρονιστική και ε-
μπόδιο για την εξέλιξη.  

β. Παραγωγή λόγου: Ο Δήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα την παράδοση. 
Ως εκπρόσωπος της μαθητικής σας κοινότητας αναλάβατε τη σύνταξη ενός κειμένου 
που θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Σ’ αυτό να αναφέρετε τις αιτίες για τις οποίες 
πολλοί νέοι σήμερα έχουν απομακρυνθεί από την παράδοση και να προτείνετε τρό-
πους επανασύνδεσής τους με αυτήν (500-600 λέξεις).  

Είναι εμφανές ότι στην εισαγωγική παράγραφο του κειμένου του ο/η μαθητής/τρια 
πρέπει να δηλώνει την ιδιότητά του και τις επιμέρους πτυχές του θέματος που έχει ως 
πρόθεση να αναλύσει (λόγοι απομάκρυνσης πολλών νέων σήμερα από την παράδοση 
και τρόποι επανασύνδεσής τους με αυτήν). 

Εξετάσεις 2009: α. Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Α. Τερζάκη 
(1993), «Ταραγμένες Ψυχές», εκδόσεις Φίλων, Αθήνα, σ.σ. 155-156. Το θεματικό του 
κέντρο είναι η συμβολή του βιβλίου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του αν-
θρώπου και στην εξέλιξη του πολιτισμού. 

β. Παραγωγή λόγου: Συχνά παρατηρείται πολλοί μαθητές να καταστρέφουν τα σχο-
λικά τους βιβλία στα προαύλια των σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε 
άρθρο που θα δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα να αιτιολογήσετε το παρα-
πάνω φαινόμενο και να αναφερθείτε στους τρόπους που θα συμβάλουν στην αρμο-
νική συνύπαρξη του βιβλίου με τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης και γνώσης 
(500-600 λέξεις). 

Είναι εμφανές ότι στην εισαγωγική παράγραφο του κειμένου του ο/η μαθητής/τρια 
πρέπει να επιχειρήσει μια γενική τοποθέτηση επί του θέματος και να δηλώσει με σα-
φήνεια την πρόθεσή του να αναπτύξει τις επιμέρους πτυχές του (αιτιολόγηση του φαι-
νομένου και τρόποι αρμονικής συνύπαρξης του βιβλίου με τα ηλεκτρονικά μέσα πλη-
ροφόρησης και γνώσης). 

Εξετάσεις 2010: α. Το κείμενο που δόθηκε για περίληψη είναι διασκευή επιστημονι-
κού άρθρου της Αλεξάνδρας Κορωναίου (Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002) και 
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ως θεματικό του κέντρο έχει την ανάγκη της αυτομόρφωσης, όπως αυτή έχει προκύ-
ψει σήμερα από τα νέα δεδομένα σε επιστήμη και οικονομία. 

β. Παραγωγή λόγου: Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας 
να αναφερθείτε στη σημασία της αυτομόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγμά-
τωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις). 

Στην εισαγωγική παράγραφο του άρθρου του ο/η μαθητής/τρια πρέπει να επιχειρήσει 
μια γενική αναφορά στο θέμα και να προβάλλει το μήνυμα του κειμένου του/της, την 
πρόθεση δηλαδή να αναφερθεί στη σημασία της αυτομόρφωσης και σε δυνατούς τρό-
πους πραγμάτωσής της. 

Εξετάσεις 2013: α. Το κείμενο που δόθηκε για περίληψη είναι διασκευή κειμένου 
του Γιώργου Γραμματικάκη από το βιβλίο του με τίτλο « Ένας Αστρολάβος του Ου-
ρανού και της Ζωής»(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013. 2η έκ-
δοση). Το θεματικό του κέντρο είναι η μοναξιά του ανθρώπου στη γη και η απουσία 
κάθε σεβασμού για τη ζωή γύρω του. 

 β. Παραγωγή λόγου: Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 
του σχολείου σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με: α) τις επιπτώσεις που έχει  
 προκαλέσει η έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον και  
 β) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση του 
με αυτό (500-600 λέξεις).  

Στην εισαγωγική παράγραφο του άρθρου ο/η μαθητής/-ήτρια πρέπει να αναφερθεί 
στο πρόβλημα της έλλειψης σεβασμού του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον και 
να γίνει φανερή η πρόθεσή του/της να αναλύσει τις επιμέρους πτυχές του (επιπτώσεις 
του προβλήματος και τρόποι με τους οποίους μπορεί να αποκατασταθεί η σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση). 

Εξετάσεις 2014: α. Το κείμενο που δόθηκε στους/στις μαθητές/-ήτριες για περίληψη 
είναι διασκευή δοκιμίου του I. Μ. Παναγιωτόπουλου, από το βιβλίο του «Ο Σύγχρο-
νος Άνθρωπος» (Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1988. 18η έκδοση). Στο κείμενο γί-
νεται λόγος για την ανθρωπιά και τη βαθύτερη διάστασή της, την οποία πρέπει να 
γνωρίζουμε ιδίως σήμερα που απουσιάζει. 

β. Παραγωγή λόγου: Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να ανα-
φερθείτε σε φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, 
αλλά και σε δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον 
περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500-600 λέξεις). 

Στην εισαγωγική παράγραφο του άρθρου ο/η μαθητής/-ήτρια πρέπει να αναφερθεί 
στο πρόβλημα του ελλείμματος ανθρωπιάς στην εποχή μας και να κάνει φανερή την 
πρόθεσή του/της να αναλύσει τις ζητούμενες επιμέρους πτυχές του (φαινόμενα που 
αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς και δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, 
που αποσκοπούν στον περιορισμό του).  
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Η εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση  

Προβλήματα της άνωθεν επιβολής και πρωτοβουλία εκπαιδευτικών 

Βενέτης Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ04.04, PhD,  

constantinos@sch.gr 

Περίληψη 

Η εισαγωγή καινοτομίας σε μία σχολική μονάδα συχνά αποτελεί πρόκληση, εξαιτίας 

του συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Έτσι, πολλές πρωτοβουλίες που εκπορεύονται από την κορυφή της ιεραρ-

χίας συχνά αποτυγχάνουν, ενώ υπάρχει δυσπραγία στην εισαγωγή καινοτομιών με 

πρωτοβουλία εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται παραδείγματα 

προβλημάτων και αδιεξόδων κατά την εισαγωγή καινοτομιών από την κορυφή της ιε-

ραρχίας, «από πάνω προς τα κάτω», όπως φάνηκαν στην περίπτωση της εφαρμογής της 

ψηφιακής τάξης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το εικονικό εργαστήριο για την περι-

γραφή ενός υποθετικού παραδείγματος εισαγωγής καινοτομίας με πρωτοβουλία της 

εκπαιδευτικής μονάδας, δηλαδή «από κάτω προς τα πάνω». Περιγράφονται τα βήματα 

υλοποίησης και τα ιδιαίτερα σημεία προσοχής για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα περιθώρια που αφήνει ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστή-

ματος και συζητείται ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών της σχολικής μο-

νάδας στα διάφορα στάδια εφαρμογής της καινοτομίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., εικονικό εργαστήριο, εισαγωγή καινοτομίας, εκπαιδευτική 

μονάδα 

Εισαγωγή – Η καινοτομία στην εκπαίδευση 

Ο όρος καινοτομία, αν και χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε τομείς της οικονομίας, έχει 

χρησιμοποιηθεί και στην εκπαίδευση για να περιγράψει «νεωτερισμούς», δηλαδή ου-

σιαστικές και ριζικές τροποποιήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν «μία ενέργεια, μία πα-

ρέμβαση, ένα πρόγραμμα ή μία δραστηριότητα που εφαρμόζεται και δοκιμάζεται για 

πρώτη φορά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο» (Δακοπούλου, 2008, σ. 172). Η 

εισαγωγή καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα σημαίνει την προσπάθεια αλλαγής 

των συνθηκών ή των παραμέτρων που επιδρούν στην παροχή του εκπαιδευτικού έργου, 

την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και διαπιστωθεί από την ε-

ξουσία, ή την πρόκληση ανανέωσης της καθιερωμένης πρακτικής, που έχει επιβληθεί 

από την καθημερινότητα. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι απαραίτητες σε κάθε εκ-

παιδευτική μονάδα, αν θεωρήσουμε την τελευταία ως μία ζωντανή οντότητα, η οποία 

προσαρμόζεται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες κοινωνικές, οικονομικές και τε-

χνολογικές (Παπακωνσταντίνου, 2008). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ιδιαίτερα συγκεντρωτικό χαρακτήρα και ακο-

λουθεί το γραφειοκρατικό-ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, που επιτρέπει στο κράτος να 
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ελέγχει απόλυτα την εκπαιδευτική διαδικασία και να επιβάλλει την πολιτική του (Πα-

πακωνσταντίνου, 2012). Τα χαρακτηριστικά αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ει-

σαγωγή της καινοτομίας. Κάθε καινοτομική προσπάθεια εκπορεύεται από την κορυφή 

της πυραμίδας και επιβάλλεται – μετά από σύντομη επιμόρφωση – στη βάση της. Η 

σύλληψη της καινοτομίας κατά κανόνα γίνεται από την “τεχνοδομή” (το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος της δράσης 

πραγματοποιείται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ). Στη συνέχεια, η υλοποίηση της καινοτομίας ε-

φαρμόζεται αυτούσια και υλοποιείται ομοιόμορφα από όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες, 

στο πλαίσιο της προσφοράς ενιαίας εκπαίδευσης (Παπακωνσταντίνου, 2008). 

Παραδείγματα υλοποίησης καινοτομίας στις εκπαιδευτικές μονάδες 

H περίπτωση της «Ψηφιακής Τάξης» 

Η Ψηφιακή Τάξη προωθήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και από το ΥΠΕΘ και εντάχθηκε στο επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007-2013). Περιλαμβάνει ένα σύ-

νολο καινοτόμων δράσεων, με στόχο την ενσωμάτωση των Η/Υ και του εκπαιδευτικού 

λογισμικού στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα, των 

τριών τάξεων του Γυμνασίου. 

Δύο χαρακτηριστικές δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της Ψηφιακής Τάξης ήταν η 

παροχή φορητών υπολογιστών (netbooks) σε όλους τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου, 

κατά το σχολικό έτος 2009-10 και η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολικές 

αίθουσες, τα χρόνια που ακολούθησαν. 

Στην πρώτη περίπτωση, με κεντρική απόφαση του ΥΠΕΘ, όλοι οι μαθητές της Α΄ Γυ-

μνασίου εξοπλίστηκαν με netbooks, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και έναν αριθμό 

εκπαιδευτικών λογισμικών προεγκαταστημένα σε αυτά. Επίσης, από το υπουργείο ο-

ρίστηκαν τα μαθήματα που θα μπορούσαν να διδαχθούν με τη χρήση των υπολογιστών 

(Γεωγραφία, Ιστορία, Βιολογία, Μαθηματικά), το ποσοστό της ύλης που θα διδάσκο-

νταν με αυτό τον τρόπο (30%) και το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιόταν (υλικό 

που είχε στη διάθεσή του το ΥΠΕΘ). Στην κάθε εκπαιδευτική μονάδα ανήκε η ευθύνη 

του προγραμματισμού και της εφαρμογής των όρων αυτών για το συγκεκριμένο σχο-

λείο. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση, έπρεπε 

να προταθούν από το διευθυντή και να εγκριθούν από το Σύλλογο Διδασκόντων και 

την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ 88310/Γ2/22-7-2009). Η ε-

φαρμογή της καινοτομίας στην τάξη δεν ήταν χωρίς προβλήματα, καθώς στο σχεδια-

σμό της έλειπε η εγκατάσταση CMS (Classroom Management System), με αποτέλεσμα 

να υπάρχει πρόβλημα στο συντονισμό και τον έλεγχο των υπολογιστών, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν ανέτοιμοι για τέτοια μεταβολή στη διδασκαλία 

τους. Έτσι, μετά τον πρώτο ενθουσιασμό, παρατηρήθηκε μείωση της χρήσης των μα-

θητικών υπολογιστών χρονιά με τη χρονιά (Βαγγελάτος, Αγγελόπουλος, & Μεϊντάνης, 

2014). 
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Στη δεύτερη περίπτωση, με την πρόσκληση 78/9-6-2010 του ΥΠΕΘ κλήθηκαν οι σχο-

λικές επιτροπές των Γυμνασίων της χώρας που επιθυμούσαν, να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία προμήθειας αριθμού διαδραστικών συστημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η 

πρωτοβουλία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανήκε στη σχολική μονάδα, η οποία 

όμως δεν είχε τον έλεγχο στο πόσα συστήματα θα μπορούσε τελικά να αποκτήσει και 

τι λογισμικό θα είχαν αυτά τα συστήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, η εισαγωγή της 

καινοτομίας δε σήμαινε απαραίτητα και αλλαγή της σχολικής πρακτικής. Η διεθνής 

εμπειρία έχει δείξει ότι είναι συχνό φαινόμενο τα διαδραστικά συστήματα να υποβιβά-

ζονται σε απλά μηχανήματα προβολής, ενώ παράλληλα έχουν διατυπωθεί και ενστά-

σεις ότι σε πολλές περιπτώσεις αξιοποίησής τους, ενισχύουν τη δασκαλοκεντρική προ-

σέγγιση της διδασκαλίας (Κουτσογιάννης, Αντωνοπούλου, & Ακριτίδου, 2014). 

Κριτική αποτίμηση 

Εκτός από τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, οι δύο αυτές περιπτώσεις εισαγωγής 

καινοτομίας έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με τον τρόπο σχε-

διασμού και υλοποίησης της καινοτομίας: 

 Ο κεντρικός σχεδιασμός φάνηκε πρόχειρος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εμφανή 

κενά στην εφαρμογή, ενώ δεν λήφθηκε υπόψη η συσσωρευμένη εμπειρία των εκ-

παιδευτικών στην τάξη. 

 Η καινοτομία οργανώθηκε από την κορυφή και κατά κάποιο τρόπο επιβλήθηκε στα 

σχολεία. Το πρώτο παράδειγμα παραπέμπει σε συγκεντρωτικό αυταρχικό σύστημα, 

όπου η καινοτομία υλοποιείται ομοιόμορφα από όλους. Το δεύτερο παράδειγμα 

δείχνει μία τάση αποσυγκέντρωσης, αλλά και εδώ οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες στο ορισμένο και αυστηρό πλαίσιο που έχει θέσει η κορυφή της πυ-

ραμίδας. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παπακων-

σταντίνου (2007), διαμορφώνεται ένα παράδοξο, όπου οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

ότι κάνουν αυτό που εκείνοι επιθυμούν στα πλαίσια της αυτοτέλειάς τους, αλλά 

στην πραγματικότητα, απλά εξουσιοδοτούνται να επιλέξουν τρόπο δράσης μέσα 

από ένα καθορισμένο μενού διαφοροποιήσεων που επιβάλλουν οι εξοπλισμοί, τα 

μέσα, οι χώροι και οι κανονιστικές οδηγίες των πιο πάνω καινοτομιών. 

 Τελικά, οι εκπαιδευτικοί εμφάνισαν αμυντικά αντανακλαστικά και όσοι δεν απέρ-

ριψαν τις καινοτομίες, τις προσάρμοσαν στις υποκειμενικές αντιλήψεις και πρακτι-

κές τους, ευτελίζοντάς τες σε μία φορμαλιστική διαδικασία, αφομοιωμένη από το 

συντηρητικό κορμό του σχολείου. 

 Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι και οι δύο αυτές δράσεις δεν είχαν συνέχεια, σε 

ένα βαθμό λόγω της γενικότερης κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Συ-

γκεκριμένα, η προμήθεια υπολογιστών υλοποιήθηκε μόνο μία χρονιά, ενώ η προ-

μήθεια διαδραστικών συστημάτων, αν και θεωρητικά συνεχίστηκε και τα επόμενα 

χρόνια, ήταν αναιμική. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει μία ακόμα αδυναμία της ει-

σαγωγής καινοτομιών, όταν αυτές καθορίζονται κεντρικά: Τόσο η εφαρμογή, όσο 

και η εγκατάλειψη μίας προσπάθειας γίνεται καθολικά και ταυτόχρονα σε όλα τα 

σχολεία. Όποιο εμπόδιο εμφανιστεί είναι ικανό να προκαλέσει συνολική ακύρωση 
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της προσπάθειας, καθώς υπάρχει πολύ μικρή ευελιξία και δε λαμβάνονται υπόψη 

οι ιδιαίτερες ανάγκες ή δυνατότητες της καθεμίας εκπαιδευτικής μονάδας ξεχωρι-

στά. 

Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας αλλαγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Όπως φάνηκε από τα πιο πάνω, οι δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής μίας καινο-

τομίας από μία εκπαιδευτική μονάδα, στο ισχύον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εί-

ναι ελάχιστες. Ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, όμως, η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί 

υπό προϋποθέσεις να γίνει φορέας εκπαιδευτικής αλλαγής. Σε τομείς όπως το περιεχό-

μενο του αναλυτικού προγράμματος, η αρχιτεκτονική του κτηρίου, η ομαδοποίηση των 

μαθητών και η γενική δομή της μονάδας, οι δυνατότητες παρέμβασης είναι ελάχιστες. 

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την οργάνωση της διδασκαλίας, 

τον τρόπο προσέγγισης των μαθητών, τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία και εν γένει, 

το ρόλο του εκπαιδευτικού, η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί τη σχε-

τική αυτονομία της και να καινοτομήσει, αρκεί η όλη προσπάθεια να έχει ως αφετηρία 

την πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού (Δακοπούλου, 2008). 

Παράδειγμα εισαγωγής καινοτομίας από πρωτοβουλία της σχολικής μονάδας 

Το εικονικό εργαστήριο 

Μία άλλη προσπάθεια προώθησης της ψηφιακής τάξης μπορεί να είναι η εφαρμογή 

των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) μέσω της χρήσης του σχολι-

κού εργαστηρίου της πληροφορικής. Ήδη κατά την επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε., προτεί-

νεται π.χ. στους εκπαιδευτικούς Π.Ε.04 (καθηγητές Θετικών Επιστημών) η διδασκαλία 

με τη χρήση «εικονικού εργαστηρίου». Σε αυτό πραγματοποιούνται “εικονικά” πειρα-

ματικές διαδικασίες, με τη χρήση ειδικών λογισμικών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

κατά προτίμηση στο εργαστήριο πληροφορικής, ώστε κάθε μαθητής (ή σε ομάδες των 

δύο) να έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή. Υπάρχει ικανοποιητική ελευθερία στη 

χρήση έτοιμων (ή, αν κάποιος είναι ικανός προγραμματιστής, στη δημιουργία) τέτοιων 

λογισμικών και γενικά (στα πλαίσια πάντα των ορίων του εκπαιδευτικού μας συστή-

ματος) υπάρχει μία σχετική ελευθερία των εκπαιδευτικών. Κυρίως, χρησιμοποιείται η 

υπάρχουσα υποδομή και το όλο πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο αν το επιθυμούν οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, χωρίς την ανάγκη άνωθεν έγκρισης. 

Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών της μονάδας 

Στο παράδειγμα που περιγράφηκε, αλλά και σε κάθε πρωτοβουλία καινοτομίας, που 

αναλαμβάνει η εκπαιδευτική μονάδα, ο ρόλος του διευθυντή είναι κομβικός. Όπως χα-

ρακτηριστικά αναφέρουν οι Everard & Morris (1999), ο διευθυντής είναι αυτός που θα 

πρέπει “να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν και να καταλάβουν 

τι σημαίνει αλλαγή και πώς επηρεαζόμαστε από την αλλαγή” (σ. 261), αλλά και ότι η 

αλλαγή στο σύγχρονο περιβάλλον είναι αναγκαία. Από εκεί και πέρα, η αλλαγή θα γίνει 

από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ο μόνος ρόλος του  διευθυντή θα είναι να παρέχει 
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την υποδομή, τη δομή, τα εργαλεία και την καθοδήγηση-συντονισμό (Παπακωνσταντί-

νου, 2008). 

Τα στάδια της υλοποίησης του εικονικού εργαστηρίου 

Σε γενικές γραμμές, η υλοποίηση μίας καινοτομίας θα πρέπει να ακολουθήσει τα στά-

δια του προγραμματισμού, όπως αυτά εφαρμόζονται σε κάθε δραστηριότητα που πραγ-

ματοποιείται από τη σχολική μονάδα και όπως περιγράφονται στο Κουτούζης, 1999. 

Έχει ενδιαφέρον όμως, να επισημανθούν κάποια ιδιαίτερα σημεία “κρίσιμα” για την 

επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. 

Σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, η πρόταση για τη 

διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο θα γίνει από κάποιον ή κάποιους εκπαιδευτικούς 

ΠΕ04, πολύ πιθανόν από άτομα τα οποία έχουν καλή σχέση με τους υπολογιστές και 

μπορούν, όχι μόνο να τους χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους, αλλά και να αντι-

μετωπίσουν τυχόν προβλήματα και απρόοπτα κατά τη χρήση των σχετικών λογισμικών 

(ασυμβατότητες υλικού, κτλ.). Βέβαια, το εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιείται 

κατεξοχήν για τα μαθήματα Πληροφορικής και υπεύθυνός του είναι κάποιος εκπαιδευ-

τικός του σχετικού κλάδου. Εδώ διαγράφεται και ο πρώτος ειδικός ρόλος του διευθυ-

ντή, να εξασφαλίσει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο κλάδων, γιατί υπάρχει 

η περίπτωση να ιδωθεί η καινοτομία αυτή, ως “εισβολή” άλλων κλάδων (των ΠΕ04) 

στο χώρο που ανήκει στους καθηγητές πληροφορικής (παρά το γεγονός ότι το εργα-

στήριο πληροφορικής είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και από άλλες ειδικότητες, σύμ-

φωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής και ε-

φαρμογών Η/Υ). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η άριστη συνθήκη είναι να υπάρξει 

συναίνεση χωρίς την επίκληση του σχετικού κανονισμού από το διευθυντή, αλλά στα 

πλαίσια της καλλιέργειας κλίματος συνεργασίας και συνεννόησης των εκπαιδευτικών 

της μονάδας. 

Έχοντας εξασφαλιστεί η συνεργασία ανάμεσα στους σχετικούς κλάδους, ο εκπαιδευ-

τικός κάθε κλάδου θα αναλάβει την προετοιμασία του εικονικού εργαστηρίου. Στους 

καθηγητές που θα διδάξουν (ΠΕ04) εναπόκειται να οργανώσουν τα της διδασκαλίας 

(επιλογή λογισμικών, οργάνωση διδακτικών σεναρίων με τα σχετικά φύλλα εργασίας, 

κτλ.). Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πληροφορικής θα επιφορτιστεί με τη ρύθμιση των 

υπολογιστών, ώστε να είναι σε θέση να τρέξουν τα προγράμματα που θα χρησιμοποι-

ηθούν. Μπορεί να προκύψει η ανάγκη συντήρησης ή αναβάθμισης κάποιων υπολογι-

στών και εδώ αποκαλύπτεται ξανά ο κομβικός ρόλος του διευθυντή, ο οποίος σε συ-

νεργασία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση 

ικανοποίησης αυτών των αναγκών (π.χ. για την αγορά των σχετικών εξαρτημάτων). 

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο θα είναι η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, ό-

ταν έρθει η ώρα της εφαρμογής του εικονικού εργαστηρίου. Θα πρέπει το εργαστήριο 

πληροφορικής να είναι ελεύθερο από τη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων, όταν πρό-

κειται να διδαχθούν εκεί μαθήματα Θετικών Επιστημών. Αυτό σημαίνει μία γενικότερη 

αναστάτωση, γιατί θα επηρεαστεί το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα των καθηγητών 
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Θετικών Επιστημών,  των καθηγητών Πληροφορικής και πιθανότατα και των υπόλοι-

πων, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ισορροπημένο πρόγραμμα για όλες τις τάξεις. 

Στο σημείο αυτό θα φανεί κατά πόσο έχει επιτευχθεί η διαμόρφωση γενικότερου κλί-

ματος συνεργασίας και υποδοχής της αλλαγής στο σχολείο, αλλά και κατά πόσο μπορεί 

ο διευθυντής με συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο να εξουδετερώσει τις όποιες διαφω-

νίες θα μπορούσαν να είναι τροχοπέδη στην υλοποίηση του προγράμματος. Παράλ-

ληλα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εδώ αναδεικνύεται και ο ρόλος γενικότερα του συλ-

λόγου διδασκόντων και η ευθύνη του, τόσο στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όσο 

και στη διαμόρφωση της σχετικής κουλτούρας στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώ-

στε να ενισχύεται κάθε προσπάθεια βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Πολύ σημαντικό στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η αξιολόγηση της προσπάθειας, 

όταν αυτή υλοποιηθεί. Εφόσον θα έχει προκληθεί “αταξία” στην “ομαλή” λειτουργία 

του σχολείου, θα πρέπει να αποτιμηθεί κατά πόσο άξιζε τον κόπο αυτή η αναστάτωση. 

Βέβαια, η αποτίμηση των παιδαγωγικών αποτελεσμάτων μίας νέας διδακτικής προσέγ-

γισης δεν είναι εύκολη διαδικασία, ούτε μπορεί να γίνει έγκυρη και αξιόπιστη έρευνα 

μετά από μία αποσπασματική εφαρμογή. Είναι δυνατή όμως η αποτίμηση της εντύπω-

σης που έχει σχηματιστεί από τους μαθητές. Ακόμα και άτυπα, μπορούμε να εκτιμή-

σουμε τη γενικότερη αίσθηση που έχει δημιουργηθεί στη σχολική μονάδα, καθώς οι 

μαθητές πολύ εύκολα εξωτερικεύουν τις απόψεις και τα συναισθήματα που έχουν, τόσο 

μεταξύ τους, όσο και με γονείς και με καθηγητές. 

Πάντως, δεδομένης της γενικής παραδοχής για τη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. στην εκπαί-

δευση (Κότσαρη, 2014), δε θεωρείται πιθανό να είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα 

και να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια. Πιο πιθανό είναι να προκύψει ένα, κατά κάποιο 

τρόπο, “ευχάριστο” πρόβλημα, από την αντίθετη πλευρά. Στην αρχική υπόθεση, η και-

νοτομία θα υλοποιούνταν από ορισμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν ένα μέ-

ρος των μαθημάτων Θετικών Επιστημών στο σχολείο. Υπάρχει η περίπτωση να ενθαρ-

ρυνθούν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ΠΕ04, οι οποίοι αρχικά δίσταζαν, είτε λόγω 

του φόβου της αποτυχίας, είτε λόγω της μικρότερης άνεσης στη χρήση των υπολογι-

στών. Ακόμα καλύτερα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η χρήση Τ.Π.Ε. στο εργαστήριο 

πληροφορικής δεν αφορά μόνο στα εικονικά εργαστήρια των Τ.Π.Ε., αλλά υπάρχουν 

εφαρμογές για ένα πλήθος άλλων μαθημάτων (Φιλολογικά μαθήματα, Θρησκευτικά, 

Μαθηματικά, κτλ.). Υπάρχει, βέβαια, ο τυπικός περιορισμός ότι οι χρήστες του εργα-

στηρίου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι γνώστες της χρήσης υπολογιστών (Τ.Π.Ε. 

Β’ επιπέδου), αλλά ο αριθμός εκπαιδευτικών με τέτοια πιστοποίηση αυξάνεται συνε-

χώς. Όμως, ενώ μία τέτοια τάση είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, οι δυνατότητες της σχολικής 

μονάδας σε σχέση με τη χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής είναι περιορισμένες. 

Ένα τυπικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει μόνο ένα εργαστήριο πληροφο-

ρικής, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποδεχθεί όλα τα μαθήματα. Δε θα 

πρέπει λοιπόν να αγνοούμε την πιθανότητα, η μεγαλύτερη αντίδραση να υπάρξει μετά 

την πρώτη υλοποίηση της καινοτομίας, όταν θα γίνει η προσπάθεια να ενταχθεί στο 

κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. Σε εκείνο το σημείο ο διευθυντής είναι εκείνος που 

θα πρέπει να παίξει το ρόλο του ισορροπιστή ανάμεσα σε αντιτιθέμενες φιλοδοξίες και 
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να βρει τη χρυσή τομή, δεδομένου ότι δε θα μπορέσει να ικανοποιήσει όλους τους εκ-

παιδευτικούς στον ίδιο βαθμό. Η ικανοποίηση όλων των εκπαιδευτικών δεν είναι εφι-

κτή, αλλά τελικά, ούτε και αναγκαία, καθώς μετά τον πρώτο ενθουσιασμό, όταν ισορ-

ροπήσει το κλίμα, θα εξακολουθούν να διδάσκουν με το νέο τρόπο μόνο όσοι θεωρούν 

ότι πραγματικά τους ταιριάζει αυτό το μοντέλο διδασκαλίας. 

Τελική αποτίμηση 

Είναι φανερό ότι η προσπάθεια εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, όπως παρου-

σιάστηκε στην παρούσα εισήγηση, είναι και αυτή ένα παράδειγμα καινοτομίας που δεν 

προέρχεται από αυθεντική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, δηλαδή από τη βάση της 

πυραμίδας, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα είναι υπερβολικά συγκεντρωτικό και α-

κόμα και όταν ο εκπαιδευτικός νιώθει μία σχετική ελευθερία, στην πραγματικότητα 

υλοποιεί ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να υπάρχουν 

πρωτοβουλίες τέτοιου είδους στα σχολεία και γιατί συντελούν στην επαγγελματική ω-

ρίμανση των εκπαιδευτικών, αλλά και γιατί βοηθούν στην αναζήτηση τρόπων για την 

καλύτερη διδασκαλία. Έτσι, τέτοιες, μικρής έκτασης, αλλαγές μπορούν να διαμορφώ-

σουν προϋποθέσεις για τη σταδιακή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ας 

μην ξεχνάμε ότι «η αλλαγή στην εσωτερική  οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδας 

αποτελεί τη μέγιστη καινοτομία» (Hoyle, 1975, όπ. αναφ. στο Δακοπούλου, 2008, σ. 

196). 
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Περίληψη 

Η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση αποτελεί το σημείο συνάντησης εκπαιδευτικών 

θεωριών, πρακτικών και προσεγγίσεων που αναφέρονται κυρίως στη διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας και στην αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μάθησης. 

Η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση παρέχει ένα έγκυρο επιστημονικό πλαίσιο για 

το σχεδιασμό ευέλικτων μαθησιακών περιβαλλόντων  τα οποία ανταποκρίνονται στις 

ατομικές μαθησιακές διαφορές. Η εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί στο παραπάνω 

πλαίσιο το σημείο συνάντησης θεωρίας, πρακτικής και καινοτομίας παρέχοντας τα α-

παραίτητα εργαλεία που θα επιτρέψουν έναν εκ των προτέρων ευέλικτο εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό που να περιλαμβάνει τις διαφορετικές δεξιότητες και ανάγκες των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής του μαθησιακού πε-

ριεχομένου και των διδακτικών μεθόδων και προκειμένου να μειώσουν τη χρονοβόρα 

εξατομίκευση μπορούν μέσα στο πλαίσιο της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση να  

σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους ανταποκρινόμενοι στην ποικιλομορφία των μαθητών 

τους. Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται το μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι 

αρχές της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης, έκφρασης και συμμετοχής στη διδασκαλία ενώ παραδείγματα 

εφαρμογής επιχειρούν να αναδείξουν τη σύνδεση της θεωρίας με την καθημερινή σχο-

λική πρακτική.  

Λέξεις-Kλειδιά: Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

εκπαιδευτική τεχνολογία, ποικιλομορφία μαθητών, προσβασιμότητα 

Εισαγωγή 

Τη δεκαετία του 1930 ο Μίλτος Κουντουράς τονίζει: Σκοπός του σχολείου δεν είναι ο 

βαθμός … Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν όλα, επομένως όλα να έχουν καλό βαθμό. 

Αλλιώς πρέπει να καλείται ο δάσκαλος σε απολογία. Με τη φράση αυτή ο Κουντουράς 

απαντούσε σε μία από τις παγιωμένες πεποιθήσεις της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής ι-

δεολογίας ότι η άνιση επίδοση στο σχολείο είναι η φυσική και αναπότρεπτη απόρροια 

των διαφορετικών ικανοτήτων για μόρφωση που έχει το κάθε άτομο. Ο μεγάλος παι-

δαγωγός αμφισβητούσε ότι οι ικανότητες του κάθε μαθητή είναι εγγενώς προσδιορι-

σμένες και αναζητούσε τις αιτίες της τυχόν μαθησιακής αποτυχίας στις πρακτικές του 

δασκάλου. Μετέθετε λοιπόν την ευθύνη για τα μαθησιακά αποτελέσματα στο δάσκαλο 

τον οποίο καλούσε να μην εγκαταλείψει τους μαθητές στο όνομα των ατομικών περιο-

ρισμών. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης σε Ευρώπη 
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και Αμερική ανέδειξε τον κοινωνικό επικαθορισμό των ατομικών ικανοτήτων. Οι έ-

ρευνες του πεδίου (Φραγκουδάκη 1985) διαπίστωσαν ότι η ανισότητα που εμφανίζουν 

στα μαθησιακά τους αποτελέσματα οι μαθητές συνδέεται με την κοινωνική προέλευση, 

την ταξική διαφορά της γλώσσας, το φύλο, την εθνική καταγωγή. Η απάντηση έρχεται 

μ’ ένα σύνολο παρεμβατικών αντισταθμιστικών ενεργειών στη δομή και τα λειτουρ-

γικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο εκδημοκρατισμός της εκπαί-

δευσης προήγαγε την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών για κοινωνική άνοδο με 

ίσους όρους κοινωνικής κινητικότητας.  

Πολύ σύντομα η κατανόηση της απόστασης ανάμεσα στις ίσες ευκαιρίες και στα άνισα 

αποτελέσματα [η φράση Ένα σχολείο ίσο για μαθητές άνισους μπαίνει επιτακτικά στον 

εκπαιδευτικό διάλογο] αναδεικνύει την έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι 

διαδικασίες και τα εργαλεία διδασκαλίας έρχονται στο προσκήνιο προκειμένου ο δά-

σκαλος να επιτελέσει το έργο του που είναι να μάθουν όλα τα παιδιά, όπως αρκετές 

δεκαετίες πριν τόνιζε ο Κουντουράς. Στις αρχές της δεκαετίας  του 199 οι Νέες Τεχνο-

λογίες εμφανίζονται δυναμικά και υπόσχονται να εισάγουν ισχυρά εργαλεία για την 

αλλαγή στην εκπαίδευση παρέχοντας ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση.  

Την ίδια εποχή κάνει την εμφάνισή της μια νέα πρόταση εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Είναι η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) η οποία 

ξεκινώντας από την υπαρκτή ποικιλομορφία των μαθητών στις σχολικές αίθουσες προ-

τείνει εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους που να περιφρουρούν τις ίσες ευκαιρίες 

μάθησης για όλους. Η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση συνιστά ένα επιστημονικά 

έγκυρο πλαίσιο για την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής το οποίο:  

α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζεται η πληροφορία, 

στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές απαντούν και επιδεικνύουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές τους, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές εμπλέκονται 

στη μαθησιακή διαδικασία  

β) μειώνει τα εμπόδια στην εκπαίδευση, παρέχει διευκολύνσεις, υποστηρίξεις και προ-

κλήσεις διατηρώντας υψηλές προσδοκίες επίτευξης για όλους τους μαθητές συμπερι-

λαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και των μαθητών με περιορισμένη γνώση 

της κύριας γλώσσας (Higher Education Opportunity Act, 2008). 

Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚαΣΜα) 

Η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση αναπτύχθηκε  ως επιστημονικό πλαίσιο καθο-

δήγησης της εκπαιδευτικής πρακτικής από το Κέντρο για την Εφαρμοσμένη Τεχνολο-

γία (Center for Applied Special Technology – CAST). Είναι αρχές της δεκαετίας του 

1980 και η Apple έχει μόλις εισάγει τους προσωπικούς υπολογιστές Macintosh ενώ 

αμέσως μετά η Microsoft με το λειτουργικό σύστημα Windows κάνει τους υπολογιστές 

προσιτούς σε όλους. Η αρχική έρευνα του CAST αναζητούσε τρόπους και μεθόδους 

που με την υποστήριξη των νέων τεχνολογικών εργαλείων θα επέτρεπαν στους μαθητές 

με ειδικές ανάγκες να ανταποκριθούν στα προγράμματα σπουδών γενικής εκπαίδευσης. 
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Πολύ γρήγορα η έρευνα μετατοπίστηκε σε όλους τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης 

και στους περιορισμούς που θέτει το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών (Edyburn 2013). Α-

φού η ποικιλομορφία της τάξης είναι δεδομένη, η ερευνητική πρόταση μεταφέρει  το 

βάρος της προσαρμογής από το μαθητή στο πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, τα προ-

γράμματα σπουδών, στην πλειοψηφία τους, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

ατομικές διαφορές των μαθητών. Η απάντηση έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 από τους Anne Meyer και David Rose, τους βασικούς συνιδρυτές  του CAST 

(Rose & Meyer 2002, 2006, Meyer, & Rose 2000, 2005).  Πρόκειται για μια νέα προ-

σέγγιση – την Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚαΣΜα) – η οποία προτάθηκε ως 

το επιστημονικά έγκυρο πλαίσιο το οποίο μέσω αρχών και πρακτικών θα καθοδηγεί 

την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η ΚαΣΜα βασίστηκε στην έρευνα σχετικά με τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου, 

την αναπτυξιακή ψυχολογία και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες (learning differences) 

(Rose & Gravel 2010). Αντλεί στοιχεία τόσο από τα κοινωνικογνωστικά θεωρητικά 

μοντέλα μάθησης (Bandura 1977, Jonassen 1998) και τις προσεγγίσεις που αναγνωρί-

ζουν τη μάθηση ως διαδικασία (Craves 1994, 1983), όσο και από τις ομαδοσυνεργατι-

κές διερευνητικές εκπαιδευτικές πρακτικές  (Johnson & Johnson 1989), τη διαφορο-

ποιημένη διδασκαλία (Tomlinson 1999) και τον νέο καθοδηγητικό, συμβουλευτικό και 

υποστηρικτικό ρόλο του δασκάλου (O'Donnell 1998, Danielson 1996).  

Κεντρική αρχή της ΚαΣΜα είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών εργαλείων 

στη διαδικασία της μάθησης και μέσω αυτών προβάλλει ως περισσότερο εφικτή μια 

εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών. Οι 

Rose και Meyer (2002) στο Teaching every student in the digital age: Universal Design 

for Learning αναφέρονται στην πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει κάθε σχολική τάξη. 

Μαθητές που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τη διδασκόμενη, που δεν κατέχουν στον ίδιο 

βαθμό τις αναγνωστικές δεξιότητες, που δεν προέρχονται από ίδια πολιτιστικά περι-

βάλλοντα. Μαθητές με κινητικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς. Μαθητές 

με μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες αλλά και δυσκολίες λόγου και ομιλίας. 

Οι μαθητές αυτοί με τις πολύ διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες και ενδιαφέροντα πρέ-

πει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση από προγράμματα σπουδών και ερ-

γαλεία μάθησης που θα τους ταιριάζουν. Οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν τα εργαλεία 

ώστε να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στην παραπάνω πρόκληση εμπλουτίζοντας 

τη διδασκαλία με μια μεγάλη ποικιλία μέσων που ανταποκρίνονται στις πολύπλοκες 

ατομικές διαφορές. «Καθολική» δε σημαίνει ένα μοντέλο διδασκαλίας που να ταιριάζει 

σε όλους (Hall, Meyer & Rose 2012). Σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές με όλες τις επιμέ-

ρους διαφορές τους πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για να μάθουν.  

Το πλαίσιο της ΚαΣΜα 

Η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση βασίστηκε στις έρευνες οι οποίες πραγματοποι-

ούνται και αναφέρονται στα  νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου καθώς και στις εξελίξεις 

στον τομέα της τεχνολογίας. Οι αρχές της Καθολικής Σχεδίασης πηγάζουν από το ε-

ρευνητικό πεδίο της νευροεπιστήμης οι οποίες έχουν αποκαλύψει ότι ο ανθρώπινος 
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εγκέφαλος απαρτίζεται από ένα μείγμα δικτύων που είναι κατασκευασμένα για την ε-

κτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όσο αφορά στη διαχείρισης της μάθησης. Τα δίκτυα 

αυτά μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με τις λειτουργίες τους, σε τρία είδη τα οποία 

αυτονομούνται δομικά και λειτουργικά αλλά συγχρόνως είναι στενά συνδεδεμένα με-

ταξύ τους, λειτουργούν συνδυαστικά και το καθένα είναι εξίσου σημαντικό για τη μά-

θηση (Πίνακας 1).   

 

Πίνακας 1: Νευρωνικά δίκτυα και αρχές της ΚαΣΜα 

Πιο αναλυτικά διακρίνονται τα δίκτυα αναγνώρισης, στρατηγικής και τα συναισθημα-

τικά δίκτυα τα οποία περιγράφονται από το ρώσο ψυχολόγο Lev Vygotsky (1962). Τα 

δίκτυα αναγνώρισης (recognition networks) είναι εξειδικευμένα στο να αντιλαμβάνεται 

και να νοηματοδοτεί το άτομο τα μοτίβα (patterns) που προσλαμβάνει με τις αισθήσεις 

του.  Εξ αιτίας αυτών των δικτύων το άτομο έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να 

κατανοεί πληροφορίες, ιδέες και έννοιες. Τα δίκτυα στρατηγικής (strategic networks) 

εξειδικεύονται στη δημιουργία και επίβλεψη νοητικών και κινητικών μοτίβων (mental 

and motor patterns) επιτρέποντας στο άτομο να σχεδιάζει, να εκτελεί και να παρακο-

λουθεί ενέργειες. Τα συναισθηματικά δίκτυα    (affective networks) εξειδικεύονται 

στην αξιολόγηση των μοτίβων αποδίδοντάς τους συναισθηματική αξία. Δίνουν τη δυ-

νατότητα στο άτομο να αναπτύσσει το αίσθημα της ευθύνης και της δέσμευσης απένα-

ντι στα καθήκοντά του, στη μάθηση και στον κόσμο που το περιβάλλει. 

Για παράδειγμα, επιχειρώντας την ανάλυση μίας εικόνας στη διδακτική διαδικασία 
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Η ΚαΣΜα (Rose & Gravel 2010) προτείνει τρεις αρχές που η κάθε μία στηρίζεται σε 

ένα από τα παραπάνω αλληλένδετα νευρωνικά δίκτυα προκειμένου να επιτευχθεί απο-

τελεσματικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Οι εκπαιδευτικοί κατανοώντας τη μάθηση 

μέσα από τα τρία δίκτυα του εγκεφάλου είναι σε θέση να κατανοήσουν  τη διαφορετι-

κότητα του κάθε μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και την ανάγκη για ευελιξία στις 

πρακτικές και τα μέσα όσο αφορά στο «τι», το «πώς» και το «γιατί» της μάθησης (Hall, 

Meyer, & Rose 2012).  Καλούνται, επομένως, να παρέχουν στους διαφορετικούς μα-

θητές τους προγραμματισμένη διδασκαλία που θα στηρίζεται στις παρακάτω αρχές 

(Rose & Gravel 2011): 

• Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης για την ενίσχυση των δικτύων αναγνώ-

ρισης (το «τι» της μάθησης): οι μαθητές διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται και κατανοούν τις πληροφορίες που τους παρουσιάζονται. Δεν 

υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος για όλους, και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

επιλογές στον τρόπο που αυτές αναπαριστούνται. Τα πολλαπλά μέσα αναπαράστα-

σης της πληροφορίας υποστηρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

τα άτομα αποδίδουν νόημα σε ότι μαθαίνουν. Τα πολλαπλά αυτά μέσα μπορεί να 

θα θέταμε, ενδεικτικά, τις ακόλουθες ερωτήσεις ενεργοποιώντας κάθε φορά διαφο-

ρετικά δίκτυα. 

Romare Bearten “The Block”, 1971, Metropolitan Museum Art, New York 

 

Δίκτυα Αναγνώρισης Δίκτυα Στρατηγικής Συναισθηματικά Δίκτυα 

Τι βλέπεις; 

Τι αναγνωρίζεις; 

Τι πληροφορίες μπορείς 

να πάρεις από τον πί-

νακα για το Χάρλεμ της 

Νέας Υόρκης; 

Το «Οικοδομικό Τετρά-

γωνο» του Μπέρντεν απο-

τελείται από έξι κομμάτια 

το ένα δίπλα στο άλλο. 

Σε κάθε κομμάτι ποιες εί-

ναι οι προθέσεις των αν-

θρώπων που πρωταγωνι-

στούν; 

Με ποιο τρόπο αλληλεπι-

δρούν μεταξύ τους; 

Τι μας λέει το φόντο του 

πίνακα; 

Τι τράβηξε την προσοχή 

σου σε αυτό τον πίνακα; 

Γιατί θα ξόδευες το χρόνο 

σου για να τον παρατηρή-

σεις; 

Τι συναισθήματα σου δη-

μιουργεί; 
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είναι πολυτροπικά ψηφιακά κείμενα, εικόνες, κινούμενες εικόνες (animation), προ-

σομοιώσεις, ήχος, βίντεο κλπ.  

• Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης (το «πώς» της μάθησης): οι μα-

θητές διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χειριστούν ένα μα-

θησιακό περιβάλλον και να εκφράσουν τις γνώσεις τους. Πρέπει επιπλέον να ανα-

γνωρίζεται ότι δράση και έκφραση απαιτούν καλή χρήση στρατηγικών, εξάσκηση 

και οργάνωση, στα οποία οι μαθητές μπορούν επίσης να διαφέρουν. Για παρά-

δειγμα, κάποιοι είναι ικανοί να επιδείξουν την κατανόησή τους μέσω παραδοσια-

κών μέσων όπως είναι τα γραπτά κείμενα ή δοκίμια και κάποιοι άλλοι μέσω της 

τέχνης, παρουσιάσεων με πολυμέσα ή ψηφιακές ηχογραφήσεις. Δεν υπάρχει ένας 

ιδανικός τρόπος για όλους, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

επιλογές στον τρόπο που δρουν και εκφράζονται οι μαθητές.  

• Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής (το «γιατί» της μάθησης): υπάρχει μια αξιο-

πρόσεκτη ποικιλία όσον αφορά τον τρόπο που οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν 

στη μάθηση και να κινητοποιηθούν για να μάθουν. Για παράδειγμα, κάποιοι απο-

δίδουν μέσα από καινοτόμες και πρωτότυπες δράσεις, άλλοι μέσω της συνεργατι-

κής μάθησης ή το παιχνίδι, ενώ άλλοι προτιμούν τις αυστηρές ρουτίνες. Δεν υπάρ-

χει ένας ιδανικός τρόπος για όλους, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν επιλο-

γές στον τρόπο που οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. 

Με βάση τις αρχές αυτές, τα τελευταία χρόνια, έχουν διατυπωθεί γενικές κατευθυντή-

ριες γραμμές  που επιτρέπουν στους σχεδιαστές των προγραμμάτων σπουδών να μειώ-

σουν τα εμπόδια και να βελτιστοποιήσουν τα επίπεδα πρόκλησης και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό μίας διδασκαλίας προσιτής σε όλους τους μαθητές.  

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές ή οδηγίες οι ο-

ποίες οργανώνονται σε τρία επίπεδα ξεκινώντας από το γενικό και θεωρητικό και πη-

γαίνοντας στο ειδικό και πρακτικό.  

Οι οδηγίες αυτές εξειδικεύονται, με συγκεκριμένες επισημάνσεις, σε συγκεκριμένα ση-

μεία ελέγχου που είναι δείγματα εφαρμογής των οδηγιών αυτών (Πίνακας 2). 

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν αποτελούν μια συνταγή αλλά απαρτίζουν ένα σύνολο 

από στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλίσουμε τη διαφο-

ροποίηση, την προσαρμοστικότητα, τη προσβασιμότητα που είναι τα ζητούμενα της 

ΚαΣΜα.  

Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί θα αναγνωρίσουν στις οδηγίες αυτές πολλές από τις ήδη 

εφαρμοσμένες διδακτικές τους πρακτικές είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουν το 

πλαίσιο της ΚαΣΜα για να σχεδιάσουν και να δομήσουν τη διδασκαλία τους εξασφα-

λίζοντας την καθολική συμμετοχή των μαθητών τους.  
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Ι.   Παροχή Πολλαπλών 

Μέσων Αναπαράστασης 

II.   Παροχή Πολλαπλών 

Μέσων Δράσης και  Έκ-

φρασης 

III.   Παροχή Πολλαπλών 

Μέσων Εμπλοκής 

1.   Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για την αντί-

ληψη 

4.   Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για σωματική 

δράση 

7.   Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για την προσέλ-

κυση του ενδιαφέροντος 

1.1  Προσφορά τρόπων για 

την προσαρμογή της εμφά-

νισης των πληροφοριών. 

1.2  Προσφορά εναλλακτι-

κών επιλογών για ακουστι-

κές πληροφορίες. 

1.3  Προσφορά εναλλακτι-

κών επιλογών για οπτικές 

πληροφορίες. 

4.1  Ποικιλία στις μεθόδους 

απόκρισης και πλοήγησης. 

4.2  Βελτιστοποίηση της 

πρόσβασης σε εργαλεία και 

υποστηρικτικές τεχνολογίες. 

 

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 μαθηματικές εκφρά-

σεις 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,     μα-

θηματικής σημειογραφίας 

και συμβόλων. 

2.4  Προώθηση της κατανό-

ησης μεταξύ γλωσσών. 

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 μάθησης. 

5.3  Δόμηση ευχέρειας με 

διαβαθμισμένη υποστήριξη 

για πρακτική εξάσκηση 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 πρόκλη-

σης. 

8.3  Ενίσχυση της συνεργα-

σίας και της κοινότητας. 

8.4  Αύξηση της ανατροφο-

δότησης με στόχο την αρ-

τιότητα της γνώσης. 

3.   Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για την κατανό-

ηση 

6.   Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για εκτελεστικές 

λειτουργίες 

9.   Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για την αυτορ-

ρύθμιση 

3.1  Ενεργοποίηση ή εφο-

διασμός γνωστικού υποβά-

θρου. 

 3.2  Επισήμανση μοτίβων, 

καίριων χαρακτηριστικών, 

σημαντικών ιδεών και σχέ-

σεων. 

3.3 Καθοδήγηση στην επε-

ξεργασία των πληροφοριών, 

την οπτικοποίηση και το 

χειρισμό. 

3.4  Μεγιστοποίηση της με-

ταφοράς και της γενίκευσης 

της μάθησης. 

6.1  Καθοδήγηση της αποτε-

λεσματικής στοχοθεσίας. 

6.2  Υποστήριξη του προ-

γραμματισμού και της ανά-

πτυξης 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 βελτι-

στοποιούν την παρώθηση. 

9.2  Διευκόλυνση ατομικών 

δεξιοτήτων και στρατηγικών 

υπέρβασης δυσκολιών. 

9.3  Ανάπτυξη της αυτοα-

ξιολόγησης και του αναστο-

χασμού. 

Επινοητικοί, με βαθιές 

γνώσεις μαθητές 

Στοχο-κατευθυνόμενοι, 

«στρατηγικοί» μαθητές 

Αποφασιστικοί, 

κινητοποιημένοι μαθητές 
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Πίνακας 2: Αρχές, κατευθυντήριες γραμμές και σημεία ελέγχου της ΚαΣΜα 

Τα δομικά στοιχεία της ΚαΣΜα 

Το πλαίσιο για την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών υπό το πρίσμα της ΚαΣΜα α-

παρτίζεται από τέσσερις πυλώνες δηλαδή τους στόχους, τις μεθόδους, τα υλικά και τις 

αξιολογήσεις, που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλο-

ντα (Meyer & Rose 2005, Hitchcock, Meyer, Rose & Jackson 2002, Rose & Meyer 

2002). Πρόκειται για τέσσερις αλληλένδετες συνιστώσες του εκπαιδευτικού προγραμ-

ματισμού οι οποίες μέσα στο πλαίσιο της ΚαΣΜα αποκτούν διαφορετική σημασία από 

την παραδοσιακή που τους αποδίδεται.  

Οι στόχοι αντιπροσωπεύουν τη γνώση και τις δεξιότητες που όλοι οι μαθητές πρέπει 

να κατέχουν. Ωστόσο, συχνά η προσκόλληση σε παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας οδη-

γεί στην πεποίθηση ότι ο δρόμος για τη μάθηση είναι ένας. Οι διδακτικοί στόχοι δη-

μιουργούν μία ομπρέλα κάτω από την οποία τοποθετούνται όλοι οι μαθητές. Οι στόχοι 

στο πλαίσιο της ΚαΣΜα συντάσσονται με σαφήνεια και διαφοροποιούνται εσωτερικά 

(στο μάθημα) ώστε να καταστούν κατάλληλοι για τον κάθε ένα διαφορετικό μαθητή. 

Οι σαφείς στόχοι επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τις καλύτερες μεθό-

δους και τα υλικά για την επίτευξή τους αλλά και να θεσπίσουν τα κατάλληλα κριτήρια 

για την αξιολόγηση της επιτυχίας των διαφορετικών μαθητών (Meyer, Rose & Gordon 

2016).  

Παρά το γεγονός ότι οι ανθρώπινες δράσεις περιλαμβάνουν  το σύνολο των δικτύων 

του εγκεφάλου οι περισσότεροι διδακτικοί στόχοι επικεντρώνονται σε ένα είδος, κυ-

ρίως στα δίκτυα της αναγνώρισης (το «τι» της μάθησης). Ορισμένοι στόχοι υπογραμ-

μίζουν τις δεξιότητες και τις διαδικασίες (το «πώς» της μάθησης), ενώ λιγότερο συχνά 

συναντάμε στόχους που συνδέουν το αντικείμενο της μάθησης με τη ζωή των μαθητών 

(το «γιατί» της μάθησης). Οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από την ΚαΣΜα 

(Rose & Meyer 2002), όσο αφορά στη διατύπωση των διδακτικών στόχων για μία 

δράση, περιλαμβάνουν τόσο την κατανόηση του συγκεκριμένου μαθησιακού περιεχο-

μένου (τι), τις δεξιότητες και στρατηγικές που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής προκει-

μένου να το κατακτήσει (πώς), την προσωπική εμπλοκή στην όλη διαδικασία και το 

νόημα που της αποδίδουν (γιατί).  

Όσο αφορά τις μεθόδους είναι ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να παρέχουμε 

στους μαθητές ποικιλία διδακτικών μεθόδων που να ανταποκρίνονται στις διαφορετι-

κές τους ανάγκες και ικανότητες. Οι διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει να είναι ευέλικτες 

ώστε να προσαρμόζονται στην πρόοδο των μαθητών. Οι μέθοδοι που προτείνονται από 

την ΚαΣΜα συνδέονται με τα τρία δίκτυα (Meyer, Rose & Gordon 2016). Προσφέρουν 

επιλογές περιεχομένου, πλαισίου μάθησης, εργαλείων και ανταμοιβών καθώς και ρυθ-

μιζόμενα επίπεδα δυσκολίας συνδέοντας τις μεθόδους με τα συναισθηματικά δίκτυα. 

Παρέχουν  ευέλικτα μοντέλα επίδοσης  και επίδειξης δεξιοτήτων, ευκαιρίες για πρα-

κτική με υποστήριξη και συνεχή ανατροφοδότηση, συνδέοντας τις μεθόδους με τα δί-

κτυα στρατηγικής. Τέλος, παρέχουν επίδειξη με πολλαπλά παραδείγματα, επισήμανση 
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των κρίσιμων χαρακτηριστικών, πολλαπλά μέσα παρουσίασης της πληροφορίας συν-

δέοντας τις μεθόδους με τα δίκτυα αναγνώρισης.  

Διδακτικοί μέθοδοι όπως τα σχέδια εργασίας (projects), επίλυση προβλήματος, συνερ-

γατική συναρμολόγηση (jigsaw), παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, εννοιολογική 

χαρτογράφηση συμμετέχουν στο φάσμα των αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων 

που προτείνονται από την ΚαΣΜα. Κεντρικά σημεία που χαρακτηρίζουν την επιλογή 

των μεθόδων είναι  η συνεχής προσαρμογή τους στις ανάγκες των μαθητών και το συ-

νεργατικό μαθησιακό περιβάλλον που δημιουργούν. 

Τα υλικά αποτελούν τα πολλαπλά μέσα που αξιοποιούνται για να παρουσιάσουν το 

περιεχόμενο της μάθησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές για 

να το κατακτήσουν. Στο πλαίσιο της ΚαΣΜα τα υλικά είναι ποικίλα και ευέλικτα προ-

σφέροντας εναλλακτικούς οδούς για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Η επιλογή 

δεν ταυτίζεται με το «σωστό» εργαλείο αλλά με τις ανάγκες των διαφορετικών μαθη-

τών.  Η εποχή που η γνώση διανέμονταν αποκλειστικά μέσω του δασκάλου και του 

βιβλίου έχει περάσει. Στην ΚαΣΜα γίνεται λόγος για αποτελεσματικά εργαλεία οργά-

νωσης, ανάλυσης, σύνθεσης και παρουσίασης με τα οποία οι μαθητές μπορούν να επι-

δείξουν τις γνώσεις που έχουν κατακτήσει, να παράγουν χαρτοφυλάκια εργασιών και 

να τα δημοσιεύουν, να διεξάγουν έρευνα. Οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης αποτελούν 

το νέο περιβάλλον αλληλεπίδρασης των ατόμων, πλήρους συμμετοχής, συνεργασίας 

και δημιουργίας . Τα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα είναι αποτέλεσμα συμμετοχικών 

και συνεργατικών διαδικασιών όπου οι μαθητές έχουν τα εργαλεία να αναπτύξουν το 

δικό τους περιεχόμενο, να αναστοχαστούν πάνω στις δράσεις τους ή σε δράσεις άλλων 

και να παράγουν έργο.    

Η αποτελεσματική εκπαιδευτική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ΚαΣΜα  (Meyer, Rose & 

Gordon 2016, Meyer &  Rose 2006, 2002) βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη κατά τη διάρ-

κεια της μαθησιακής διαδικασίας και επικεντρώνεται στην πρόοδο του κάθε μαθητή. 

Παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεων του κάθε μαθητή τη συγκεκριμένη 

στιγμή σχετικά με την κατανόηση του περιεχομένου, των δεξιοτήτων που είναι σε θέση 

να επιδείξει και το βαθμό ενασχόλησής του με το αντικείμενο της μάθησης («Τι γνω-

ρίζει ο μαθητής;» «Τι μπορεί να κάνει;»). Η αξιολόγηση είναι ανάγκη να μετρά την 

αποτελεσματικότητα τόσο των υλικών και των μέσων όσο και των διαδικασιών. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενδιαφέρονται όχι μόνο εάν οι μαθητές μαθαίνουν αλλά και 

το πώς μαθαίνουν και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις μαθαίνουν. Εξετάζοντας την αλ-

ληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή και του μαθησιακού περιβάλλοντος αποτιμάμε όχι 

μόνο τις επιδόσεις αλλά και τι κρύβεται πίσω από αυτές («Ποιες στρατηγικές δε χρη-

σιμοποιεί ο μαθητής;» «Τι παρακινεί το μαθητή;» «Ποιες αλλαγές στην παρουσίαση 

του περιεχομένου είναι χρήσιμες;»). Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση γίνεται μια ευέλικτη 

συνεχής διαδικασία με στόχο να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου ο 

μαθητής να εκφράσει αυτό που γνωρίζει και αυτό που μπορεί να κάνει.  

Η αξιολόγηση που είναι σχετική και συνδέεται άμεσα με το συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο το οποίο κάθε φορά αξιολογείται θα δώσει απάντηση γι’ αυτό ακριβώς που 

165

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



γνωρίζει, που αισθάνεται και που είναι σε θέση να κάνει ο μαθητής. Με  τον τρόπο 

αυτό η αξιολόγηση θα λειτουργήσει πραγματικά υποστηρικτικά καθορίζοντας με τη 

σαφήνεια το σημείο στο οποίο απαιτείται η διορθωτική παρέμβαση ώστε να επιλεγούν 

τα κατάλληλα υλικά και μέσα. Οι Meyer και  Rose (2002, 2006) επισημαίνουν ένα 

ακόμα στοιχείο της αξιολόγησης , αυτό της προσωπικής εμπλοκής του μαθητή. Η συ-

ζήτηση μεταξύ δασκάλου και μαθητή όσο αφορά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

θα δώσει στον τελευταίο ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Ο μαθητής παίρ-

νοντας έγκαιρη ανάδραση σχετικά με το πώς εκτελεί ένα συγκεκριμένο έργο και τις 

δυνατότητες που έχει γίνεται περισσότερο ενεργός και πρόθυμος για τη βελτίωση αυ-

τών των επιδόσεων. Επιπλέον, η διδασκαλία γίνεται περισσότερο αποτελεσματική κα-

θώς ο δάσκαλος παίρνει ανατροφοδότηση από την οπτική του μαθητή και προσαρμόζει 

μεθόδους και εργαλεία σε αυτό που ικανοποιεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

μαθητή.  

Στον πίνακα που ακολουθεί εξετάζονται τρόποι εφαρμογής της ΚαΣΜα με βάση τους 

τέσσερις κύριους τομείς στόχοι, υλικά, διδακτικοί μέθοδοι και αξιολόγηση οι οποίοι 

διαπερνώνται από τις τρεις βασικές της αρχές αναπαράσταση, έκφραση και εμπλοκή 

(Πίνακας 3). 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ   Παρουσίαση ιδεών και πληροφοριών με πολλαπλούς 

τρόπους 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ                Στόχος: Οικοδόμηση της γνώσης 

ΣΤΟΧΟΙ    

Περιγράφουμε  τους στόχους με τρόπο που να είναι σαφείς και συγκεκριμένοι 

- Αρχικά, όταν οι στόχοι καθορίζονται, δημιουργούμε μία λίστα , με τις γνώσεις, τις δεξιό-

τητες  και τις συμπεριφορές που θέλουμε να πετύχουν οι μαθητές - Ταξινομούμε τη λίστα 

σε δύο κατηγορίες: πρέπει να γνωρίζουν και είναι σημαντικό να γνωρίζουν (αλλά όχι απα-

ραίτητο). - Διακρίνουμε σε ευρύτερους/γενικούς και ειδικούς  στόχους. - Οι στόχοι πρέπει 

να είναι συγκεκριμένοι / εξειδικευμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά 

προσδιορισμένοι. - Πριν από το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και την ανάθεση δράσεων 

λαμβάνουμε υπόψη το πλαίσιο, τις δεξιότητες και  τις εμπειρίες των μαθητών. - Ετοιμά-

ζουμε ένα περίγραμμα όπου αναφέρονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που θα ακολουθή-

σουμε, οι προσδοκίες μας, οι ημερομηνίες και οι στόχοι. 

ΥΛΙΚΑ    

Παρέχουμε επιλογές στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας 

- Παρουσίαση της πληροφορίας με πολλαπλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένων κειμένων, 

γραφικών, βίντεο και ηχητικών αποσπασμάτων. - Παρέχουμε σημειώσεις με τη μορφή μι-

κρών φυλλαδίων και καθοδηγητικά υλικά (πόστερ κλπ) πριν την έναρξη της δραστηριότη-

τας. - Ετοιμάζουμε περιγράμματα τα οποία οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ως πλαίσιο για 

σημειώσεις. - Δημιουργούμε ένα γλωσσάρι όρων και το συνδέουμε είτε με σχετικά διευ-

κρινιστικά ψηφιακά αρχεία, είτε με άλλα εποπτικά μέσα. - Δημιουργούμε μια λίστα με συ-

χνές ερωτήσεις για τους μαθητές. - Σχεδιάζουμε ψηφιακά μαθησιακά υλικά αξιοποιώντας 

ένα ευρύ φάσμα από τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία απεικόνισης έτσι ώστε να είναι 

προσβάσιμα σε ένα ευρύ φάσμα μαθητών. - Όπου είναι δυνατό τα εκπαιδευτικά υλικά πα-

ρέχονται τόσο σε έντυπη όσο και ψηφιακή μορφή. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ    
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Παρέχουμε επιλογές για την κατασκευή της γνώσης 

- Όπου είναι δυνατό συνδέουμε τη νέα έννοια με προηγούμενες γνώσεις. - Αναδεικνύουμε 

τις βασικές έννοιες εξηγώντας τον τρόπο που συνδέονται με τους στόχους του μαθήματος. 

- Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από παρακολούθηση μιας διαδικασίας. Η μάθηση είναι 

ενεργή και συμμετοχική διαδικασία. - Ξεκινούμε με την παρουσίαση ενός διαγράμματος 

σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και καταλήγουμε με 

μια σύνοψη των βασικών σημείων. - Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την αύξηση και 

την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης (clickers, διαδραστικός πίνακας κλπ.)                 - 

Παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες με γραφήματα, εικόνες, προσομοιώσεις και όχι μόνο 

προφορικά.      - Δημιουργούμε μαθητοκεντρικά μαθησιακά περιβάλλοντα  έτσι ώστε οι 

μαθητές να αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους όπως του οργανωτή, διαμεσολαβητή, πα-

ρουσιαστή, αξιολογητή κλπ. 

- Συνδέουμε τη μάθηση με τη ζωή δίνοντας παραδείγματα από την πραγματική ζωή των 

μαθητών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

Αξιοποιούμε εργαλεία αξιολόγησης για να μετρήσουμε με ακρίβεια την ανάπτυξη της 

γνώσης 

- Η αξιολόγηση συνδέεται απευθείας με τους στόχους που έχουν τεθεί ακόμα και πριν από 

το σχεδιασμό του μαθησιακού περιεχομένου. - Αξιοποιούμε εναλλακτικά εργαλεία αξιολό-

γησης από τα παραδοσιακά κουίζ και γραπτές εξετάσεις. - Παρέχουμε οδηγίες για τις ερ-

γασίες που θα αξιολογήσουμε τόσο προφορικά όσο και γραπτά. - Παρακολουθούμε την α-

ποτελεσματικότητα της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της δράσης μέσω ενδιάμεσης αξιο-

λόγησης. - Διατυπώνουμε στους μαθητές με σαφήνεια τις προσδοκίες μας και παρέχουμε 

ανατροφοδότηση. - Δημιουργούμε κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκες) α-

ξιολόγησης και μια σειρά από παραδείγματα ώστε να παρουσιάζεται με σαφήνεια το τι συ-

νιστά ποιοτική εργασία. - Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση από τους μαθητές. 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ   Πολλαπλοί τρόποι έκφρασης της γνώσης των μαθητών 

για ένα θέμα 

ΕΚΦΡΑΣΗ                              Στόχος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ΣΤΟΧΟΙ    

Περιγράφουμε τους στόχους ώστε να είναι μετρήσιμοι και εφικτοί 

- Θέτουμε στόχους που καθοδηγούν τη διδασκαλία και την αξιολόγηση. - Καθορίζουμε τις 

προσδοκίες κατά την έναρξη του μαθήματος έτσι ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη υπο-

στήριξη εάν χρειαστεί. 

- Θέτουμε υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές και φροντίζουμε να παρέχουμε την 

κατάλληλη υποστήριξη σε εκείνους που έχουν δυσκολίες μάθησης. 

ΥΛΙΚΑ    

Παρέχουμε επιλογές στους μαθητές να εκφράσουν αυτό που γνωρίζουν 

- Ενισχύουμε την παρουσίαση της γνώσης των μαθητών με πολλαπλούς τρόπους: προφορι-

κές ή ψηφιακές παρουσιάσεις, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, ραδιοφωνικές εκπομπές, 

δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο κλπ. 

- Υιοθετούμε τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία που επιτρέπει εναλλακτικούς τρόπους 

έκφρασης των μαθητών. - Παρέχουμε τον απαραίτητο χρόνο στις διαδικτυακές εργασίες. – 

Διερεύνηση σε κατάλληλους διαδικτυακούς πόρους με βάση κριτήρια που έχουμε από κοι-

νού αποφασίσει. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ    

Παρέχουμε επιλογές για ανάπτυξη δεξιοτήτων 

- Δίνουμε χρόνο στους μαθητές για να ολοκληρώσουν δράσεις ανακαλώντας και αξιοποιώ-

ντας ξανά και ξανά τις πληροφορίες. - Δίνουμε χρόνο στους μαθητές να εκφραστούν με το 

δικό τους τρόπο και με το δικό τους ρυθμό. - Υποστηρίζουμε τους μαθητές να ανακαλύ-

ψουν τον τρόπο που μαθαίνουν.  

- Ενσωματώνουμε οπτικο-γλωσσικά (ανάγνωση και γραφή), οπτικο-χωρικά (γραφήματα 

και εικόνες), ακουστικά (ακροάσεις) ή κιναισθητικά (συναίσθημα και κίνηση) προφίλ μά-

θησης. - Μπορούμε να αρχίσουμε θέτοντας ένα βασικό ερώτημα σε όλη την τάξη το οποίο 

θα απαντήσουν οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος. - Κεντρίζουμε την προσοχή ώστε να 

ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

Αξιοποιούμε εργαλεία αξιολόγησης που να μετρούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

- Επιτρέπουμε στους μαθητές να υποβάλλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά, ανάλογα με 

την περίπτωση. 

- Παρέχουμε άμεση, συνεχή και εποικοδομητική ανατροφοδότηση για την υποστήριξη της 

μάθησης και την αυτό-αξιολόγηση. 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ   Παροχή πολλαπλών τρόπων εμπλοκής και κινητο-

ποίησης. 

ΕΜΠΛΟΚΗ                                   Στόχος: Ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών 

ΣΤΟΧΟΙ    

Θέτουμε στόχους που παρακινούν τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης 

- Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν γραπτά ή προφορικά τις μαθησιακές δυσκο-

λίες που συναντούν. - Εξετάζουμε τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες των μαθη-

τών. Εξετάζουμε την ποικιλομορφία, το φύλο, το πολιτισμικό  περιβάλλον, τη γλώσσα και 

τις δυνατότητες των μαθητών όταν θέτουμε τους στόχους. 

ΥΛΙΚΑ    

Παρέχουμε επιλογές που επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με το εκπαι-

δευτικό υλικό 

- Φροντίζουμε τα παραδείγματα και το μαθησιακό περιεχόμενο που αξιοποιούνται στην 

τάξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές με διαφορετικές εμπειρίες και από διαφο-

ρετικά περιβάλλοντα. 

- Παροτρύνουμε τη συμμετοχή των μαθητών σε on line συζητήσεις σε συνεργατικά ψη-

φιακά περιβάλλοντα μάθησης. Έχουμε θέσει με σαφήνεια εκ των προτέρων τους κανόνες 

για ποιοτικό, δημοκρατικό και συνεργατικό διάλογο. - Δημιουργούμε εναλλακτικά ψη-

φιακά αρχεία μαθήματος με μαγνητοφωνημένες διαλέξεις καθώς και βίντεο με υπότιτλους 

τα οποία αναρτούμε στο διαδίκτυο. 

Συνδέουμε το πληροφοριακό υλικό του βιβλίου με σχετικές ιστοσελίδες 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ    

Παρέχουμε εναλλακτικές επιλογές για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

- Δημιουργούμε ένα φιλόξενο περιβάλλον στην τάξη. Φροντίζουμε να μάθουμε γρήγορα 

τα ονόματα των μαθητών και να τους αποκαλούμε με αυτά. Είμαστε νωρίτερα από τους 

μαθητές στην τάξη για τους υποδεχτούμε όταν φτάσουν. Μετά το μάθημα παραμένουμε 

στην τάξη για λίγα λεπτά για να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις. - Ενθαρρύνουμε με 
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κάθε τρόπο τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. - Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να αυ-

ξήσουμε την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (εκπαιδευτικές πλατφόρμες, συζητή-

σεις/forum κλπ.) - Προκειμένου να αυξήσουμε τις πιθανότητες ανάκλησης της πληροφο-

ρίας και την προσοχή των μαθητών δημιουργούμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος στιγ-

μές γέλιου, αγωνίας, αναμονής κλπ. - Προκειμένου να αναπαραστήσουμε αφηρημένες έν-

νοιες χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα παραδείγματα από την πραγματική ζωή και τις εμπει-

ρίες των μαθητών. - Προσκαλούμε ομιλητές που μπορούν να μιλήσουν εξειδικευμένα στην 

τάξη για ένα θέμα ή τους συνδέουμε με τηλεδιάσκεψη. - Μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό 

μας για ένα θέμα αναφέροντας προσωπικές εμπειρίες, σχετικές ειδήσεις κλπ. - Ορίζουμε 

τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές και εκτός τάξης (τηλέφωνο, mails, συναντήσεις στο 

γραφείο). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

Χρησιμοποιούμε εργαλεία αξιολόγησης που αποτιμούν τη συναισθηματική συμπερι-

φορά και το βαθμό αυτορρύθμισης 

- Δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν τη σημασία που έχει γι’ αυτούς και  

την κοινωνία  η συγκεκριμένη κάθε φορά εμπειρία μάθησης. - Για τις βιωματικές δραστη-

ριότητες δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να διερευνήσουν τη συναισθηματική τους ε-

μπλοκή μέσω αναστοχαστικών διαδικασιών αναθεώρησης της υποκειμενικής τους εμπει-

ρίας. - Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να συνδέσουν τις νέες έννοιες και 

πληροφορίες με την πραγματική τους ζωή. - Παρέχουμε άμεση και συνεχή ανατροφοδό-

τηση. Είναι μια διαδικασία διδακτικής υποστήριξης με κύριο στόχο την αυτοαξιολόγηση 

από το μαθητή. 

Πίνακας 3: Τα δομικά στοιχεία της ΚαΣΜα υπό το πρίσμα των τριών βασικών αρχών. 

Η ΚαΣΜα στην τάξη: Ένα σχέδιο εφαρμογής  

 Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών 

τους; Για την κάλυψη των αναγκών του καθολικού αριθμού των μαθητών τι θα πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να επανεξετάσουν κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους; 

Επιχειρώντας να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα σχεδιάσαμε και υλοποιή-

σαμε ένα κύκλο δράσεων υπό το πρίσμα της ΚαΣΜα. Η παρουσίαση της δράσης δίνει 

έμφαση στην πρακτική χρήση των αρχών της ΚαΣΜα σε κάθε περιοχή του διδακτικού 

σχεδιασμού: στόχοι, μέθοδοι, υλικά, αξιολόγηση. Οπωσδήποτε στη διδακτική πράξη 

τα στοιχεία αυτά ενσωματώνονται και δεν εφαρμόζονται απομονωμένα. 

Στόχοι 

Προκειμένου να κάνουμε περισσότερο ενδιαφέρον και προσιτό στους μαθητές το μά-

θημα της Ιστορίας σχεδιάσαμε να φέρουμε κάποιες από τις ιδέες της ΚαΣΜα στη δι-

δασκαλία του Κεφαλαίου «Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941-

1949)». Ο αρχικός στόχος που τέθηκε καταγράφηκε ως εξής: «Οι μαθητές να διαβά-

σουν το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου και να γράψουν 

μία δισέλιδη αναφορά σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής 

στην Ελλάδα την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, σύντομα συνειδητο-

ποιήσαμε ορισμένα πιθανά εμπόδια:  
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(Αναπαράσταση) Κάποιοι μαθητές δεν είναι σε θέση να διαβάσουν με άνεση ένα βιβλίο 

(μειωμένη αναγνωστική ικανότητα) ή δεν είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν και να 

κατανοήσουν το τυπωμένο κείμενο.  

(Έκφραση) Κάποιοι μαθητές έχουν οργανωτικά προβλήματα και δεν μπορούν να συν-

θέσουν ένα συνεκτικό κείμενο.  

(Εμπλοκή) Κάποιοι μαθητές μπορεί να μην βρουν ενδιαφέρον στη δραστηριότητα ή να 

μη θέλουν να διαβάσουν το μυθιστόρημα. 

Κάνοντας ένα βήμα πίσω ξαναδιαβάσαμε το στόχο μας ως εξής «Οι μαθητές να ερευ-

νήσουν τη ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα το Β΄ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια να δημιουργήσουν μία παρουσίαση σχετικά με τα 

ευρήματά τους». Σκεφτήκαμε την παροχή ορισμένων σκαλωσιών για να βοηθήσουμε 

τους μαθητές μας να ολοκληρώσουν τη δράση σύμφωνα με τις τρεις βασικές αρχές: 

Αρχή 1η: Πολλαπλές μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας και του περιεχομένου του 

μαθήματος ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση. 

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να διαβάσουν το μυθιστόρημα  Ο μεγάλος περί-

πατος του Πέτρου τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Παρέχουμε τη δυνατό-

τητα αφήγησης του μυθιστορήματος με την υποστήριξη text-to-speech εφαρμογής. Για 

όσους προτιμούν άλλους τρόπους διερεύνησης της εποχής και των συνθηκών της ζωής 

των ανθρώπων δίνουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σχετικές με την κατοχή 

ταινίες και ντοκιμαντέρ, να διαβάσουν ποιήματα, παρέχουμε ψηφιακά χρονολόγια με 

εικόνες, γελοιογραφίες, τραγούδια, εικονικές αναπαραστάσεις. 

Αρχή 2η: Εναλλακτικοί τρόποι δράσης και έκφρασης των μαθητών ώστε να αποδείξουν 

την κατανόησή τους σε ένα θέμα. 

Οι μαθητές επιλέγουν τον τρόπο που θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δράσης τους 

(με κείμενο, ψηφιακή παρουσίαση, βίντεο, θεατρικό έργο, κατασκευή, εικόνα, ραδιο-

φωνική εκπομπή κλπ.). 

Αρχή 3η: Εναλλακτικοί τρόποι ενδυνάμωσης των μαθητών και παροχή κινήτρων ώστε 

να εμπλακούν δυναμικά στη διαδικασία της μάθησης. 

Προκειμένου να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για το μυθιστόρημα  Ο 

μεγάλος περίπατος του Πέτρου παρέχουμε σχετικά αποσπάσματα (σε μορφή κειμένου, 

βίντεο ή ήχου) από τον τύπο και συνεντεύξεις της Άλκης Ζέη αλλά και άλλων που 

μιλούν για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Προβάλουμε αρχικά ταινίες ευαισθητοποί-

ησης όπως «Το ξυπόλυτο τάγμα» του Γρηγόρη Θαλασσινού. 

Εκπαιδευτικά υλικά 

Παραδοσιακά το κύριο εκπαιδευτικό υλικό που είχε στα χέρια του ο δάσκαλος ήταν το 

βιβλίο. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας η διδασκαλία εμπλουτί-

ζεται με πολυμέσα και φύλλα εργασίας. Ωστόσο, πρόκειται για καθορισμένα ψηφιακά 

αρχεία και έντυπα που δεν μπορούν να τροποποιηθούν για τις ανάγκες όλων των μα-

θητών. Υπό το πρίσμα της ΚαΣΜα τα πιθανά εμπόδια πρόσβασης στην πληροφορία 
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είναι η αδυναμία κάποιων μαθητών να αποκωδικοποιήσουν το γραπτό κείμενο και να 

το κατανοήσουν, αδυναμία στο να παρακολουθήσουν ένα βίντεο ή να ακούσουν μία 

διάλεξη και να προσδιορίσουν τα βασικά σημεία, αδυναμία να αποκωδικοποιήσουν 

οπτικές πληροφορίες, ακόμα δυσκολία να πλοηγηθούν σε μια ιστοσελίδα και να  α-

ντλήσουν τις κατάλληλες για την έρευνά τους πληροφορίες ή να κρατήσουν σημειώ-

σεις. 

Τα παραπάνω εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν με ευέλικτα εργαλεία που παρέχονται 

από την εκπαιδευτική τεχνολογία. Τα τεχνολογικά εργαλεία που προτείνονται στη συ-

νέχεια κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις τρεις βασικές αρχές της ΚαΣΜα. 

Αρχή 1η: Πολλαπλές μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας και του περιεχομένου του 

μαθήματος ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση. 

- Η διαδικτυακή εφαρμογή Readability είναι ένα πρόσθετο στο πρόγραμμα περιήγησης 

(browser add-on) που επιτρέπει στο χρήστη να παραμετροποιήσει την εμφάνιση των 

πληροφοριών που παρέχονται σε μια ιστοσελίδα προσαρμόζοντας το χρώμα της γραμ-

ματοσειράς και του φόντου, το πλάτος του κειμένου και το μέγεθος των γραμμάτων με 

ταυτόχρονη δυνατότητα απόκρυψης των εικόνων και άλλων περιττών στοιχείων.  

- Στις υπηρεσίες που προσφέρει το YouTube περιλαμβάνονται η προσθήκη υπότιτλων, 

η μεταγραφή και ο συγχρονισμός. Με τον τρόπο αυτό τα εκπαιδευτικά βίντεο μπορούν 

να εμπλουτιστούν και με γραπτό κείμενο (υπότιτλοι) καθώς και με μεταγραφές δηλαδή 

εμφάνιση κειμένου συγχρονισμένου με το βίντεο έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλοή-

γηση μέσα στο βίντεο με βάση τα κείμενα που το συνοδεύουν.  

- Η δημιουργία μιας διαδραστικής εικόνας με την εφαρμογή  Thinglink μπορεί να α-

ξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό δημιουργώντας μαθησιακές σκαλωσιές κατανόησης 

μέσω εισαγωγής tags σε σημεία της εικόνας που παρέχουν πληροφορίες με τη μορφή 

κειμένου, υπερσυνδέσμων και βίντεο. Ακόμα, και οι ίδιοι οι μαθητές έχουν την ευκαι-

ρία να εισάγουν τα δικά τους tags με πληροφορίες σε σημεία μίας εικόνας ώστε να 

ενισχυθεί η κατανόησή τους στο συγκεκριμένο θέμα. 

- Το πρόγραμμα το E.S.O.P.O.S. “Experimental Study on Prosody of Speech” (Πειρα-

ματική Μελέτη της Προσωδίας του Λόγου) μπορεί να «διαβάζει» με τέτοιο τρόπο ο-

ποιοδήποτε κείμενο ώστε η εκφώνηση να μοιάζει πολύ στην φυσική ανθρώπινη φωνή. 

Ακόμα περισσότερα εργαλεία σύνθεσης φωνής από  κείμενο στην ελληνική γλώσσα 

(text to speech) παρουσιάζονται στην ΠΥΛΗ (για την Ελληνική Γλώσσα). 

- Η χρήση ψηφιακού κειμένου συνοδευόμενου από ηχογραφημένη ανθρώπινη φωνή 

μπορεί να επιτευχθεί με το Vocaroo. Με το Vocaroo μπορεί εύκολα ένας εκπαιδευτικός 

να  ηχογραφήσει για τους μαθητές του αυτά που θέλει να γνωρίζουν. Επιπλέον, εάν 

έχει δημιουργήσει ένα λογαριασμό για την τάξη, μπορεί να μπαίνει και να βλέπει ηχο-

γραφήσεις των μαθητών του. 

- Η Google παρέχει την εναλλακτική μηχανή αναζήτησης Cube η οποία δημιουργεί 

οπτική αναπαράσταση των πρώτων 96 σελίδων που σχετίζονται με την αναζήτησή μας. 

Αντί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κείμενο κατά την παρουσίαση των αποτελε-

σμάτων η Search Cube  παρέχει μια οπτική ένδειξη του συνδέσμου. 
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- To Scoop.it  είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ενός ιστο-

τόπου που συναρμολογείται από επιλεγμένα άρθρα ήδη δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα θεματικό «περιοδικό» με ασφαλείς ιστο-

σελίδες για τους μαθητές του, προσανατολισμένο στο υπό διερεύνηση ζήτημα.  

- Προκειμένου να δημιουργήσουμε μάθημα ιστοεξερεύνησης, για παράδειγμα σχετικά 

με την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διαδικτυακό 

εργαλείο Zunal. Η δημιουργία μιας κατευθυνόμενης διερεύνησης είναι δυνατό να ο-

ριοθετήσει τη δραστηριότητα των μαθητών εστιάζοντας στην πληροφορία και όχι στην 

αναζήτησή της. 

- Το Movenote δίνει την δυνατότητα δημιουργίας βίντεο, στο οποίο μπορούμε να προ-

βάλλουμε έγγραφα τύπου pdf, ppt, doc, κ.α. με παράλληλη ύπαρξη αφήγησης, ήχου και 

δυνατότητα εισαγωγής επισημάνσεων με γραφιστικά στοιχεία. 

- Με το HapYak (παρόμοιες εφαρμογές είναι το eduCanon, το EDpuzzle, το Zaption, 

Playposit αλλά και το EDpuzzle) δημιουργούμε διαδραστικά βίντεο εισάγοντας σε διά-

φορα χρονικά σημεία υποστηρικτικά κείμενα, υπερσυνδέσεις, άλλες ιστοσελίδες, εικό-

νες, quiz. Ακόμα μπορούμε να σχεδιάζουμε πάνω σε αυτά προσελκύοντας την προσοχή 

του μαθητή σε ορισμένα σημεία και στοιχεία της προβολής. 

- Η οπτικοποίηση της σχέσης μεταξύ της αφηρημένης έννοιας του χρόνου και της αν-

θρώπινης δραστηριότητας όταν η τελευταία συνδέεται με ιστορικά γεγονότα, με την 

εξέλιξη μιας ιστορίας ή με μια εξελικτική δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με την αξιοποίηση ψηφιακών χρονογραμμών. Σχετικά προγράμματα, μεταξύ άλλων, 

είναι το Dipity και το Tiki-Toki. Οι ψηφιακές χρονογραμμές ενσωματώνουν αρχεία 

εικόνας, ήχου, κειμένου, βίντεο και υπερσυνδέσεις δημιουργώντας σκαλωσιές μάθη-

σης αλλά και γνωστική υποστήριξη για την αναγνώριση αιτιών και σχέσεων. 

- Στο TED-Ed έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε το δικό μας μάθημα σε μορφή 

βίντεο. Εισάγοντας ένα βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο you tube ή το έχουμε α-

ναρτήσει εμείς για το λόγο αυτό, προχωράμε στην επεξεργασία του εμπλουτίζοντάς το 

με υποστηρικτικά κείμενα, υπερσυνδέσμους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (δείτε 

εδώ ένα παράδειγμα). Επιπλέον, στην πλατφόρμα διατίθενται ένας μεγάλος αριθμός 

εκπαιδευτικών βίντεο-μαθημάτων τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε προσαρμό-

ζοντάς τα στις ανάγκες των μαθητών μας και να τα αξιοποιήσουμε ως δικά μας μαθή-

ματα. Παρόμοια πλατφόρμα διάθεσης βιντεομαθημάτων στα ελληνικά είναι η Khan 

Academy. 

- Σημαντικά εργαλεία στη διαδικασία της μάθησης αποτελούν οι γραφικοί και μνημο-

νικοί οργανωτές. Η σχηματική αναπαράσταση των πληροφοριών ενισχύει την κατανό-

ηση και βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση, κατηγοριοποίηση, ανασύνθεση και αξιο-

ποίησή τους. Τα διαγράμματα χρησιμοποιούνται ακόμα για να παρουσιάσουν την εξέ-

λιξη γεγονότων σε διαδοχικά πλαίσια, να ομαδοποιήσουν ιδέες γύρω από ένα κεντρικό 

ερέθισμα, να αναδείξουν ομοιότητες και αντιθέσεις, να καταγράψουν τον καταιγισμό 

ιδεών γύρω από μια κεντρική ιδέα, να αναδείξουν τις πρότερες ιδέες και γνώσεις των 

μαθητών. Συνήθως αποκαλούνται εννοιολογικοί χάρτες διότι επιτρέπουν την αναπα-

ράσταση εννοιών και των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων με κόμβους και συνδέσεις 

αντιπροσωπεύοντας γνωστικές δομές που τα άτομα κατασκευάζουν στο μυαλό τους.  

Αναφέρουμε, ενδεικτικά, κάποια ψηφιακά εργαλεία ανάπτυξης διαγραμμάτων όπως  
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Gliffy το οποίο προσφέρει μεγάλη ποικλία προτύπων, το Mindomo, το Popplet και το 

Spicynodes. Η εφαρμογή Lucidchart Diagrams επιτρέπει τη συνεργατική σχεδίαση δια-

γραμμάτων και την επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο.  

- Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα παρέχει αυτή τη στιγμή το περισσότερο ενημερω-

μένο και έγκυρο λεξικό της κοινής ελληνικής. Η αξιοποίησή του θα μπορούσε να συν-

δυαστεί με ένα πρόγραμμα δημιουργίας «σύννεφων λέξεων» (word clouds) – τα πιο 

δημοφιλή προγράμματα είναι το Wordle και το Tagxedo – όπου οι μαθητές μπορούν 

να οπτικοποιήσουν την ερμηνεία μίας λέξης εισάγοντας στο συννεφόλεξο συνώνυμες, 

αντώνυμες, παράγωγες κλπ.  

- Οι on line ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφορία και 

τη σύνδεσή της με οπτικοακουστικό υλικό και συνδέσεις για περαιτέρω διερεύνηση. 

Τέτοιες είναι η Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού και βέβαια η  Βικιπαίδεια. Οι 

μαθητές θα μπορούσαν να αναλάβουν ως έργο να δημιουργήσουν το δικό τους λήμμα 

για το θέμα που διερευνούν. 

- Οι εικονικές περιηγήσεις σε πόλεις, ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

καθώς και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μνημείων και έργων τέχνης δημιουργούν νέ-

ους τρόπους επικοινωνίας. Δεν παρέχουν μόνο το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό 

αλλά δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες κατανόησης μιας εποχής ή ενός πολιτισμού – 

με πρακτικές «εμβύθισης» – που ενθαρρύνουν και δυναμώνουν μορφές διερευνητικής 

μάθησης. Ενδεικτικά αναφέρονται το Museum of Online Museums,  Greece Virtual, η 

Αρχαία Αθήνα. Το Google Art & Culture, μας δίνει τη δυνατότητα να θαυμάσουμε 

περισσότερα από 1.000 έργα τέχνης που εκτίθενται σε 17 μουσεία όλου του κόσμου. 

Χρησιμοποιώντας το Street View της Google μπορούμε να επισκεφτούμε εικονικά διά-

σημα μουσεία σε όλο τον κόσμο. 

- Οι προσομοιώσεις παρουσιάζουν απλοποιημένες ή αφαιρετικές καταστάσεις της 

πραγματικής ζωής ενώ επιτρέπουν την προσέγγιση διαδικασιών, την κατανόηση φαι-

νομένων και τον έλεγχο υποθέσεων. Παρέχουν μία αναπτυγμένη αίσθηση ρεαλισμού 

του προσομοιωμένου περιβάλλοντος ή μοντέλου και αλληλεπίδραση σε πραγματικό 

χρόνο. Επιπλέον, όταν το φαινόμενο/γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει διαδικασίες 

ακατάλληλες ή επικίνδυνες η χρήση των προσομοιώσεων κρίνεται αναγκαία. Πηγές 

όπου μπορούμε να αναζητήσουμε προσομοιώσεις είναι το Φωτόδεντρο αλλά και το 

Phet.  

- Το Educreations  είναι μία εφαρμογή που λειτουργεί σαν διαδραστικός πίνακας και 

διαθέτει δύο τρόπους εγγραφής – ως εκπαιδευτικός ή ως μαθητής. Δίνει τη δυνατότητα 

εγγραφής της φωνής αλλά και δημιουργίας περιεχομένου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

διδάσκει κάποιο μάθημα όπως μέσα στη σχολική τάξη, δείχνοντας την όλη πορεία 

βήμα-βήμα. Στη συνέχεια, μπορεί να αποθηκεύσει το μάθημά του και να το μοιραστεί 

με τους μαθητές του οι οποίοι είτε έλειψαν εκείνη την ημέρα ή θέλουν να το ξαναθυ-

μηθούν. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους μαθητές οι οποίοι έχουν 

την ευκαιρία να παρουσιάσουν μία εργασία τους στον εκπαιδευτικό αναλύοντας τον 

τρόπο σκέψης τους, χωρίς να παρευρίσκονται απαραίτητα στην τάξη.  

Αρχή 2η: Εναλλακτικοί τρόποι δράσης και έκφρασης των μαθητών ώστε να αποδείξουν 

την κατανόησή τους σε ένα θέμα. 
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- Προκειμένου οι μαθητές να εκφράσουν την κατανόησή τους σχετικά με το θέμα δια-

πραγμάτευσης, αλλά και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δράσης τους αξιοποι-

ήσαμε, μεταξύ άλλων εργαλείων,  προγράμματα παρουσίασης. Επιλέχθηκε το Prezi 

στο οποίο δημιουργούνται εντυπωσιακές μη γραμμικές παρουσιάσεις πάνω σ’ έναν ει-

κονικό ασπροπίνακα με εύκολη πλοήγηση σε διάφορες περιοχές της παρουσίασης και 

την εστίαση σε οποιοδήποτε κομμάτι της. Όταν οι μαθητές επιλέγουν τη συνεργατική 

δημιουργία παρουσιάσεων το Google Slides είναι το ιδανικό εργαλείο που τους επιτρέ-

πει να συνεργαστούν για να επεξεργαστούν τις παρουσιάσεις τους σε πραγματικό 

χρόνο.  Ελκυστικό εργαλείο ψηφιακών animation παρουσιάσεων είναι το PowToon. 

Είναι πιθανό να κερδίσουμε την ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στο έργο καθώς 

τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν μία παρουσίαση με κινούμενα σχέδια. 

- Κάποιοι μαθητές μπορεί να επιλέξουν ως μέσο παρουσίασης το Voki δημιουργώντας 

έναν χαρακτήρα ή μια γραφική αναπαράστασή τους (avatar), που μιλάει με τη δική 

τους φωνή. Συχνά αξιοποιείται για την παρουσίαση ενός σύντομου δελτίου ειδήσεων 

σχετικά με το θέμα διερεύνησης.  Το δελτίο ειδήσεων συνήθως καταγράφεται με την 

εφαρμογή CamStudio – ή άλλη εφαρμογή καταγραφής οθόνης (screen recorder) – δη-

μιουργώντας βίντεο με το avatar το οποίο μπορεί να αποτελέσει μέρος μίας ευρύτερης 

διαδραστικής παρουσίασης.  

- Με τα διαδραστικά διαδικτυακά εργαλεία Lucidpress και MakeMyNewspper οι μα-

θητές μπορούν να σχεδιάσουν την εφημερίδα τους, το φυλλάδιό ή το περιοδικό τους 

όπως αυτοί θέλουν και μετά είτε να τα μοιραστούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

με άλλους είτε να τα εκτυπώσουν.  

- Ένας διαφορετικός τρόπος παρουσίασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με το Glogster 

ένα εργαλείο δημιουργίας ψηφιακής αφίσας που παρέχει μια πλούσια βιβλιοθήκη γρα-

φικών ενώ δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής εικόνων, ήχου και βίντεο. 

-  Εργαλεία κατάλληλα να αξιοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο είναι τα infographics όπως 

το Easel.ly και Piktochart. Αυτού του είδους οι παρουσιάσεις διευκολύνουν τους μα-

θητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη συγγραφή εκτενών κειμένων  δημιουργώντας 

οπτικές αναπαραστάσεις των πληροφοριών με γραφήματα, σχήματα, εικόνες και επι-

γραμματικά κειμενάκια. Τα infographics αποθηκεύονται ως εικόνα και μπορούν να α-

ξιοποιηθούν αυτόνομα ή να ενσωματωθούν ως επεξηγηματικά γραφήματα στη ροή 

μιας ευρύτερης παρουσίασης.  

- Mε την εφαρμογή ToonDoo οι μαθητές δημιουργούν ψηφιακά κόμικς. Για παρά-

δειγμα στη δική μας δράση δημιουργήθηκε μια εναλλακτική εκδοχή  σχετικά με την 

εξέλιξη της ιστορίας του μυθιστορήματος Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου. Για τη δη-

μιουργία ενός κόμικ που να αναφέρεται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου κάποιοι 

προτίμησαν το Chogger καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να εισάγουν δικά τους σχέ-

δια και φωτογραφίες από το διαδίκτυο ή από φακέλους του υπολογιστή τους προκειμέ-

νου να εικονοποιήσουν τους ήρωες. 

- Με το Umapper – πρόκειται για εργαλείο δημιουργίας διαδραστικών χαρτών – οι μα-

θητές εισήγαγαν το χάρτη της Αθήνας την εποχή της κατοχής και πάνω σε αυτόν τοπο-

θέτησαν δικές τους φωτογραφίες, κείμενα, μουσική και υπερσυνδέσμους οπτικοποιώ-

ντας σημεία της ιστορίας που τους ενδιέφεραν προκειμένου να παρουσιάσουν τη ζωή  

των κατοίκων της πόλης. 
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- Το myHistro είναι μία εφαρμογή για οπτικοποίηση ιστοριών. Προσφέρει ένα συνδυα-

σμό χαρτών, timelines, φωτογραφιών, βίντεο και υπερσυνδέσμων. Μία ιστορία αποτε-

λείται από γεγονότα (events) τα οποία περιέχουν το κείμενο, τον τίτλο, την ημερομηνία, 

την τοποθεσία, τα βίντεο ή τις εικόνες και η επεξεργασία τους μπορεί να γίνει από 

πολλούς συγγραφείς οι οποίοι ορίζονται από αυτόν που τη δημιουργεί.  

- Το eShadow αποτελεί ένα εργαλείο για τη δημιουργία δραματοποιημένης ψηφιακής 

αφήγησης. Πρόκειται για μια εκσυχρονισμένη εκδοχή του παραδοσιακού Θεάτρου 

Σκιών. Οι ψηφιακές παραστάσεις που δημιουργούνται από τους μαθητές υποστηρίζο-

νται από εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο αλλά και τροποποίη-

σης φιγούρων.  

- Το European School Radio αποτελεί  ένα εξαιρετικό εργαλείο Web 2.0 το οποίο επι-

τρέπει τη συνεργασία μαθητικών ομάδων για την δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών. 

Παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για το στήσιμο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής κα-

θώς και την πλατφόρμα όπου οι ομάδες αναρτούν το έργο τους. Στην πραγματικότητα 

η πλατφόρμα ανάρτησης των εκπομπών είναι το ψηφιακό πρόγραμμα του σταθμού αυ-

τού που εκπέμπει από το διαδίκτυο.  

- Στην online πλατφόρμα Artsteps  οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν εικονική 

γκαλερί με έργα τέχνης, δικές τους δημιουργίες ή φωτογραφίες σε 3d εικονικό χώρο 

πραγματικότητας.  

- Το VoiceNoteII μετατρέπει την ομιλία σε γραπτό κείμενο. Μπορεί να λειτουργήσει 

ως ένα απλό και γρήγορο σημειωματάριο καθώς πληκτρολογεί αναγνωρίζοντας την 

ομιλία αλλά κι ως υποστηρικτικό εργαλείο για μαθητές που δεν έχουν αναπτυγμένη τη 

δεξιότητα χειρισμού του πληκτρολογίου. 

- Ένα εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού βιβλίου που έχει σχεδιαστεί από την ομάδα του 

CAST (Center for Applied Special Technology) είναι το Cast UDL Book Builder όπου 

οι μαθητές δημιουργούν, μοιράζονται, δημοσιεύουν τα δικά τους ψηφιακά βιβλία. Η 

εφαρμογή υποστηρίζει τις ατομικές ανάγκες των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και τις δε-

ξιότητές τους. 

 

Αρχή 3η: Εναλλακτικοί τρόποι ενδυνάμωσης των μαθητών και παροχή κινήτρων ώστε 

να εμπλακούν δυναμικά στη διαδικασία της μάθησης. 

- Το Edmodo είναι μια ασφαλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δίνοντας τη δυνατό-

τητα δημιουργίας διαδραστικής διαδικτυακής (on line) τάξης. Οι εκπαιδευτικοί μπο-

ρούν να χρησιμοποιήσουν το Edmodo για να υποστηρίξουν τους μαθητές τους και ε-

κτός τάξης. Χρησιμοποιήσαμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για ανάθεση εργασιών, α-

νταλλαγή ιδεών, διαμοιρασμό υλικού, δημιουργία ημερολογίου του έργου, συζήτηση, 

ενημέρωση γονέων. 

- Μία πρόταση προκειμένου να πετύχουμε τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μα-

θητών μας είναι το Wikispaces – μία διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα – όπου οι μα-

θητές είχαν τη δυνατότητα συνεργατικά να αναπτύσσουν το σχέδιο δράσης τους, να 

δημοσιεύουν τα αποτελέσματα του έργου τους αλλά και να βλέπουν ο ένας τις εργασίες 

του άλλου. 

- Τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί στο διαδίκτυο εργαλεία συνεργατικής συγγραφής 
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κειμένου σε πραγματικό χρόνο μετατρέποντας τη συγγραφή μιας εργασίας από μονα-

χική σε ενεργή κοινωνική διαδικασία μάθησης. Τέτοια εργαλεία είναι το Titanpad και 

το Primary pad. Ωστόσο, δημοφιλέστερα συνεργατικά εργαλεία συνεργατικής δη-

μιουργίας κειμένων, εικόνων, παρουσιάσεων και φύλλων δεδομένων παραμένουν τα 

Google Documents. 

- Το VoiceThread διευκολύνει την έκφραση απόψεων πάνω σε συγκεκριμένο υλικό 

(εικόνες, βίντεο ή κείμενο). Επιτρέπει την από κοινού δημιουργία πολυμεσικών παρου-

σιάσεων καθιστώντας δυνατή την ανατροφοδότηση με τη μορφή σχολίων. Τα σχόλια 

μπορούν να κατατεθούν με διαφορετικούς τρόπους (φωνή, κείμενο, αρχείο ήχου ή βί-

ντεο (με τη χρήση webcam). Χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να συλλεχθούν τα σχόλια 

μιας ομάδας μαθητών εμπλέκοντάς τους σε ένα καταιγισμό ιδεών. 

- Το ClassDojo είναι ένα εργαλείο που αξιοποιεί τη συμπεριφοριστική θεωρία για την 

ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών από τους μαθητές. Παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία 

καταγραφής των συμπεριφορών των μαθητών σε σχέση με τη προσαρμοστικότητά τους 

με βάση διαμορφωμένους κανόνες που έχουν τεθεί. 

- Μια πλατφόρμα υποστήριξης της ανάγνωσης κειμένων ή βιβλίων που καθιστά δυνατή 

την εφαρμογή εποικοδομητικών πρακτικών στη διδασκαλία και δίνει περιεχόμενο στη 

φράση «ανάγνωση με νόημα» για κάθε μαθητή είναι η Actively Learn. Η αλληλεπί-

δραση μεταξύ των αναγνωστών (συζητήσεις) και τα αναγνωστικά βοηθήματα που ει-

σάγονται από τον εκπαιδευτικό (ερωτήσεις, ερμηνεία λέξεων, σημειώσεις, υποστηρι-

κτικά βίντεο, μεταφράσεις, ρύθμιση της εμφάνισης του κειμένου κλπ.) δίνουν κίνητρα 

ολοκλήρωσης του έργου. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης μπορούν να 

γράψουν σχόλια, να ανταλλάξουν απόψεις, να απαντήσουν στις ερωτήσεις του δασκά-

λου ή να υποβάλλουν τις δικές τους ερωτήσεις. 

- Το Socrative είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών που επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν κουίζ και άλλες εκπαιδευτικές ασκήσεις για την 

τάξη τους αλλά και να παρακολουθούν τις απαντήσεις τους σε πραγματικό χρόνο.  Πα-

ράλληλα, μέσα από τη λειτουργία της Space Race, όπου οι απαντήσεις δίνονται από 

ομάδες μαθητών, ενισχύεται η ομαδοσυνεργαστική διαδικασία και ο ευγενής συναγω-

νισμός. 

- Οι ρουμπρίκες (διαβαθμισμένες κλίμακες κριτηρίων αξιολόγησης), μεταξύ άλλων, 

μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στη διασαφήνιση του περιεχομένου και του 

στόχου της δράσης τους και στην αυτοπαρακολούθηση της ποιότητας της εργασίας 

τους. Η σύνθεση μίας ρουμπρίκας αξιολόγησης ενός έργου απαιτεί την ανάλυση του 

έργου σε επιμέρους στοιχεία αναπτύσσοντας δεξιότητες κριτικού στοχασμού. Ο εκπαι-

δευτικός με τους μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ρουμπρίκες ενώ 

βρίσκουμε στο διαδίκτυο εφαρμογές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ρουμπρίκας σύμ-

φωνα με καθορισμένα μοντέλα όπως για παράδειγμα στους διαδικτυακούς τόπους 

Rubistar και Kathy Schrock's Guide for Educators. 

Διδακτικές μέθοδοι  

Η κατανόηση και η εφαρμογή των αρχών της ΚαΣΜα θέτουν σε προτεραιότητα την 

επιλογή πολλαπλών μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου να αυξήσουμε τις δυνατότητες 
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πρόσβασης όλων των μαθητών στο μάθημα. Εξετάζοντας τις διδακτικές μας μεθόδους 

διαπιστώνουμε ότι δημιουργούνται ορισμένα εμπόδια επίτευξης των διδακτικών στό-

χων καθώς οι μαθητές μας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών προφίλ. Στη-

ριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην ανάγνωση από το βιβλίο απαιτώντας να κατανοήσουν 

και να μάθουν ανεξάρτητα από το γνωστικό τους υπόβαθρο και τις εμπειρίες τους. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος συνοψίζουμε τις πληροφορίες του βιβλίου και τους 

ζητάμε να μάθουν από τα περιορισμένα παραδείγματα που αυτό παρέχει. Εάν προβάλ-

λουμε σχετικό με το θέμα μας βίντεο απαιτούμε να συμμετάσχουν όλοι ανεξάρτητα 

από τη διάθεση ή την ικανότητά τους να διατηρήσουν την προσοχή τους σε αυτό, να 

κρατήσουν σημειώσεις και να συμμετάσχουν στη συνέχεια σε μια συζήτηση. Τα φύλλα 

εργασίας προσανατολίζονται κυρίως στη συλλογή πληροφοριών και όχι στη μεταφορά 

της γνώσης ενώ αγνοούν τις διαφορετικές ικανότητες και τις προτιμήσεις μάθησης. 

Τα παραπάνω εμπόδια απαιτούν να γίνουμε ευέλικτοι στην επιλογή των διδακτικών 

μεθόδων. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε 

οι οποίες αναλύονται σε σχέση με τις τρεις αρχές της ΚαΣΜα. 

(Αναπαράσταση)  Παρείχαμε τη δυνατότητα στους μαθητές να διαβάσουν το μυθιστό-

ρημα Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου τόσο σε έντυπη όσο και ψηφιακή μορφή. Τα 

πρώτα κεφάλαια που δόθηκαν σε ψηφιακή μορφή εμπλουτίστηκαν με παράλληλη α-

φήγηση του κειμένου. Δόθηκε διαδραστική παρουσίαση δύο κεφαλαίων του βιβλίου  

όπου το κείμενο υποστηρίχθηκε με επεξηγηματικά κείμενα, εικόνες, τραγούδια και βί-

ντεο. Το τελευταίο κεφάλαιο δόθηκε με τη μορφή διαδραστικής παρουσίασης όπου οι 

μαθητές καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις  κατανόησης. 

Δημιουργήθηκε ένα Scoop. it με επιλεγμένο διαδικτυακό περιεχόμενο  για την κατοχή 

και γενικότερα για τον Β’  Παγκόσμιο Πόλεμο προκειμένου να κατευθύνουμε τους 

μαθητές στις σημαντικές πληροφορίες και πηγές αλλά και για να καλυφθούν γνωστικά 

κενά. Με κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία επιχειρήθηκε η εστίαση των μαθητών σε 

κρίσιμα στοιχεία  των ψηφιακών κειμένων και των βίντεο που δόθηκαν προς διερεύ-

νηση.  

Η οργάνωση των γνωστικών πληροφοριών είναι μία σημαντική διαδικασία που επηρε-

άζει την προσοχή και εστίαση στο έργο, την ανάκληση της πληροφορίας αλλά και τη 

διαχείριση της γνώσης. Τα διαγράμματα λειτούργησαν ως οργανωτές των πληροφο-

ριών και των εννοιών ενώ προηγήθηκαν επιλεγμένων κειμένων. Μία ψηφιακή χρονο-

γραμμή τοποθέτησε τα γεγονότα του μυθιστορήματος στο ιστορικό τους πλαίσιο ενώ 

εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και πηγές αποτέλεσαν το υλικό της οπτικής αυτής ανα-

παράστασης.  

(Έκφραση) Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν ατομική ή ομαδική πα-

ρουσίαση του έργου τους με πολλαπλά μέσα (παρουσιάσεις, αφηγήσεις, θεατρικό έργο, 

ραδιοφωνική εκπομπή κλπ.). Κυρίως δόθηκε έμφαση στις «γνωστικές σκαλωσιές» ή 

«πλαίσια στηρίγματος» (scaffolding) τα οποία ενσωματώθηκαν στα ψηφιακά πολυμε-
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σικά υλικά που διατέθηκαν προς διερεύνηση στους μαθητές. Οι αρχικές υποστηριχτι-

κές «σκαλωσιές» με τη μορφή επεξηγηματικών κειμένων, λεξιλογίων, εικόνων, δια-

γραμμάτων κλπ. μειώνονταν σταδιακά έτσι ώστε να μεταβιβαστεί η ευθύνη της ολο-

κλήρωσης του έργου αποκλειστικά στους μαθητές. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Ed-

modo  πρόσφερε το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης με άμεσες διευκρινήσεις και ε-

νέργειες διορθωτικής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές ενώ το 

Wiki της δράσης «Η Αθήνα της κατοχής» πρόσφερε το κατάλληλο πλαίσιο διαλόγου 

και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μαθητών. 

(Εμπλοκή) Για να μάθουμε κάτι θα πρέπει να θέλουμε να το μάθουμε. Το κίνητρο για 

μάθηση δόθηκε στους μαθητές μέσα από τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο 

που θα εργαστούν (ατομικά, ομαδικά ή σε ζευγάρια) και τον τρόπο που θα εκφράσουν 

τις γνώσεις τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Προκειμένου 

να κερδίσουμε και να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στην ολοκλήρωση του 

μαθησιακού έργου είναι απαραίτητο να τοποθετούμε τους διδακτικούς μας στόχους 

στο ύψος που μπορούν να φτάσουν οι μαθητές. Γνωρίζοντας ότι ο βαθμός ετοιμότητας 

και απόδοσης δεν είναι ο ίδιος για όλους η ανάθεση των εργασιών διαφοροποιήθηκε 

στη δεύτερη φάση της δράσης αφού ο κάθε μαθητής δήλωσε το θέμα με το οποίο θα 

εμβαθύνει στην έρευνά του αλλά και τον τρόπο που προτιμάει να παρουσιάσει τα απο-

τελέσματα της προσπάθειάς του. Μέσα από την άμεση ανατροφοδότηση και τις μικρές 

ατομικές επιβραβεύσεις σε όλη τη διάρκεια της δράσης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα 

ο βαθμός εμπλοκής  των μαθητών.  

Αξιολόγηση 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης όπως η προφορική και γραπτή εξέταση (με 

κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις) ή η ανάπτυξη μίας έκθεσης σχετικά με το θέμα μπορεί 

να προκαλέσουν εμπόδια σε κάποιους μαθητές καθώς απαιτούν από αυτούς να έχουν 

αναπτύξει τους μηχανισμούς αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτού κειμένου, 

οργάνωση της σκέψης και δόμηση νοημάτων σε συγκεκριμένη μορφή. Αποκλείει τη 

χρήση κατάλληλων υποστηρικτικών πλαισίων αλλά κυρίως δεν επιτρέπει τη συμμε-

τοχή των μαθητών στη διαδικασία της αξιολόγησής τους. Στη δική μας περίπτωση χρη-

σιμοποιήσαμε εργαλεία αξιολόγησης που έδωσαν στους μαθητές τη δυνατότητα να πα-

ρουσιάσουν με πολλούς τρόπους αυτό που έχουν μάθει.  Ακόμα, στην έναρξη της δρά-

σης δημιουργήθηκε μία ρουμπρίκα αξιολόγησης που αναφερόταν στις γενικές προδια-

γραφές του παραδοτέου μαθητικού έργου με κριτήρια: περιεχόμενο (πληρότητα, ακρί-

βεια), δομή και οργάνωση, συνδέσεις με υποστηρικτικό υλικό, παραδείγματα, γλώσσα 

(συνοχή κειμένου, έκφραση και ύφος), γενική εικόνα.  Η ρουμπρίκα καθιστούσε σαφές 

στους μαθητές τις προσδοκίες για την επίτευξη του έργου και τους στόχους της μαθη-

σιακής διαδικασίας αλλά κυρίως αποτέλεσε εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιο-

λόγησης για τους μαθητές. 

 

Αντί Επιλόγου 

Ύστερα από τα παραπάνω ας ξαναδούμε την προτροπή του Κουντουρά: Σκοπός του 
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σχολείου δεν είναι ο βαθμός … Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν όλα, επομένως όλα να 

έχουν καλό βαθμό.  [σε αυτό λίγοι δάσκαλοι θα διαφωνούσαν] Αλλιώς πρέπει να καλεί-

ται ο δάσκαλος σε απολογία. [σε αυτό, δικαίως, θα διαφωνούσαν πολλοί περισσότεροι]. 

Είναι βέβαια φανερό ότι ο Κουντουράς δεν κυριολεκτεί. Απλώς βάζει ένα μεγεθυντικό 

φακό πάνω από το πρόβλημα προκειμένου να αναδείξει τον ουσιώδες,  τον σημαντικό 

και τον αδιαμφισβήτητο ρόλο του δασκάλου στην διαδικασία της μάθησης. Η ΚαΣΜα 

αναγνωρίζει τον απαιτητικό ρόλο του δασκάλου και προκειμένου να ασκήσει με επι-

τυχία το εκπαιδευτικό έργου του παρέχει έγκυρες μεθόδους και κατάλληλα διευκολυ-

ντικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει με ευελιξία τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την 

ποικιλομορφία των μαθητών του. 
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Καινοτομία και Τ.Π.Ε.  
Ο ρόλος του διευθυντή στην εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση 

Βαμβάκη Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

ΜΑ: "Εκπαιδευτική Ηγεσία" Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
anna.vamvaki@gmail.com 

Περίληψη 

Στη παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά  στις προϋποθέσεις που κάνουν δυνατή την 
εφαρμογή ενός ουσιαστικού εκπαιδευτικού μετασχηματισμού σε επίπεδο εκπαιδευτι-
κής μονάδα. Αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος  της διαμόρφωσης της εσωτερικής εκ-
παιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι όποιες αποφάσεις για 
υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, με στόχο  τον προσανατολισμό της εκπαιδευ-
τικής μονάδας σε περισσότερο συλλογικές διαδικασίες. Ο ρόλος του διευθυντή είναι 
ιδιαίτερα καθοριστικός, γιατί είναι η κινητήρια δύναμη που συντονίζει και διευκολύνει 
τις όποιες εκπαιδευτικές αλλαγές, ενώ αναδεικνύονται εξίσου  τόσο η αυτονομία όσο 
και η ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευτικών, των οποίων οι επιστημονικές γνώσεις 
και επαγγελματικές εμπειρίες πρέπει να αξιοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., εκπαιδευτική καινοτομία, πρόσθετη παιδαγωγική αξία, ρόλος 
διευθυντή. 

Εισαγωγή 

«Η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση «αποτελεί ταυτόχρονα ένα πολιτικό 
θέμα (υπό την έννοια ότι σχολικές περιφέρειες και κράτη προωθούν/απαιτούν τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών) και ένα πρόβλημα εκπαιδευτικής καινοτομίας (υπό την έννοια 
ότι διάφορες ομάδες επιχειρούν γενικότερα να εφαρμόσουν περισσότερο αποτελεσματι-
κές χρήσεις των υπολογιστών)» Fullan 1986, σελ. 28. 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας αφορούν ένα τομέα με εφαρμογές  ποι-
κίλων επιστημονικών κατηγοριών. Η ανάπτυξη τους την τελευταία εικοσαετία ήταν 
ραγδαία. Δημοφιλές πεδίο ενδιαφέροντος αποτελεί η ειδικότερη μελέτη της ένταξης 
και ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής καθώς διαπιστώ-
νεται η αποτίμηση των θετικών αποτελεσμάτων εφαρμογής τους στην εκπαίδευση, την 
οικονομία και την κοινωνία. Σημαντικό θέμα εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί  η έ-
νταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς  τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 
μεγάλες επενδύσεις σε υλικό και λογισμικό από πολλές χώρες επιχειρώντας την εισα-
γωγή της αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο 
εκπαιδευτικό σύστημα (Pelgrum 1994, Pelgrum, Anderson Polydorides 1996, Pelgrum 
& Plomp 1993). Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται σε δυο υποθέσεις: α) η σύγχρονη εκ-
παίδευση οφείλει να προετοιμάσει τους μαθητές για τη δυναμική ένταξή τους στην 
κοινωνία της τεχνολογίας και β) η χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της 
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Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση ενθαρρύνει νέες μεθόδους διδασκαλίας που 
ξεπερνούν τις παραδοσιακές  μεθόδους, αλλά και τους περιορισμούς του χρόνου, της 
υποδομής και της απόστασης. Παράλληλα αποτελεί  και μια περίπτωση εκπαιδευτικής 
καινοτομίας εφόσον η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να ενθαρρύνει όχι 
μόνο την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και τη βελτίωση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας (OECD 2001), ενώ αντίθετα τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί 
σε σχέση με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αφορούν  κυρίως  
εκπαιδευτικά/παιδαγωγικά θέματα παρά τεχνικά (Rhodes 1989).  

Καινοτομία και πρόσθετη παιδαγωγική αξία 

Η καινοτομία όπως αναφέρεται στο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Εισαγωγή καινοτο-
μιών στην εκπαιδευτική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή  (σσ. 231-240),  αρχικά χρη-
σιμοποιήθηκε  στην οικονομία για να δηλώσει την ύπαρξη και εφαρμογή νέων ιδεών 
στην οικονομική δραστηριότητα και κυρίως σε επίπεδο επιχείρησης.  Αργότερα  διά-
φοροι τομείς και κλάδοι τη χρησιμοποίησαν  για να χαρακτηρίσει την αιτία πολλών 
αλλαγών που συνέβαιναν σε κοινωνικοοικονομικό και οργανωσιακό επίπεδο με πολ-
λαπλές διαστάσεις και διαφοροποιήσεις και προσδιορίζεται από το περιβάλλον στο ο-
ποίο αναφέρεται. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια πληθώρα ορισμών στη διεθνή βιβλιο-
γραφία για την καινοτομία. 

Η καινοτομία ετυμολογικά ορίζεται ως μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται από μια νέα 
πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα (Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής 
Α.Π.Θ., 1998). Επιπρόσθετα, με την έννοια του νεωτερισμού στοχεύει στη βελτίωση 

μιας κατάστασης και για το λόγο αυτό εξαρτάται από κοινωνικοπολιτισμικούς παρά-
γοντες. Στο σημερινό ελληνικό σχολείο, όμως, η έννοια της καινοτομίας ίσως να κινεί-
ται ακόμη σε επίπεδο ρητορικής, καθώς  δεν λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές, μα-
θησιακές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των μαθητών και κατ’ επέκταση, οι διαφορε-
τικές τους ανάγκες (Κεσίδου, 2008∙ Ανδρούσου & Ασκούνη, 2004). Σύμφωνα με τον 
Fullan (1991), η καινοτομία στην εκπαίδευση αφορά σε ενέργειες που εμπεριέχουν και 
προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: α) αλλαγή αρχών 
και πεποιθήσεων, β) εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και γ) χρήση νέων δι-
δακτικών μέσων. Όμως, η διαμόρφωση και η εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών στην 
εκπαίδευση αποτελεί καινοτομία, όταν, κατά κύριο λόγο, λαμβάνονται υπόψη οι κοι-
νωνικές και πολιτισμικές αφετηρίες των μαθητών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, κρίνε-
ται ιδιαίτερα σημαντική η διαμόρφωση μιας εσωτερικής κουλτούρας της σχολικής μο-
νάδας που θα βασίζεται στη συλλογικότητα και την εξέλιξη όλων των φορέων της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας μέσω της έρευνας, της καλλιέργειας και της μόρφωσης. Ση-
μαντική, επίσης, κρίνεται η ενεργός εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στην ανα-
ζήτηση και απόφαση για εκπαιδευτικές καινοτομίες, καθώς την όποια εκπαιδευτική 
αλλαγή στην καθημερινή σχολική πρακτική θα κληθεί να εφαρμόσει ο μάχιμος εκπαι-
δευτικός της τάξης (Υφαντή, 2000:60). 
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Η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών ανανεώνει τη σχολική ρουτίνα των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών και βοηθά το σχολικό οργανισμό να συνδεθεί με την κοινωνία, 
μετατρέποντάς τον σε ένα δημιουργικό ζωντανό χώρο που προετοιμάζει κατάλληλα 
τους μαθητές για την εισαγωγή τους σε αυτή. Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει ο εκπαι-
δευτικός ο οποίος επιθυμεί να εντάξει την καινοτομία στη μαθησιακή διαδικασία, από 
την πιο μικρή αλλαγή στο χρώμα της κιμωλίας ή του τοίχου της τάξης του έως μία πιο 
σύνθετη όπως η αξιοποίηση της μάθησης μέσω σχεδιασμού. Αξίζει να σημειωθεί πως 
η έννοια της καινοτομίας δεν εμπεριέχει απαραίτητα το στοιχείο της τεχνολογίας, αλλά 
αφορά στην προσφορά κάτι καινούριου στη διδακτική πρακτική, που δεν υπήρχε προη-
γουμένως. 

Καινοτομία και εκπαίδευση 

Η καινοτομία αναφέρεται και εξετάζεται από την πλευρά της οικονομίας της εκπαίδευ-
σης κυρίως στη σχέση της με την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, οι οποίες αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και 
βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του.  Η εισαγωγή των και-
νοτομιών στο σχολείο επιφέρει  αποτελέσματα τα οποία ενσωματώνονται στο ανθρώ-
πινο κεφάλαιο, καθώς αυτό  παράγεται από την εκπαίδευση και συμβάλλει άμεσα στην 
οικονομική ανάπτυξη με την επαγγελματική καριέρα των απόφοιτων. Ανάλογα με το 
μοντέλο διοίκησης και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, μολονότι προκύπτουν  σημαντικές 
διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται, οι καινοτομίες στην εκπαίδευση, κυρίως κατά 
την υλοποίηση προγραμμάτων, σύμφωνα με τον Charlot ( Charlot & Beillerot 1995) 
επικεντρώνονται σε επτά τάσεις: α) παιδαγωγική αξιολόγηση με την εισαγωγή νέων 
μεθόδων και διαδικασιών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, β) απελευθέ-
ρωση των βαθμίδων εκπαίδευσης με την εισαγωγή διαδικασιών εκπαίδευσης που στη-
ρίζονται στον ατομικισμό και στην εγκατάλειψη αναφοράς στις βαθμίδες εκπαίδευσης, 
γ) εφαρμογή δίγλωσσης εκπαίδευσης σε περιοχές που έχουν μικτό πληθυσμό  ή μεγάλη 
συγκέντρωση αλλοδαπών, δ) διαθεματικότητα,  ε) επικέντρωση στον τρόπο με τον ο-
ποίο μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν οι μαθητές, στ) δημιουργία ευκαιριών ανταλλαγών 
και στήριξης των εκπαιδευτικών πού τους επιτρέπουν να εξελιχθούν μέσω της επαφής 
και συνεργασίας με άλλους συναδέλφους και ζ) προγράμματα που απαντούν στον κοι-
νωνικό ρόλο του σχολείου, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες και δυνατότητες σε μα-
θητές που για οποιοδήποτε λόγο παρουσιάζουν μια διαφορετικότητα. 

Προϋποθέσεις για την ουσιαστική εφαρμογή καινοτομιών 
σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας 

Η καινοτομία με την έννοια του νεωτερισμού στοχεύει στη βελτίωση μιας κατάστασης. 
Για τον λόγο αυτό εξαρτάται από κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες. Στο σημερινό 
ελληνικό σχολείο, όμως, η έννοια της καινοτομίας κινείται περισσότερο σε επίπεδο 
ρητορικής, αφού δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πολιτισμικές, μαθησιακές και κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες των μαθητών και, κατ’ επέκταση, οι διαφορετικές τους ανάγκες (Κεσί-
δου, 2008· Ανδρούσου &  Ασκούνη, 2004). Έτσι, πολλές καινοτομίες διακηρύσσουν 
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μετασχηματισμούς, ενώ ουσιαστικά αναπαράγουν τον κοινωνικό έλεγχο και την κοι-
νωνική ανισότητα (Φραγκουδάκη, 2001). Σημαντική για την ουσιαστική εφαρμογή 
καινοτομιών είναι η διαμόρφωση μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Σαφώς, 
υπάρχουν διαστάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μπορούν να ελεγ-
χθούν από τους συντελεστές της εκπαιδευτικής μονάδας. Από την άλλη, όμως, αναμ-
φισβήτητο είναι το γεγονός πως υπάρχουν και διαστάσεις, στις οποίες μπορεί να συμ-
βούν εκπαιδευτικές αλλαγές στο μικρο-επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας, όπως η ε-
φαρμογή παιδοκεντρικών διδακτικών μεθόδων κι ευέλικτης οργάνωσης της διδασκα-
λίας, προσέγγιση των μαθητών βάσει της προσωπικότητάς τους κι όχι των κοινωνικών 
τους καταβολών, συνεργατικές σχέσεις εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας 
(Δακοπούλου, 2008: 196), κτλ. Με αυτήν την έννοια μια καινοτομία μπορεί να μετα-
σχηματίσει υφιστάμενες κοινωνικές δομές και σχέσεις. Άλλωστε, η αλλαγή στην εσω-
τερική οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδας αποτελεί τη μέγιστη καινοτομία (Hoyle, 
1975:332, στο Δακοπούλου, 2008: 196). Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντικός αναδεικνύεται 
τόσο ο ρόλος του διευθυντή όσο και των εκπαιδευτικών. 

Ο διευθυντής – ηγέτης βασικός παράγοντας 
στην εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο 

Αποτελεί κοινή παραδοχή  όπως αναφέρεται στο Γιώργος Παπακωνσταντίνου Εισα-
γωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή  (σσ. 231-240),  
ότι για την  εισαγωγή και την ανάπτυξη καινοτομιών στο σχολείο καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζει ο διευθυντής και η διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού οι οποίοι 
πρέπει να είναι ανοικτοί σε νέες ιδέες και πρακτικές. Ο διευθυντής του σχολείου  με 
χαρακτηριστικά ηγετικής συμπεριφοράς προωθεί και διευκολύνει μόνο με την παρέμ-
βαση του την υιοθέτηση καινοτομιών στο εσωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονά-
δας. Η είσοδος μιας  καινοτομίας αναπόφευκτα δημιουργεί αμφισβητήσεις, αντιπαρα-
θέσεις και διαμάχες. Επομένως, ο ρόλος του διευθυντή είναι ιδιαίτερα  κρίσιμος και 
σημαντικός ανεξάρτητα από το μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζεται γενικά ή ειδικά 
στη σχολική του μονάδα. Η συμβολή του επιπρόσθετα στην εφαρμογή των καινοτο-
μιών αυξάνεται ανάλογα με το βαθμό αυτονομίας της σχολικής μονάδας καθώς  κάθε 
εκπαιδευτική μονάδα έχει ένα περιβάλλον μοναδικό, τη δική της ιστορία και μια συ-
γκεκριμένη δυναμική την οποία προσανατολίζει και χειρίζεται ο διευθυντής, ο οποίος 
προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους που έχει θέση ο ίδιος ή έχουν τεθεί από κοινού με 
τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με το μοντέλο διοίκησης που ακολουθεί.  Ο ρόλος του 
διευθυντή γίνεται καθοριστικός στα αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα όπου,  
δίνεται μεγάλη αυτονομία στις σχολικές μονάδες. Όταν εισάγονται καινοτομίες στο 
σχολείο του ο διευθυντής, καλείται να παίξει ένα διπλό ρόλο, ανάλογα με την περί-
πτωση: α) να αναγνωρίζει και να προωθεί την ανάπτυξη καινοτομικών ιδεών των εκ-
παιδευτικών του σχολείου και β) να είναι αυτός ο εγγυητής της εφαρμογής της καινο-
τομίας. Η καινοτομία σε μια «στερεοτυπική» οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου 
αλλάζει την ισορροπία και την αρμονία, έστω και πρόσκαιρα, δημιουργώντας κάποιες 
αντιδράσεις τις οποίες ο διευθυντής θα πρέπει να διαχειριστεί ώστε να μην οδηγηθούν 
σε εκρηκτικές διαστάσεις. Ο διευθυντής θα πρέπει να αναχθεί σε ηγέτη για να μπορέσει 
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να διαχειριστεί τις καινοτομίες και να ξεφύγει από τη λογική της διαχείρισης της κατά-
στασης. Οι διευθυντές με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα  του ηγέτη και την αποτελεσματι-
κότητά του, που, κατά τον Yukl (1994), είναι η αυτοπεποίθηση, η αντοχή στην πίεση, 
η ακεραιότητα, η καθοδήγηση, η διαμόρφωση εργασιακής υποκίνησης, η γνωστική ι-
κανότητα, η γνώση της οργάνωσης και η χαρισματικότητα, μπορούν ευκολότερα να 
αντεπεξέλθουν σε διαδικασίες εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο. Επίσης, κρίσιμα 
στοιχεία για την διαχείριση των καινοτομιών στο σχολείο  αποτελούν οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ηγέτη, όπως οι σχέσεις ηγέτη - μελών, η 
δομή των καθηκόντων, η δύναμη της θέσης του ηγέτη καθώς και το εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον της οργάνωσης, (Μιχόπουλος, 2004). Είναι αναμενόμενο ότι, 
αυτοί που συμμετέχουν σε καινοτομίες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις ενδε-
χόμενες αντιδράσεις και να αποδεχτούν τις αντιπαραθέσεις και την προσωρινή «ατα-
ξία» για να μπορούν να αντεπεξέρχονται καλύτερα και να διευθύνουν αποτελεσματι-
κότερα την καινοτομία. Η επιτυχία της καινοτομίας δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη. Ε-
ξαρτάται από την ευφυΐα και τη διαύγεια αυτού που διευθύνει την καινοτομία. Καθο-
ριστικός είναι ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος  δεν θα πρέπει να λειτουρ-
γεί με ατομισμό, αλλά να προτάσσει το συμφέρον του εκπαιδευτικού οργανισμού, χρη-
σιμοποιώντας  όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να διατηρήσει την ισορροπία  στο 
μικροσύστημα της σχολικής μονάδας και να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις αντιστάσεις 
που προκύπτουν από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Ο διευθυντής πρωτίστως πρέ-
πει  να συνειδητοποιήσει ότι η αλλαγή θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς, αφού ο ίδιος 
μόνο την υποδομή, τη δομή, τα εργαλεία και την καθοδήγηση - συντονισμό μπορεί να 
παρέχει σ’ αυτούς. Η επιτυχία των καινοτομιών στο μεγαλύτερο μέρος της εξαρτάται 
από τη στάση των εκπαιδευτικών και από το σκεπτικισμό και προβληματισμό τους για 
την αλλαγή που πρόκειται να  επέλθει σε συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης 
στη διδακτική και την παιδαγωγική,  για  μια πραγματικά διαρκή αλλαγή στο σχολείο. 
Καθοριστικός παράγοντας της συμμετοχής σε μια καινοτομία για το διευθυντή και τον 
εκπαιδευτικό που  συμμετέχουν σε αυτή είναι  η αυτονομία δράσης και η συμμετοχή 
τους στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της, στην κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος, τα οποία οδηγούν τον 
εκπαιδευτικό στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα προβλήματα 
του κοινωνικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος του σχολείου, με τις αναδυόμε-
νες τεχνολογίες και τεχνολογικές εφαρμογές στην εκπαίδευση και που, επαγωγικά, 
μπορούν να τον οδηγήσουν στο να ανανεώσει τις πρακτικές εκπαίδευσης και μάθησης 
τόσο του ίδιου, αναπτύσσοντας τον επαγγελματικά, όσο και των μαθητών του. Για να 
μειωθούν οι πιθανότητες αποτυχίας εφαρμογής των καινοτομιών, οι διευθυντές ως η-
γέτες, αλλά και τα στελέχη της εκπαίδευσης  οφείλουν να διαγνώσουν και να κατανο-
ήσουν ποιες είναι οι δυνάμεις που αντιστέκονται ή πρόκειται να αντισταθούν στις αλ-
λαγές, δεδομένου ότι είναι φυσικό να υπάρξουν αντιδράσεις για κάτι το οποίο είναι 
νεωτεριστικό και το οποίο εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα και ορισμένες 
φορές τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος στην εφαρμογή μιας 
καινοτομίας  ο διευθυντής θα πρέπει να εξετάσει βασικές παραμέτρους της λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας οι οποίες όμως αλληλεπιδρούν και σε μεγάλο βαθμό εξασφαλί-
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ζουν την επιτυχία των καινοτομιών. Οι παράμετροι αυτές είναι: α) η οργανωτική αλ-
λαγή στο σχολείο και η   οργάνωση και  κατανομή της εργασίας, β) η επαγγελματική 
συνεργασία του σώματος των εκπαιδευτικών του σχολείου, γ) η αλλαγή σε σχέση με 
την κουλτούρα και το κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα, δ) η δυναμική του 
σχεδίου εκπαίδευσης και του σχεδίου δράσης, ε) η ηγεσία σε επίπεδο σχολείου και οι 
μορφές άσκησης της εξουσίας και στ) ταυτότητα της μαθησιακής οργάνωσης και οι 
αλλαγές στον στερεοτυπικό τρόπο παροχής εκπαίδευσης.  

Συμπεράσματα 

Η διαχείριση της εκπαιδευτικής καινοτομίας εξαρτάται από την  αποτελεσματική δια-
χείριση της διαδικασίας ένταξης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση η 
οποία απαιτεί την αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης. Η  ένταξη των νέων τεχνο-
λογιών στη διδασκαλία και μάθηση αποτελεί μια ιδιαίτερης μορφής εκπαιδευτική και-
νοτομία η οποία απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό κόστος για την ανάπτυξη και τη συνεχή ανα-
βάθμιση του υλικοτεχνικής υποδομής. Παράλληλα, όπως κάθε εκπαιδευτική καινοτο-
μία, απαιτεί την αναγνώριση της σπουδαιότητας του ρόλου του εκπαιδευτικού στη δια-
δικασία ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, προτείνοντας είτε 
τον «παιδαγωγικό» είτε τον «καταλυτικό στόχο». 

Η καινοτομία αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών στην 
εκπαίδευση, όταν, κατά κύριο λόγο, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κοινωνικές και πολιτι-
σμικές αφετηρίες των μαθητών. Αυτός ο μετασχηματισμός της  κοινωνικής ανισότητας 
που συντηρεί κι αναπαράγει το σχολείο είναι δυνατός μόνο σε αυτήν την περίπτωση. 
Επομένως, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διαμόρφωση μιας εσωτερικής κουλτούρας 
της εκπαιδευτικής μονάδας που θα βασίζεται στη συλλογικότητα και την εξέλιξη όλων 
μέσω της έρευνας, της καλλιέργειας και της μόρφωσης. Επίσης σημαντική και χρή-
σιμη, είναι η ενεργός εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στην αναζήτηση και από-
φαση για εκπαιδευτικές καινοτομίες, καθώς την όποια εκπαιδευτική αλλαγή στην κα-
θημερινή σχολική πρακτική θα κληθεί να εφαρμόσει ο μάχιμος εκπαιδευτικός της τά-
ξης. Αποτελεί όμως προϋπόθεση,  γι’ αυτό η εκχώρηση στην εκπαιδευτική μονάδα της 
δυνατότητας να εφαρμόζει με αυτονομία  τις καινοτομίες που ανταποκρίνονται στα 
δικά της χαρακτηριστικά, νοοτροπία κι ανάγκες. 

Για την εφαρμογή των καινοτομιών είναι ανάγκη οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό 
σύστημα να περάσουν από τη θέση του θεατή στη θέση του ενεργού εκπαιδευτικού είτε 
ως λειτουργού είτε ως επαγγελματία. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την εισαγωγή 
της καινοτομίας καθώς και η αντιμετώπιση  των δυνάμεων που αντιδρούν σ’ αυτήν και 
που, πολύ πιθανόν μπορεί να είναι δικαιολογημένη εντάσσονται στο έργο που πρέπει 
να αναλάβει ο διευθυντής, προκειμένου να εμπνεύσει και να πείσει τους υφισταμένους 
ότι η καινοτομία είναι ευθύνη όλων και  θα αποβεί σε όφελος όλων, χωρίς κάποιος που 
δεν θέλει ή δεν πείθεται για τους στόχους της καινοτομίας να περιθωριοποιηθεί. 
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Περίληψη 

Η κριτική σκέψη είναι άρρηκτα δεμένη με την επιχειρηματολογία. Στο πλαίσιο 

διδακτορικής έρευνας δράσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας από μαθητές 

της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, αξιοποιήσαμε το λογισμικό εννοιολογικής 

χαρτογράφησης Inspiration προκειμένου οι μαθητές να δημιουργήσουν 

επιχειρηματολογικούς χάρτες. Από την εφαρμογή μας προκύπτει ότι η δόμηση της 

επιχειρηματολογίας μέσα από χάρτες σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα αποτελεί 

πρόσφορη διδακτική μεθοδολογία. Επιτρέπει οι μαθητές να αναπτύξουν τα 

επιχειρήματα και την επιχειρηματολογία στα δομικά της στοιχεία ενεργοποιώντας 

παράλληλα δεξιότητες κριτικής σκέψης ήτοι: ομαδοποίησης, λογικών συλλογισμών 

αιτιολόγησης, ερμηνείας, αξιολόγησης, επεξήγησης, συμπερασμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: γνωστικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, συνεργατική μάθηση, 

επιχειρατολογικός χάρτης. 

Εισαγωγή 

Η διδακτική εφαρμογή της χαρτογράφησης βασίζεται στις θεωρίες του εποικοδομι-

σμού που προσδιορίζουν τη μάθηση ως μία διαδικασία συνεχούς οργάνωσης, νοητικής 

επεξεργασίας και αναδιοργάνωσης των προσωπικών γνωστικών σχημάτων για την πα-

ραγωγή νέας γνώσης (LipmanM., 1991), με τη διαμεσολάβηση αναπαραστασιακών συ-

στημάτων έκφρασης και επικοινώνησης ιδεών με τη χρήση σημάτων, πολιτιστικών ερ-

γαλείων και μαθημένων τεχνικών (Lave J., 1998). Τα ανοιχτά λογισμικά, όπως το 

Inspiration, που επιλέξαμε στη διδακτική μας εφαρμογή, διευκολύνουν την αναθεώ-

ρηση και αναδόμηση των γνωστικών αναπαραστάσεων, που είναι προϋπάρχουσες 

στους μαθητές, σε διαγράμματα αναπαράστασης όχι μόνο της δομής της γνώσης, αλλά 

και ως σημασιολογικά δίκτυα γνωστικών σχημάτων ή μοντέλων, για να εκφράσουν 

τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές σχέσεις ως συμπυκνωμένα σύνολα. Η διαδικασία 

αυτή, που εξωτερικεύει την εσωτερική αναπαράσταση της γνώσης σε οπτικές αναπα-

ραστάσεις με σχήματα, χρώματα εικόνες, αιτιολογικές σχέσεις κ.ά., ταυτόχρονα ενερ-

γοποιεί σε κάποιο βαθμό και τη γνώση που βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή και αυτό 

συνεισφέρει στη διαδικασία της μάθησης. (Ράπτης Α.& Ράπτη Α., 2004). Η οπτικοποί-
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ηση απελευθερώνει το μαθητή από την ενασχόληση πολύπλοκης γραπτής ή προφορι-

κής γλωσσικής κωδικοποίησης που είναι ιδιαίτερα απαιτητική και έτσι μπορεί να επι-

κεντρωθεί στα νοήματα και τις ιδέες και να επικοινωνήσει αποτελεσματικότερα τα προ-

σωπικά ή γνωστικά του δομήματα (Ράπτης Α & Ράπτη Α, ό.π.). 

Στην παρέμβαση που ακολουθήσαμε περάσαμε από την πρώτη διαισθητική απόπειρα 

επιχειρηματολογίας σε ρητή και αυστηρά δομημένη διδασκαλία με δραστηριότητες 

σχεδιασμού και οπτικοποίησης για την οικοδόμηση επιχειρημάτων και επιχειρηματο-

λογικού λόγου σε Χάρτες Επιχειρηματολογίας. Οι αρχικοί χάρτες των μαθητών στα-

διακά μετασχηματίστηκαν σε Επιχειρηματολογικούς χάρτες και ο λόγος τους, που ήταν 

κυρίως περιγραφικός, εξελίχθηκε σε επιχειρηματολογικό.  

Στην κατασκευή των Χαρτών Επιχειρηματολογίας ακολουθήθηκαν ως ένα βαθμό συ-

γκεκριμένα στάδια ανάπτυξης της επιχειρηματολογίας και της κριτικής σκέψης από το 

Πρόγραμμα που εκπονείται για την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας και, μέσω αυτής, 

της κριτικής σκέψης του Reasoninglab με τη χρήση του λογισμικού Rationale (βλ. και 

Gelder, T. van, 2005, Gelder, T. Van, 2015), ως εξής:  

1o Στάδιο: Ιεραρχική δόμηση χαρτών 

Ομαδοποίηση 

Η ομαδοποίηση, βασική δεξιότητα της κριτικής σκέψης, διευκολύνει την επιχειρημα-

τολογία και την αιτιολόγηση. Οι μαθητές αρχικά στον επιχειρηματολογικό χάρτη πε-

ριορίστηκαν στην παράθεση των σκέψεών τους που εκπορεύονταν από το κεντρικό 

θέμα- ερώτημα. Πρώτος στόχος ήταν η οργάνωση της πληροφορίας, δηλαδή η επιλογή 

της κατάλληλης πληροφορίας και η δόμησή της στο χάρτη, η ταξινόμηση και η παρου-

σίασή της με σαφήνεια. Ακολούθησε η κατανομή ιδεών και επιχειρημάτων σε ομάδες 

και αποφασίστηκε συμβατικά η κάθε μία να έχει διαφορετικό χρώμα. Υπήρξε εξοικεί-

ωση των μαθητών με υπερσυνδέσεις, εικόνες, ήχους. Ο επιχειρηματολογικός χάρτης 

σταδιακά πήρε Ιεραρχική δομή. Η διάταξη της πληροφορίας στο χάρτη σε πυραμίδα 

επιτρέπει τη σύνδεση του κυρίου θέματος με τα υποθέματα ή τις διάφορες κατηγορίες 

με συνδέσεις.  

Για να επιτύχουμε τη συνεκτικότητα στην παρουσίαση των πληροφοριών στον επιχει-

ρηματολογικό χάρτη, τέθηκαν οι παρακάτω αρχές: 

1. Συνεκτικότητα (νοηματική ολοκλήρωση) 

α) Πληρότητα: Σε κάθε επίπεδο επιχειρηματολογίας περιλαμβάνονται όλες οι παράλ-

ληλες έννοιες που καλύπτουν επαρκώς το θέμα 

β) Εσωτερικής σαφήνειας: κάθε ομάδα έχει ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, χωρίς να υ-

πάρχουν κενά ή επικαλύψεις  
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 γ) Ελάχιστης καταγραφής: καταγράφονται μόνο όσα στοιχεία είναι σχετικά με το θέμα 

2. Αφαιρετικότητα (διαβάθμιση εννοιών) 

Η αφηρημένη και γενική έννοια στην κορυφή, σε χαμηλότερο επίπεδο οι μερικότερες 

και πιο συγκεκριμένες έννοιες (π.χ. το επιχείρημα πάνω από το παράδειγμα ή τη βάση 

στήριξης του ισχυρισμού). 

  3. Αντιστοιχία 

 Οριζόντια αλλά και κάθετα ισχύουν οι ίδιες αρχές ιεραρχικής διάκρισης (Οριζόντια 

αντιστοίχιση: ισοδύναμες έννοιες. Κάθετη αντιστοίχιση: κάθε επίπεδο είναι μερικό-

τερο και πιο συγκεκριμένο από το προηγούμενο). 

 

Εικόνα 1.  

Ο αρχικός χάρτης όπου όλες οι έννοιες εκπορεύονται από την κύρια έννοια/θέμα 

Στα παραδείγματα Επιχειρηματολογικών χαρτών που κατασκεύασαν οι μαθητές φαί-

νεται η σταδιακή ομαδοποίηση και ιεράρχηση εννοιών, ώστε να αποδώσουν τη λογική 

συσχέτιση της επιχειρηματολογίας και να δομήσουν το λόγο τους σε σχήματα επιχει-

ρηματολογίας. 
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Εικόνα 2. 

Ο τελικός χάρτης με ομαδοποίηση και ιεράρχηση στα σχήματα της επιχειρηματολογίας 

 2ο Στάδιο: Κατασκευή επιχειρημάτων (αιτιολογικών συλλογισμών) 

Η κριτική σκέψη αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την αξιόπιστη και αποτελεσμα-

τική αιτιολόγηση. Είναι η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών σκέψης που βοηθούν να 

φτάσουμε στη γνώση. Η γνώση είναι η αιτιολογημένη πίστη μας ότι κάτι είναι αληθές. 

Η θέση/άποψη του συγγραφέα χρειάζεται να στηρίζεται με επαρκή και λογικά επιχει-

ρήματα, ώστε να πειστεί το κοινό, ακόμη και αν έχει διαφορετική άποψη. Επιχείρημα 

είναι ο συλλογισμός που χρησιμοποιείται σε μια διαλογική συζήτηση για να υπερασπι-

στούμε ή να απορρίψουμε μια άποψη. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο από λόγους 

(αιτιολογήσεις) ή ενστάσεις που στηρίζουν έναν ισχυρισμό (Johnson, 2000). Τα επιχει-

ρήματα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας πρέπει να έχουν "εύρος" και "βάθος". Εύρος 

(οριζοντίως στο χάρτη) σημαίνει ότι μια σειρά λόγων υποστηρίζουν τη θέση-άποψη, 

όχι μόνο ένας. Βάθος (καθέτως στο χάρτη) σημαίνει ότι κάθε ένας από αυτούς τους 

λόγους στηρίζεται αποδεικτικά ή τεκμαρτά επαρκώς, ώστε να γίνονται πιστευτοί.  

Δόμηση Επιχειρημάτων: Τα επιχειρήματα στο χάρτη πρέπει να είναι σωστά δομημένα, 

ώστε οι προκείμενες να οδηγούν σε λογικό συμπέρασμα και να είναι ισχυρά, όπως θα 

εξετάσουμε στο στάδιο της αξιολόγησης. Στόχος των επιχειρημάτων είναι η αιτιολό-
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γηση, δηλαδή οι μαθητές να αποδείξουν ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής, γιατί υποστη-

ρίζεται από άλλες αξιώσεις που είναι αληθείς. Λογικοί ή αποδεικτικοί λόγοι είναι μια 

ομάδα ισχυρισμών, προκείμενες που παρέχουν στοιχεία ότι ένας άλλος ισχυρισμός είναι 

αληθής. Ένας λόγος υποστηρίζει και αποδεικνύει τον ισχυρισμό, του προσδίδει βαρύ-

τητα και αξιοπιστία και αποτελεί τη βάση για να γίνει πιστευτός (βλ. και Παπανούτσος, 

19821). 

 

Εικόνα 3. Αρχικός χάρτης με ελλιπή και ανολοκλήρωτη αιτιολόγηση 

 

Εικόνα 4. Τελικός χάρτης με αναπτυγμένη και λογική αιτιολόγηση 

1 «Το ισχυρό λοιπόν επιχείρημα είναι ένας καλοδουλεμένος λογικός συρμός, Παπανούτσος,    
   1982). 
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3οΣτάδιο: Αντίλογος- Ένσταση ή «Το νόμισμα έχει δύο πλευρές!» 

Χαρακτηριστικό της σκέψης των μαθητών αυτής της ηλικίας είναι η μονοδιάστατη 

σκέψη. Ο κόσμος είναι πολυσύνθετος και πολύπλοκος και μέσα από αυτή την παρέμ-

βαση βασικός μας στόχος ήταν οι μαθητές να δούνε και τις άλλες διαστάσεις του θέ-

ματος. Να μπορούν να προσεγγίσουν την άποψη του άλλου και να την αποδώσουν με 

δικά τους λόγια. Ενσυναίσθηση σημαίνει να κατανοείς την άποψη και στάση του άλλου 

και ο διάλογος, ακόμη και άρρητος, στην επιχειρηματολογία παίζει διευκολυντικό 

ρόλο. 

 Αντίρρηση ή ένσταση είναι μια ομάδα ισχυρισμών, γνωστές ως προκείμενες, που 

παρέχουν στοιχεία ότι ένας άλλος ισχυρισμός είναι ψευδής (Chartrand, 1993), και η λει-

τουργία της είναι να: 

 Παρέχει στοιχεία κατά του ισχυρισμού 

 Αντιτίθεται στον ισχυρισμό  

 Υπονομεύει την αξίωση του ισχυρισμού  

Η ένσταση μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικό δομικό στοιχείο της αιτιολόγησης. 

Έτσι έχουμε ένσταση στην αιτιολόγηση και ένσταση στο επιχείρημα. 

Ένσταση στην αιτιολόγηση: Όταν η αντίρρηση παρέχει αποδείξεις ότι ο ισχυρισμός είναι 

ψευδής, τότε χρησιμοποιείται η αντίρρηση ως αιτιολόγηση ότι η αντίθετη άποψη είναι 

σωστή (γνωστή ως άρνηση του C2). 

Ένσταση σε επιχείρημα: Συχνά η αντίρρηση δεν γίνεται απευθείας στη θέση που υπο-

στηρίζεται, αλλά σε ένα επιχείρημα που υποστηρίζει τη θέση αυτή, ώστε να την κλονί-

σει.  

 Ανασκευή 

Στη διαδικασία αυτή απαιτούνται σύνθετες ικανότητες σκέψης που επιτρέπουν τη δια-

πραγμάτευση της αλήθειας της θέσης και αποδεικνύουν ότι ο αντίλογος είναι ψευδής 

ή περιορισμένης ισχύος. Η ένσταση στην αντίρρηση είναι γνωστή και ως διάψευση. Η 

ένσταση μπορεί να παρέχει στοιχεία, ώστε να αποδείξει ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής, 

μπορεί να αντιτίθεται απευθείας στον ισχυρισμό, να υπονομεύει τον ισχυρισμό3. 

2 Όπου το επιχείρημα αποτελείται από μια θέση ή συμπέρασμα (C – Conclusion) και 

τουλάχιστον μια αιτιολόγηση/ υποστηρικτικό λόγο (R- Reason) ή προκείμενη, στο 

Voss, J. F. & Means, M. L., 1991.  
3 Σύμφωνα με το Μοντέλο του Toulmin (1958), το οποίο εξακολουθεί να είναι το επι-

κρατέστερο, η επιχειρηματολογία περιλαμβάνει τα εξής δομικά στοιχεία: Δεδομένα 

(Data), Εγγυήσεις (Warrant), Υποστήριξη (Backing), Βαθμό Βεβαιότητας (Qualifier), 

Ανασκευή (Rebuttal), Συμπέρασμα (Claim). 
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Στους επιχειρηματολογικούς χάρτες οι μαθητές καθοδηγήθηκαν να δομήσουν τις σκέ-

ψεις τους, έτσι ώστε να στηρίξουν τις απαντήσεις τους και να εξετάσουν διαφορετικές 

απόψεις. Σχηματικά αυτό απεικονίζεται σε ένα διάγραμμα ροής σε σχήμα πυραμίδας. 

Στην κορυφή βρίσκεται η θέση- άποψη για το θέμα για το οποίο πρέπει να πεισθεί ο 

αναγνώστης. Ένα επίπεδο πιο κάτω τοποθετείται το σύνολο των βασικών λόγων που 

στοχεύουν στην αποδοχή του ισχυρισμού. Κάτω από κάθε έναν από αυτούς τους λό-

γους συμπληρώνεται επιπλέον απόδειξη ή αιτιολόγηση που υποστηρίζει τον αμέσως 

παραπάνω λόγο. Στο χάρτη απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα δομικά στοιχεία 

της επιχειρηματολογίας : 1. Στήριξη Θέσης- Αιτιολόγηση (πράσινο), 2. Αντίθετη 

Θέση- Ενστάσεις (ροζ), 3. Ανασκευή- Αντικρούσεις (κόκκινο), ώστε να είναι εμφανές 

και σαφές το σκεπτικό του μαθητή. Οι συνδέσεις ορίζονται με λέξεις που κάνουν από-

λυτα κατανοητή τη σχέση μεταξύ των κόμβων (αιτιολογικές, ένστασης κτλ). 

 

 

Εικόνα 5. Ο αρχικός χάρτης που δεν περιλαμβάνει την αντίθετη άποψη 

195

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 

Εικόνα 6. Ο τελικός χάρτης με αναφορά στην αντίθετη άποψη και ανασκευή 

4ο Στάδιο: Σαφής και ακριβής διατύπωση των σκέψεων 

Οι μαθητές σχεδιάζουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον χαρτογράφησης βάσει απλών, 

αλλά σημαντικών, αρχών που βοηθούν να γίνει ξεκάθαρη η σκέψη τους, σαφής στον 

αναγνώστη, και να συνδεθούν ορθά οι έννοιες, ώστε να αποτελούν λογικούς συλλογι-

σμούς: 

1. Κάθε κόμβος περιλαμβάνει μόνο μια ιδέα. 

2. Η αιτιολόγηση δε βρίσκεται μέσα στον κόμβο. 

3. Η υποστήριξη πρέπει να έχει πλήρες νόημα. 

4. Η υποστήριξη δεν μπορεί να είναι ερώτηση. Είναι σχετική με το θέμα και μπορεί 

να χαρακτηριστεί αληθής ή ψευδής. Αν δεν είναι σχετική με τον ισχυρισμό, πρέπει 

να διαγραφεί.  

5. Η υποστήριξη να μπορεί εύκολα να κατανοηθεί από τον αναγνώστη. 

6. Κάθε κόμβος να έχει νοηματική αυτοτέλεια. 

 5ο Στάδιο: Δείκτες επιχειρηματολογίας 

Οι δείκτες είναι λέξεις ή εκφράσεις που στόχο έχουν να δώσουν στους αναγνώστες να 

καταλάβουν τη δομή της επιχειρηματολογίας. Μεταξύ των κόμβων κάνουμε συνδέσεις 

και γράφουμε έναν δείκτη που χαρακτηρίζει τη σχέση των ιδεών- εννοιών που περι-

λαμβάνουν οι κόμβοι. 
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Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες δεικτών που χρησιμοποιούν οι μαθητές στους χάρτες 

επιχειρηματολογίας: 

Αιτιολογικοί Δείκτες: π.χ. Γιατί, βάσει αυτών, επειδή κτλ. 

Δείκτες Ένστασης: π.χ. Αλλά, ωστόσο, όμως κτλ. 

Δείκτες Ισχυρισμού: π.χ. Επιπλέον, θεωρώ, συνεπώς, αποδεικνύει. 

Ο μαθητής επιλέγει τους κατάλληλους δείκτες για να προσδιορίσει τους ισχυρισμούς, 

δηλαδή αν αποτελούν θέση, συμπέρασμα, αιτιολόγηση ή αντίρρηση. 

6ο Στάδιο : Τεκμήρια -Βάσεις 

Η παράθεση στοιχείων που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς στους χάρτες επιχειρημά-

των αποτελούν τις βάσεις των ισχυρισμών. Ένα στέρεο επιχείρημα κρίνεται από τη 

βάση του, δηλαδή από την απόδειξη του ισχυρισμού. Η Βάση είναι κάθε πηγή λογικής 

για την υποστήριξη της θέσης εκτός από την αιτιολόγηση ή την αντίρρηση. Οι βάσεις 

είναι ποικίλες, ώστε να φανερώνουν τις διάφορες πηγές από τις οποίες προέρχεται η 

πληροφορία και την ισχύ των αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να στηρίζουν τις δηλώ-

σεις. Βρίσκονται στο κατώτερο σημείο του χάρτη και στην αξιολόγηση επιτρέπουν τον 

έλεγχο από κάτω προς τα πάνω, κάτι που αποδεικνύει και το σημαντικό ρόλο που δια-

δραματίζουν στην επιχειρηματολογία. Βάσεις είναι οι απόψεις ειδικών, μαρτυρίες, στα-

τιστικά στοιχεία, πορίσματα ερευνών, η προσωπική εμπειρία, η κοινή άποψη, τα παρα-

δείγματα κτλ. Μπορούμε να εκφράσουμε κρίση για τη βάση του επιχειρήματος, όπως 

αν το πρόσωπο που κάνει τη δήλωση είναι σχετικό με το θέμα, αξιόπιστο κτλ. 

 

Εικόνα 7. Ο αρχικός χάρτης χωρίς αναφορές σε βάσεις, τεκμήρια 
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Εικόνα 8. 

Ο τελικός με αναφορά παραδειγμάτων ως τεκμήρια των ισχυρισμών των επιχειρημάτων 

 7ο Στάδιο: Αποσαφήνιση ισχυρισμών 

Αποσαφήνιση ισχυρισμών σημαίνει ότι κάνω τον ισχυρισμό καθαρό και σαφή, όπως 

απαιτείται στην αξιολόγηση επιχειρήματος. Κάθε ισχυρισμός αποτελεί πρόταση που 

είναι μια σκέψη και μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Αξιοποιήσαμε έξι κριτήρια για 

την αξιολόγηση των ισχυρισμών. Οι μαθητές αξιολογώντας τους ισχυρισμούς στην ο-

λομέλεια με τη χρήση διαδραστικού πίνακα έθεταν ερωτήσεις, για να γίνουν αυτοί ξε-

κάθαροι και κατανοητοί βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω. Η διαδικα-

σία αυτή συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης κατά την 

αξιολόγηση του επιχειρηματολογικού χάρτη: 

Για να είναι ξεκάθαρος και σαφής ο ισχυρισμός πρέπει να είναι: 
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 Δηλωτικός- εκφράζεται με δηλωτική πρόταση 

 Απλός- μόνο ένας 

 Κυριολεκτικός- όχι μεταφορικός 

 Ακριβής – συγκεκριμένος, ώστε να είναι αληθής 

 Συνοπτικός- χωρίς περιττές εκφράσεις 

 Σαφής- χωρίς να υπάρχει ασάφεια 

 Συναισθηματικός- εκφράζεται με αποδεκτό βαθμό συναισθήματος και να μην επι-

κεντρώνεται μόνο σε αυτόν. 

 8ο Στάδιο: Αξιολόγηση Ισχυρισμών 

Αξιολόγηση του ισχυρισμού σημαίνει ότι εξετάζω το συλλογισμό και αποφαίνομαι για 

το αν είναι αληθής ή ψευδής. 

Λογική Αξιολόγηση: Κάνω κριτική εκτίμηση και διερευνώ όλα τα σχετικά επιχειρή-

ματα, δεν αποδέχομαι άκριτα την άποψη κάποιου επηρεασμένος από την εμπιστοσύνη 

που έχω στο πρόσωπό του. 

Ισορροπία των εκτιμήσεων: οι κριτικοί στοχαστές εξετάζουν όλα τα σχετικά επιχειρή-

ματα και τη βάση που τα στηρίζει. Αξιολογούν τη βαρύτητα των επιχειρημάτων και 

αποφασίζουν ¨σε ποια μεριά γέρνει η ζυγαριά¨. 

Όταν οι μαθητές αξιολογούν την αιτιολόγηση, εξετάζουν πόσο ισχυρά η αιτιολόγηση 

στηρίζει τον ισχυρισμό. Η αιτιολόγηση εξετάζεται αν είναι αληθινή και αν είναι σχε-

τική. 

Αξιολόγηση ισχύος: 

 Αξιολόγηση των προκειμένων: αν είναι αληθείς, τότε έχει βάση η αιτιολόγηση 

 Αξιολόγηση σχετικότητας του ισχυρισμού: Αν οι πληροφορίες των προκείμενων 

είναι σχετικές, τότε είναι πιθανό ο ισχυρισμός να ισχύει. 

 Αξιολόγηση ισχύος: Αν είναι σωστά τα προηγούμενα βήματα, τότε κάνεις μια συ-

νολική εκτίμηση της ισχύος της αιτιολόγησης. 

 Αξιολογώ από το τέλος προς την κορυφή. Αν ισχύουν οι βάσεις και οι ισχυρισμοί 

του επιχειρήματος, τότε ισχύει και η θέση. 

Η Ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρημάτων είναι πολύ σημαντική κριτική διεργα-

σία. Εξετάζουμε τη λογική δομή του Επιχειρήματος, για να δούμε την ισχύ ή τη σωστή 

κατασκευή του επιχειρήματος, αλλά επίσης εξετάζουμε τις υποθέσεις και τις προκεί-

μενες που συνιστούν το επιχείρημα. Ο Επιχειρηματολογικός χάρτης δείχνει τη σχέση 

μεταξύ των προκειμένων και του συμπεράσματος. Στον επιχειρηματολογικό χάρτη 

μπορούμε να χρωματίσουμε με διαφορετικά χρώματα τα ισχυρά και λιγότερο ισχυρά 

επιχειρήματα, ή να τα επισημάνουμε με σύμβολα, ώστε στην αξιολόγηση να γίνουν 
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αποδεκτά ή να απορριφθούν. Τα χρώματα και οι εικόνες δίνουν τη δυνατότητα για ά-

μεση αναγνώριση και κατανόηση του συμπεράσματος. 

Εικόνα 9. Χάρτης με κριτικά σχόλια στην επιχειρηματολογία 

Επίλογος-Συμπεράσματα 

Η διαδικασία δημιουργίας χαρτών επιχειρηματολογίας είναι επίπονη, απαιτητική και 

σύνθετη. Οι μαθητές δομούν την επιχειρηματολογία και τα επιχειρήματα στους χάρτες 

και παράλληλα επιχειρούν να εκφραστούν με πληρότητα και σαφήνεια. Βασικές δεξιό-

τητες κριτικής σκέψης που εξελίσσουν οι μαθητές μέσα από τα στάδια που ορίσαμε 

είναι η ανάπτυξη και ξεκάθαρη διατύπωση της θέσης τους, η σύγκριση, συσχέτιση και 

κατηγοριοποίηση των ιδεών και των επιχειρημάτων τους, η πρόβλεψη και η ετοιμότητα 

αντίκρουσης των αντεπιχειρημάτων, η δυνατότητα αναγνώρισης αλήθειας στην άποψη 

του «αντιπάλου», η διαλεκτική συναλλαγή με διαφορετικές απόψεις, η αποδοχή της 

αλήθειας του άλλου, η παραγωγή και υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων, η ικανότητα 

συναγωγής συμπερασμάτων, η αξιολόγηση των λογικών συλλογισμών που αιτιολο-

γούν τις απόψεις με κριτήρια, η επιλογή και χρήση προαπαιτούμενων γνώσεων, διαδι-

κασιών και στρατηγικών, ο έλεγχος και η ερμηνεία δεδομένων, η κατανόηση, ερμηνεία 

και παραγωγή αναλογιών και μοντέλων και τέλος η μεταγνωστική ικανότητα και η ε-

ρευνητική στάση (Κουτσελίνη, 2001).  

Η πορεία δημιουργίας χαρτών επιχειρηματολογίας που υλοποιήσαμε ενεργοποίησε 

γνωστικές δεξιότητες κριτικής σκέψης που αντιστοιχούν σε τέσσερα επίπεδα μάθησης 
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σύμφωνα και με την κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Η. Ματσαγγούρας (1998): Συλ-

λογή δεδομένων, Οργάνωση δεδομένων, Ανάλυση δεδομένων, Υπέρβαση δεδομένων.  

Οι μαθητές, κατά τη συνεργατική δημιουργία επιχειρηματολογικών χαρτών, ανακα-

λούν ιδέες και πληροφορίες και στη συνέχεια επικεντρώνονται στις ήδη υπάρχουσες, 

για να επιλέξουν τις κατάλληλες (Ανάκληση, αναγνώριση, παρατήρηση). Συγκρίνουν, 

κατηγοριοποιούν και ιεραρχούν τις ιδέες (σε παράλληλες και υπάλληλες έννοιες) δομώ-

ντας τες σε σχήματα που ανταποκρίνονται στα σχήματα της επιχειρηματολογίας και 

των υπαρχουσών γνωστικών τους δομών. Οι έννοιες ομαδοποιούνται, συνδέονται με 

σχέσεις και έτσι σχηματίζονται ξεκάθαρα. Τα μοτίβα του επιχειρήματος και του αντε-

πιχειρήματος δομούνται και επαναλαμβάνονται στους χάρτες. Στηρίζουν τις θέσεις 

τους με επιχειρήματα και παραδείγματα σε λογικούς συλλογισμούς, αποσαφηνίζοντας 

τις ασάφειες των στοιχείων που είναι λανθάνοντα (δεξιότητα διευκρίνισης). Διευρύνουν 

και εμπλουτίζουν τα αρχικά σχήματα και επεξηγούν τις έννοιες, ώστε να γίνουν κατα-

νοητές στον αναγνώστη (επεξήγηση). Αξιοποιούν την πρότερη γνώση, τους λογικούς 

συλλογισμούς, τις δομές των δεδομένων, για να προβλέψουν τη συνέχεια (πρόβλεψη). 

Καταλήγουν σε συμπεράσματα βάσει των στοιχείων και των λογικών συνδέσεων των 

εννοιών που έκαναν (Συμπερασμός). Εντοπίζουν εσφαλμένους, αντιφατικούς ή ελλιπείς 

λογικούς συλλογισμούς που δεν είναι κατανοητοί. Διοργανώνουν τη γνώση ομαδοποιώ-

ντας και ιεραρχώντας έννοιες και συλλογισμούς βάσει κριτηρίων και ορίζουν τις σχέ-

σεις τους. Στον Επιχειρηματολογικό χάρτη διατυπώνουν την αντίθετη άποψη και δια-

πραγματεύονται με αυτή αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση. Τέλος, αξιολογούν την ισχύ 

των επιχειρημάτων και τους κρίνουν ως προς την αλήθεια και την ισχύ τους.  

Συνοψίζοντας, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, μέσα από τις δραστηριότητες 

που προέβλεπε η εφαρμογή μας, πετυχαίνουν σε σημαντικό βαθμό να ομαδοποιήσουν 

και να ιεραρχήσουν τις έννοιες με πληρότητα, εσωτερική σαφήνεια, ελάχιστη κατα-

γραφή, αφαιρετικότητα και αντιστοιχία, να αιτιολογήσουν με λογικούς συλλογισμούς 

με σωστά δομημένα και ισχυρά επιχειρήματα με τεκμήρια και βάσεις, να δομήσουν τα 

επιχειρήματα με σαφήνεια και συνέπεια στο στόχο, να αναλύσουν το επιχείρημα και 

να αναγνωρίσουν το υπονοούμενο επιχείρημα, να αξιολογήσουν τα επιχειρήματα ως 

προς την αλήθεια και την ισχύ τους.  

Οι δυνατότητες οπτικοποίησης και μοντελοποίησης που παρέχουν τα ηλεκτρονικά πε-

ριβάλλοντα Εννοιολογικής Χαρτογράφησης συνεισφέρουν στη δόμηση, σχηματοποίηση 

και ξεκάθαρη έκφραση των εννοιών, ιδεών και στην ανάπτυξη λογικών συλλογισμών 

και λόγου με σαφήνεια που εκπληρώνει τον επικοινωνιακό τους ρόλο. Ευέλικτα, μο-

ντελοποιητικά και πολυτροπικά αποτελούν δυναμικά μαθησιακά εργαλεία που επεκτεί-

νουν τα όρια της γλώσσας και της σκέψης σε μια μοναδική διαλεκτικότητα. 
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Περίληψη 

Η κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου από το ευρύ κοινό είναι σημαντική για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η 

αύξηση εκπομπών αερίων του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την παραγωγή ενέρ-

γειας, τις μετακινήσεις, τις βιομηχανικές δραστηριότητες, την αστικοποίηση και τέλος 

τις γεωργικές δραστηριότητες. Ετοιμάσαμε μια πειραματική διάταξη για μέτρηση θερ-

μοκρασίας στο εσωτερικό δύο μπουκαλιών που θερμαίνονται από έναν λαμπτήρα θέρ-

μανσης. Η μέτρηση έγινε δύο φορές: στην πρώτη τα μπουκάλια περιείχαν ατμοσφαι-

ρικό αέρα και στη δεύτερη CO2. Η παραγωγή του CO2 έγινε σε ένα τρίτο μπουκάλι με 

αντίδραση εξουδετέρωσης ξυδιού και μαγειρικής σόδας. Η καταγραφή και η απεικό-

νιση των δεδομένων έγιναν με τη χρήση πλακέτας τύπου Arduino Uno R3, αισθητήρων 

θερμοκρασίας LM35 και τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων που τα διαμορφώσαμε 

για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Στόχος μας είναι να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω με 

καθημερινά υλικά και να είναι εύκολα υλοποιήσιμα από παιδιά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φαινόμενο του θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα, πείραμα με α-

πλά υλικά, arduino, διαθεματικό project 

Εισαγωγή 

Εξομοιώνουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου χρησιμοποιώντας υλικά που χρησιμο-

ποιούμε στη καθημερινότητα μας όπως μπουκάλια, πλαστικά καλαμάκια και μπαλόνια. 
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Αντί να πεταχτούν στα σκουπίδια βρίσκουμε έξυπνους τρόπους να τα ξαναχρησιμοποι-

ήσουμε. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε είναι χαμηλού κόστους και 

έλκουν το ενδιαφέρον των μαθητών ως κάτι καινούργιο και άγνωστο. Το χαμηλό κό-

στος, η εύκολη εύρεση πληροφοριών και η ευελιξία στη κατασκευή βοηθούν στην υ-

λοποίηση της εφαρμογής από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε δύο μπουκάλια που είναι το ανάλογο της 

ατμόσφαιρας της γης, με την κανονική της σύσταση στο πρώτο και με αυξημένη συ-

γκέντρωση CO2 στο δεύτερο. Τα μπουκάλια στη συνέχεια θερμαίνονται από μια λάμπα 

πυρακτώσεως που είναι το ανάλογο της ηλιακής ακτινοβολίας. Θα μπορούσε να χρη-

σιμοποιηθεί φυσικά και ο ήλιος, αλλά για την αναπαραγωγή του πειράματος σε εσωτε-

ρικό χώρο ο λαμπτήρας ή κάποιο θερμαντικό σώμα με λάμπες αλογόνου μπορούν να 

πετύχουν το σκοπό τους. 

Για τη μέτρηση, καταγραφή και απεικόνιση των μετρήσεων κατασκευάσαμε ηλεκτρο-

νικό θερμόμετρο με δύο αισθητήρες θερμοκρασίας LM35 με βάση την πλακέτα 

Arduino Uno R3. Το Arduino είμαι μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών ανοικτού 

κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σχεδιαστές εφαρμογών με χαμηλή τεχνική 

εξειδίκευση, γεγονός που την κάνει κατάλληλη για χρήση στη διδασκαλία, σε χόμπι 

κ.λ.π. με μοναδικό όριο τη φαντασία του σχεδιαστή. Οι LM35 είναι ολοκληρωμένα 

κυκλώματα που μπορούν να μετρήσουν θερμοκρασίες από         -55oC έως 150oC με 

ακρίβεια ±0,25oC σε θερμοκρασία δωματίου  και ±0,75 oC στις ακραίες τιμές του εύ-

ρους μετρήσεων των LM35. Η έξοδος του αισθητήρα μας δίνει τάση ανάλογη με τη 

θερμοκρασία με την αναλογία 10mV/oC, που σημαίνει ότι έχει γραμμική συμπεριφορά 

με την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς επίσης και 0 mV στην έξοδο για 0 oC. Το 

Arduino από την άλλη μπορεί να μετρήσει τάσεις μέχρι και 5V στις αναλογικές του 

εισόδους, πράγμα που το κάνει κατάλληλο για το εύρος θερμοκρασιών που θέλουμε να 

μετρήσουμε. To Arduino μάς προσφέρει και τη δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας με 

τον υπολογιστή, για την περαιτέρω χρήση των μετρήσεων όπως προαναφέρθηκε.1 

Το πείραμα με δύο δοχεία με διαφορετική σύσταση του αέρα που περιέχουν και θέρ-

μανση με λαμπτήρα για την επίδειξη του φαινομένου του θερμοκηπίου έχει παρουσια-

στεί και από άλλους οργανισμούς, εκπομπές και ερευνητές. Τρεις από αυτούς σας ανα-

φέρω παρακάτω: 

 Ο ΝΟΑΑ (η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία) στα πλαίσια ενημέρωσης 

του κοινού για την επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου στην υπερθέρμανση 

του πλανήτη 

 Η εκπομπή του BBC Science Explained στο επεισόδιο  Greenhouse effect in a 

bottle. 

 Ένας εκπαιδευτικός λυκείου στην Αμερική χρησιμοποιώντας τον εργαστηριακό 

του εξοπλισμό. 

1  (Texas Instruments, 2016) 
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https://www.youtube.com/watch?v=pU35vyCT9V8
https://www.youtube.com/watch?v=pU35vyCT9V8


Όλοι οι προαναφερθέντες έχουν χρησιμοποιήσει μπουκάλες των 3L ή κυλινδρικά δο-

χεία με μόνωση στα οποία περιεχόταν νερό, χώμα ή σκέτος αέρας. Επίσης χρησιμοποί-

ησαν θερμοζεύγη, που είναι ακριβότερα, λιγότερο ακριβή (±1,5oC έως ±3oC), η ένδειξή 

τους βασίζεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και χρειάζεται να έχουν μια συσκευή 

ανάγνωσης ενδείξεων ειδικά για αυτά.2 Σε αντίθεση, οι LM35 περιέχουν thermistor 

(μεταβαλλόμενη αντίσταση με τη θερμοκρασία) που η απόδοση του εξαρτάται από τον 

ημιαγωγό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του, έχει πολύ χαμηλό κόστος, πάρα 

πολύ υψηλή ακρίβεια και τέλος το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις 

και άλλων μεγεθών με την κατασκευή αντίστοιχων διατάξεων χαμηλού κόστους και 

ικανοποιητικής ακρίβειας για ένα σχολικό εργαστήριο. Τέλος οι μαθητές μπορούν να 

εμπλακούν στην κατασκευή αυτών των οργάνων, αποκτώντας τεχνικές δεξιότητες και 

να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους. 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Το θερμοκήπιο είναι φτιαγμένο με πλαστικά ή γυάλινα τοιχώματα και οροφή. Η ηλιακή 

ενέργεια που εισέρχεται θερμαίνει τον αέρα και τα φυτά. Το πλαστικό ή το γυαλί παγι-

δεύει τη θερμότητα στο εσωτερικό του και κρατά τη θερμοκρασία σε κατάλληλα επί-

πεδα για την ανάπτυξη των φυτών, ακόμα και τον χειμώνα. Η θερμότητα που εγκλω-

βίστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας διατηρείται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Η ατμόσφαιρα της Γης λειτουργεί και αυτή σαν ένα μεγάλο θερμοκήπιο. Μερικά από 

τα αέρια που περιέχει όπως το CO2 (56%), το μεθάνιο (CH4) (18%), οι χλωροφθοράν-

θρακες (CFCs) (13%), το όζον (O3) (7 %), και τα οξείδια του νατρίου (NOX) (6%) 

δρουν όπως τα τοιχώματα και η οροφή ενός θερμοκηπίου, γι’ αυτό ονομάζονται και 

αέρια του θερμοκηπίου (τα παραπάνω ποσοστά αναφέρονται στις αναλογίες των αε-

ρίων του θερμοκηπίου και όχι στη σύσταση της ατμόσφαιρας)3. Κατά τη διάρκεια της 

ημέρας η επιφάνεια της Γης θερμαίνεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερμότητα 

αυτή επιστρέφει στην ατμόσφαιρα και το διάστημα. Αν δεν υπήρχαν τα αέρια του θερ-

μοκηπίου στη σύσταση της ατμόσφαιρας η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας 

θα μπορούσε να φτάσει τους -153oC (θερμοκρασία επιφάνειας της Σελήνης όταν δε 

φωτίζεται από τον Ήλιο)4. Ευτυχώς όμως με την ύπαρξη αυτών των αερίων η μέση 

θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι 15 oC, μιας και 

εμποδίζουν τη πλήρη διαφυγή αυτής της θερμότητας στο διάστημα. Οι 15 oC μπορεί να 

σας φαίνονται ως χαμηλή ή και υψηλή θερμοκρασία, θυμηθείτε όμως ότι αναφερόμα-

στε στη μέση θερμοκρασία. Αυτήν την ιδιότητα της ατμόσφαιρας την ονομάζουμε φαι-

νόμενο του θερμοκηπίου και εξαρτάται από την ποσότητα των προαναφερθέντων αε-

ρίων.   

2  (Σταμάτης, 2011) 
3  (Annenberg Foundation, 2016) 
4  (Sharp, 2012) 
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Η αύξηση της ποσότητας των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει ως απο-

τέλεσμα την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας και κατ' επέκταση την κλιματική 

αλλαγή που ζούμε. Η πρώτη παγκόσμια σύσκεψη για το περιβάλλον έγινε το 19925 στο 

Ρίο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, γνωστή και ως Earth Summit, όπου παρου-

σιαστηκέ η πρώτη παγκόσμια καταγραφή ρύπων του 19906, η οποία επαναλαμβάνεται 

για την παρακολούθηση του φαινομένου. Το αποτέλεσμα του Earth Summit ήταν απλά 

η αναγνώριση σε πολιτικό παγκόσμιο επίπεδο ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα και θα 

πρέπει να το αντιμετωπιστεί σύντομα, χωρίς δυστυχώς να ληφθούν συγκεκριμένες α-

ποφάσεις. Αποφάσεις όμως πάρθηκαν πέντε χρόνια αργότερα στο Kyoto της Ιαπωνίας, 

στο οποίο συζητήθηκε το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και υπογράφθηκε το 

πρωτόκολλο του Kyoto, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2012 θα έπρεπε τα κράτη που 

υπέγραψαν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 στα επίπεδα του 19907. Το 2011 διαπιστώ-

θηκε ότι πολλά κράτη δεν προχώρησαν στις δεσμεύσεις τους και αποχώρησαν. Όσοι 

παρέμειναν ανανέωσαν τις δεσμεύσεις τους για το 2020 προσθέτοντας και όρους για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την υπογραφή της τροποποίησης της Doha8. Το 

2015 στο Παρίσι έγινε η τελευταία μέχρι στιγμής σύνοδος κορυφής στην οποία προ-

στέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης της μέσης θερμοκρασίας το συντομότερο δυ-

νατό. Στόχος πλέον είναι να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα 

κι όχι μόνο μερικές στατιστικές ατμοσφαιρικών ρύπων9. 

Η Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέσα σ’ αυτή τη προσπάθεια. Στο τομέα 

των εκπομπών του CO2 που εξετάζουμε παρά τη σταθερά αυξανόμενη εκπομπή σε πα-

γκόσμιο επίπεδο, από το 2005 μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει σημαντικές μειώσεις και 

είμαστε πάρα πολύ κοντά να φτάσουμε το επίπεδο του 1990, όπως φαίνεται στον πα-

ρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από την παγκόσμια βάση δεδομένων εκπο-

μπών και ατμοσφαιρικής έρευνας  και οι τιμές είναι με μεγατόνους (Mtons) εκπεμπό-

μενου CO2. Βρισκόμαστε στη 45η θέση παγκοσμίως (μετρώντας μέσα στη κατάταξη 

την Ε.Ε. των 28 και τις εκπομπές από τα εμπορικά πλοία και αεροπλάνα σε παγκόσμια 

κλίμακα). 

Κατα-

σκευή της διάταξης 

Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε: 

 ένα Arduino UNO R3  πλαστικά  καλαμάκια 

5  (United Nations framework convention on climate change, 1992) 
6  (Intergovernmental Panel on Climate Change, 1990 - 2007) 
7  (United Nations framework convention on climate change, 1998) 
8  (United Nations framework convention on climate change, 2011) 
9  (United Nations Framework Convention on Climate Change., 2015) 
10 (Emissions Database for Global Atmospheric Research, 1990-2013) 

Πίνακας 1 Μεγατόνοι εκπεμπόμενου CO2 σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα10 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Κόσμος 22667 23618 25360 29345 32991 34008 34576 35274 

Ελλάδα 78,4 81,7 96,1 103,5 92,4 90,3 86,2 79 
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 δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 

LM35 

 καλώδια jumper 

 τρία πλαστικά μπουκάλια ανα-

ψυκτικού 500ml 

 δύο καλαμάκια γρανίτας 

 πλαστικά γάντια μιας χρήσης 

 κολλητική ταινία 

 θερμοκόλλα 

 σόδα 

 ξύδι 

 κουτί με σπίρτα 

 κόκκινο λαμπτήρα θέρμανσης 150W 

 laptop 

 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας LM 35 έχει τρεις ακροδέκτες. Η μπροστινή πλευρά του 

είναι επίπεδη και η πίσω κυλινδρική. Η διαφοροποίηση αυτή μας βοηθά να αναγνωρί-

ζουμε τους ακροδέκτες με τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά όταν κοιτάμε την μπρο-

στινή πλευρά: 

1) τροφοδοσίας 

2) αναλογικής εξόδου 

3) γείωσης11 

Από την πλακέτα Arduino Uno R3 θα χρησιμοποιήσουμε δύο αναλογικές εισόδους (A0 

& A1) για τη λήψη μετρήσεων από τους δύο LM35, την τροφοδοσία (5V) και τη γείωση 

(GND). Για την υλοποίηση της συνδεσμολογίας χρησιμοποιούμε καλώδια jumper. 

Αυτά τα καλώδια έχουν προσαρμοσμένες αρσενικές ή θηλυκές προεκτάσεις που διευ-

κολύνουν τη συνδεσμολογία. 

Χρειάζεται να έχουμε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μέσα στο μπουκάλι χωρίς να α-

κουμπά στα τοιχώματα του και να βρίσκεται στο κέντρο του. Για να το πετύχουμε αυτό 

τρυπάμε τα καπάκια των δύο μπουκαλιών ώστε να χωράει το καλαμάκι της γρανίτας. 

Το στερεώνουμε με θερμοκόλλα (λιωμένη σιλικόνη με πιστολάκι μοντελισμού) για 

γρήγορη στερέωση και φράξιμο της τρύπας. Περνάμε τα καλώδια μέσα από το καλα-

μάκι και συνδέουμε τους LM35. Από τα γάντια μιας χρήσης κόβουμε δύο δάχτυλα, 

καλύπτουμε τα εκτεθειμένα LM35 και τα στερεώνουμε με κολλητική ταινία και θερ-

μοκόλλα επάνω στα καλαμάκια. Το στέλεχος για τη μέτρηση της θερμοκρασίας είναι 

έτοιμο και βιδώνοντας το μπουκάλι το υλικό κομμάτι της κατασκευής είναι έτοιμο για 

χρήση. Παρακάτω φαίνεται η συνδεσμολογία που έχουμε κάνει. Στα δεξιά έχουμε το 

Arduino. Τα μπουκάλια από αριστερά προς τα δεξιά περιέχουν ατμοσφαιρικό αέρα, 

CO2, όπου και γίνεται η μέτρηση της θερμοκρασίας με τους LM35. Η τροφοδοσία των 

τελευταίων επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός απλού raster - breadboard. 

11  (Παπάζογλου & Λιωνής, 2016, 2015) 
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Εικόνα 1 Συνδεσμολογία Arduino UNO R3 με τους αισθητήρες θερμοκρασίας LM35 

Στο τρίτο μπουκάλι μας έχουμε ανοίξει δύο τρύπες. Μία κοντά στο στόμιο του μπου-

καλιού και μία στο καπάκι. Στην πρώτη τοποθετούμε ένα καλαμάκι με ένα χωνάκι ώστε 

να μπορούμε να ρίχνουμε το ξύδι μέσα ενώ το καπάκι είναι βιδωμένο. Στο καπάκι το-

ποθετούμε μια σειρά με καλαμάκια για να δημιουργήσουμε κάτι σαν αποστακτήρα-

βρύση. Η παραπάνω διάταξη μας βοηθάει ώστε έχοντας βάλει ήδη τη σόδα μεσα στο 

μπουκάλι αφού το κλείσουμε, ρίχνουμε το ξύδι μέσα, και το παραγόμενο CO2 τρέχει 

από τα καλαμάκια κατευθείαν μέσα στα όρθια μπουκάλια που έχουμε για τις μετρήσεις. 

Εκτελούμε την αντίδραση εξουδετέρωσης σε διαφορετικό μπουκάλι, επειδή είναι εν-

δόθερμη και θα προκαλούσε πρόβλημα στις μετρήσεις. 

Οργάνωση Κώδικα 

Δύο διαφορετικά προγράμματα χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση. 

 Το Arduino Software IDE , στο οποίο γράφτηκε ο κώδικας που χειρίζεται την 

πλακέτα Arduino. 

 Το Processing, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των δεδομένων από 

το Arduino και την εμφάνιση τους σε ένα γραφικό περιβάλλον. 

Στο Arduino θα είναι συνδεδεμένοι δύο αισθητήρες LM35 οι οποίοι θα μετράνε τις 

θερμοκρασίες των μπουκαλιών. Αυτοί οι αισθητήρες συνδέονται με το Arduino στα 

pins A0 και Α1(αναλογικές είσοδοι). Το Arduino διαβάζει τις ενδείξεις των δύο αισθη-

τήρων LM35. Αυτές οι ενδείξεις είναι αναλογικής μορφής και μετριούνται σε mV. Ε-

μείς πρέπει να κάνουμε την μετατροπή από mV σε βαθμούς Κελσίου (oC), ώστε να 

δουλεύουμε με εύκολα κατανοητούς αριθμούς. Οι ενδείξεις σε mV μέσω της χαρα-

κτρηριστικής εξίσωσης του LM35 μετατρέπονται σε oC. Τέλος, το Arduino στέλνει 

μέσω της θύρας USB τις δύο αυτές θερμοκρασίες στον υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται κάθε 10 secs. 
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Το Processing είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση των δεδομένων που στέλνει το Arduino 

σε ένα γραφικό περιβάλλον. Αρχικά, φροντίζουμε να διαβάζουμε τα δεδομένα από την 

θύρα USB στην οποία στέλνει δεδομένα το Arduino. Το γραφικό περιβάλλον αποτε-

λείται από δύο τμήματα. Ένα σημείο στο οποίο θα παρουσιάζονται οι δύο θερμοκρα-

σίες των αισθητήρων σε μορφή αριθμού και ένα γράφημα που δείχνει τις καμπύλες και 

των δύο θερμοκρασιών ταυτόχρονα. Το πρόγραμμα “ακούει” στη θύρα που του καθο-

ρίσαμε για νέες τιμές, και καθώς αυτές έρχονται (κάθε 10 δευτερόλεπτα), αυτό ανανε-

ώνει τις τιμές των θερμοκρασιών, και ενημερώνει το γράφημα. 

Εκτέλεση πειράματος 

  
Εικόνα 2 Η πειραματική μας διάταξη κατά τη διάρκεια των μετρήσεων 

Κατά μήκος μιας μετροταινίας τοποθετούμε τη λάμπα και τα μπουκάλια σε απόσταση 

45cm - 50 cm. Η λάμπα δεν μπορεί να είναι απόλυτα συμμετρικά τοποθετημένη και 

επίσης τα LM35  μπορεί να μην είναι ολόιδια κατασκευαστικά. Για να σιγουρευτούμε 

λοιπόν ότι οι μετρήσεις μας δεν επηρεάζονται από την ασυμμετρία ή κατασκευαστικά 

σφάλματα κάνουμε τα εξής. Παρατηρούμε τις μετρήσεις κατά τη θέρμανση των δύο 

μπουκαλιών με ατμοσφαιρικό αέρα και επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις, αφού τα έ-

χουμε γεμίσει με CO2. Πριν από κάθε μέτρηση που διαρκεί 20 λεπτά βουτάμε τους 

θερμοκρασιακούς ακροδέκτες σε ένα ποτήρι με νερό για να ψυχθούν και να έχουν την 

ίδια θερμοκρασία. Αφού τους στεγνώσουμε με μια πετσέτα (χωρίς να τους τρίψουμε) 

τους βιδώνουμε στα μπουκάλια σφιχτά (για να μην έχουμε απώλεια του περιεχομένου 

κατά τη θέρμανση του και κρατώντας τα από το στόμιο και όχι από το σώμα, για να 

μην θερμανθεί από το χέρι μας. Επίσης το στόμιο είναι ένα από τα πλέον άκαμπτα μέρη 

του μπουκαλιού και αποφεύγουμε την διαφυγή του CO2. 
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Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που κάναμε φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Οι 

καμπύλες αντιπροσωπεύουν τη θερμοκρασία του περιεχόμενου του μπουκαλιού με το 

χρόνο. Οι μετρήσεις με το CO2 είναι οι μαρκαρισμένες με βούλες καμπύλες ενώ οι 

αμαρκάριστες είναι του ατμοσφαιρικού αέρα. Να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία αυξά-

νεται αισθητά με το χρόνο φτάνοντας 4oC διαφορά από τον ατμοσφαιρικό αέρα μετά 

από 20 mins έκθεσης στη λάμπα και για τα δύο μπουκάλια. 

  
Εικόνα 3 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι μετρήσεις με τις βούλες έγιναν με CO2 στο μπουκάλι 

Παρουσιάστηκε ως πείραμα επίδειξης και στο συνέδριο Epoque στα Ιωάννινα σε work-

shop. Ο στόχος του συνεδρίου ήταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση των υποψήφιων εκ-

παιδευτικών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση12. Το 

κοινό που μας παρακολούθησε ήταν φοιτητές, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φυσικοί, βιολό-

γοι και γεωπόνοι. Η πρόταση μας θεωρήθηκε διδακτικά εύστοχη, επειδή δίνει ξεκά-

θαρα αποτελέσματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (κατάλληλο για μια διδακτική 

ώρα). Ανησύχησαν για το πόσο δύσκολη είναι η κατασκευή από κάποιον που δεν έχει 

κατάλληλη εμπειρία στη κατασκευή και στο προγραμματισμό μιας τέτοιας εφαρμογής. 
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Ο ρόλος του Διευθυντή στην προώθηση των καινοτομιών 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στρέμπας Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. 

strempas@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να αναδειχθεί ο καταλυτικός ρόλος 

του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην εισαγωγή της καινοτομίας, ρόλος που δια-

μορφώνεται άμεσα από το ηγετικό στιλ, τη στρατηγική και πολιτική που επιλέγει να 

ακολουθήσει το στέλεχος της διοίκησης, αλλά επίσης συνυφαίνεται με το χαρακτήρα 

της καινοτομίας, και επηρεάζεται από το υπάρχον κεντρικό σύστημα εκπαιδευτικής 

διοίκησης. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται, οι ευρύτερα αποδεκτές επιστημονι-

κές θέσεις σχετικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «καινοτομία», η διαδικα-

σία εισόδου αυτής στη σχολική μονάδα, καθώς και τις προϋποθέσεις και τους παράγο-

ντες που αλληλεπιδρούν σε κάθε καινοτόμο προσπάθεια. Στη συνέχεια, επιχειρείται να 

παρουσιασθεί η έννοια της «σχολικής ηγεσίας» και να φωτισθεί ο πρωταγωνιστικός 

ρόλος του διευθυντή – ηγέτη, ως παράγοντα επιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών. Στο 

ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, η οποία 

διεξήχθη σε δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθή-

νας, με τη χρήση ερωτηματολογίου, ως ερευνητικού εργαλείου και η οποία είχε ως υπό 

έρευνα υποκείμενο έναν αριθμό διευθυντών οι οποίοι είχαν ανάμιξη στην εισαγωγή 

καινοτομιών στις σχολικές μονάδες αναφοράς. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα 

της παρούσας έρευνας, με την φιλοδοξία να αποτελέσουν έναυσμα για εκτενέστερη 

έρευνα και μελέτη. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική διοίκηση- ηγεσία, καινοτομία, ρόλος διευθυντή-ηγέτη. 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Σύμφωνα με τον ορισμό τον οποίο δίνει η Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία (2001) μια 

σχολική μονάδα αποτελεί: «μια οργάνωση η οποία παρέχει δημόσιο και κοινωνικό α-

γαθό με ανθρωπιστικό χαρακτήρα και περιεχόμενο». O Σαΐτης (2007), αναφέρει ότι «η 

εκπαιδευτική διοίκηση ορίζεται ως η διαδικασία ορθολογικού συνδυασμού διάφορων 

δραστηριοτήτων που περικλείει η συνεργατική προσπάθεια των διοικητικών οργάνων της 

εκπαίδευσης και η οποία στοχεύει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών των εκπαι-

δευτικών μονάδων». 

Όσον αφορά στην έννοια της καινοτομίας, για να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της 

είναι αναγκαίο να τεθούν διάφορα κριτήρια Ένα από αυτά είναι η σύλληψη νέων ιδεών 

από τα ίδια τα μέλη του οργανισμού. Θα πρέπει δηλαδή να αποτελεί συνέπεια των στε-

λεχών του οργανισμού ειδάλλως ο δανεισμός των ιδεών δεν συνιστά καινοτομία. Επί-

σης, για να υπάρξει μια καινοτομία είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή, η 
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εμπέδωση μιας νέας ιδέας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώ-

πων, ο ευέλικτος προγραμματισμός, η πρωτοβουλία και η ενίσχυση, η ανάπτυξη του 

διδακτικού προσωπικού και η οικονομική ενίσχυση, η επίλυση προβλημάτων, η ανα-

διάρθρωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια «καινοτομία είναι μια διαδικασία αλ-

λαγής ενός η περισσότερων στοιχείων που επιτυγχάνεται με την πρωτοβουλία των μελών 

του έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων που συνδέονται 

με τον οργανισμό και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται» (Μπελαδάκης, 2007). 

Ο Ο.Ο.Σ.Α. προτείνει ως ορισμό της καινοτομίας στο εγχειρίδιο Frascati ότι «πρόκειται 

για την μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν, υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο πα-

ραγωγής ή διανομής, καθώς και σε νέα βελτιωμένη μέθοδος κοινωνικής υπηρεσίας. Με 

τον τρόπο αυτό ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία. Από την άλλη μεριά, όταν με τη λέξη 

καινοτομία, υποδηλώνεται ένα νέο βελτιωμένο προϊόν, εξοπλισμός ή υπηρεσία που δια-

χέεται επιτυχώς στην αγορά, έμφαση δίνεται στο αποτέλεσμα της διαδικασίας». Ειδικό-

τερα, ως σχολική καινοτομία ορίζεται η ενσυνείδητη, σκόπιμη εισαγωγή και εφαρμογή 

στο σχολείο νέων ιδεών, διαδικασιών, που σχεδιάζονται για να ωφελήσουν σημαντικά 

τη σχολική μονάδα ώστε να αντιμετωπίσει το ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον 

(De Dreu, 2006• Koka, Madhavan & Prescott, 2006).  

Ο ρόλος του διευθυντή στην ανάπτυξη και στην προώθηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι «η καρδιά της εκπαίδευσης» (Παπαγεωργίου, 

2002) διότι είναι υπεύθυνος τόσο για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

όσο και για το συντονισμό όλων των παραγόντων που είναι συνυφασμένοι στη διοί-

κηση της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος του διευθυντή στις σύγχρονες σχολικές μονάδες 

είναι εκτός από σημαντικός και πολλαπλός. Προωθεί και οργανώνει τους σκοπούς τους 

σχολείου, οργανώνει και διοικεί τη σχολική μονάδα, συντονίζει και αξιοποιεί μια συ-

γκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών, αναμορφώνει και αναβαθμίζει το ρόλο του σχολείου 

ως φορέα εκπαίδευσης, δημιουργεί το κατάλληλο σχολικό κλίμα. Ταυτόχρονα περι-

λαμβάνει και ένα σύνολο προσδοκιών που προέρχονται από τα στελέχη της εκπαίδευ-

σης, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς αλλά και ολόκληρη την ευρύτερη 

τοπική κοινωνία. 

Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλουν στον ρόλο του διευθυντή τα παρακάτω χαρακτηρι-

στικά: 

 Εκπαιδευτικός και παιδαγωγός 

 Ηγέτης και καθοδηγητής 

 Καινοτόμος και φορέας ανάπτυξης πρωτοβουλιών 

 Διεκπεραιωτής ανώτερων αποφάσεων 

 Διαχειριστής χρημάτων και προβλημάτων 

 Υπεύθυνος κτιριακών εγκαταστάσεων 

 Αξιολογητής των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου.  
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Ο πολυσύνθετος ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας τη σημερινή εποχή τον 

αναγκάζει να έρχεται αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες. «Η επίλυση προβλημάτων με-

ταξύ σχολείου-γονέων, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η συμμόρφωση με την κείμενη 

νομοθεσία και η έγκαιρη διεκπεραίωση των εγκυκλίων» (Μπάλιου, 2005) αποτελούν 

τους σημαντικότερους λόγους που προκαλούν στρες και οδηγούν στην επαγγελματική 

εξουθένωση. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις του, θα 

πρέπει (Αγγελόπουλος, 2002): 

 Να είναι συνεχώς ενημερωμένος για την ισχύουσα νομοθεσία, να γνωρίζει πάρα 

πολύ καλά και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης. 

 Να είναι «οραματιστής» και να κατανοήσει τους σκοπούς και στόχους της εκπαι-

δευτικής πολιτικής. 

 Να είναι διευθυντής-ηγέτης. Αυτό το χαρακτηριστικό πηγάζει από την προσωπικό-

τητά του, τις εμπειρίες, τις ικανότητες, τις ανάγκες καθώς και την αντίληψη του 

ρόλου του. Επομένως να καλλιεργεί συνεχώς τα χαρακτηριστικά του αυτά. 

 Να χαρακτηρίζεται από βασικές διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες και να μην 

βασίζεται μόνο στα ακαδημαϊκά του τυπικά προσόντα. 

 Να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Τέτοια θεωρούνται το όραμα, η πίστη, η δη-

μιουργικότητα, η ικανότητα να επικοινωνεί και να δέχεται τις απόψεις των άλλων, 

η ακεραιότητα, η αφιλοκέρδεια, να είναι καινοτόμος, ειλικρινής και να εμπνέει ε-

μπιστοσύνη.  

Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να καταγράψει τις απόψεις των διευθυντών-εκπαι-

δευτικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο 

τους στην προώθηση των καινοτομιών. Επίσης έχει ως στόχο να συμβάλλει με τον 

προβληματισμό της στα παρακάτω πεδία: 

 Να καταγράψει τις καινοτομίες των νέων Δ.Ε.Π.Π.Σ: και των νέων Α.Π.Σ.  

 Να διερευνήσει το θεωρητικό πλαίσιο για την εφαρμογή των καινοτομιών. 

 Να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι διευθυντές, προκειμέ-

νου να προωθήσουν τις καινοτομίες. 

 Να διερευνηθεί ο βαθμός ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία κατά 

την υλοποίηση των καινοτομιών. 

 Να διερευνηθεί μέσα από τη διδακτική πράξη η δυνατότητα εφαρμογής και οι 

τρόποι λειτουργικής ένταξης της διαθεματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να αναδείξει πιθανά ζητήματα-προβλήματα που σχετίζονται με την σύλληψη, το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των καινοτομιών σε συνδυασμό με την επιμόρφωση 

των διευθυντών για το θέμα αυτό. 
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Δείγμα της έρευνας 

Οι δήμοι που υπάγονται στην πρωτοβάθμια διεύθυνση Α΄ Αθήνας είναι ο δήμος Αθη-

ναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Νέας 

Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Ταύρου και Υμηττού. Επομένως, θα πρέπει το 60% 

των ερωτηματολογίων να είναι από το δήμο Αθηναίων και περίπου τα μισά να είναι 

από υποβαθμισμένες περιοχές. Σε κάθε άλλο δήμο θα πρέπει να είναι από ένα δημοτικό 

σχολείο εκτός από το δήμο Ηλιουπόλεως, Γαλατσίου, Ζωγράφου και Καισαριανής. Με 

αυτόν το τρόπο το δείγμα της παρούσας πρωτογενής έρευνας είναι αξιόπιστο και αντι-

προσωπευτικό. Το 63,3% των διευθυντών του δείγματος είναι άνδρες και 36,7 είναι 

γυναίκες. Μάλιστα, οι περισσότεροι διευθυντές είναι ηλικίας 46-60 σε ποσοστό 83,3%. 

Ουσιαστικά ηλικίας από 25-35 δεν υπάρχουν διευθυντές λόγου του νεαρού της ηλικίας 

και της μικρής προϋπηρεσίας. Στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία φαίνεται ότι οι διευθυ-

ντές είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο για προϋπηρεσία άνω των 30 ετών και 21 έως 30 και 

μόνο ένας είναι από 11 έως 20 ετών. Στη συνέχεια της ανάλυσης διαφαίνεται ότι έχουν 

επιπλέον πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ οι μισοί, μετεκπαίδευση έχουν τα 3/4, μεταπτυχιακό οι μισοί 

περίπου και το 1/4 έχει διδακτορικό.  

Ερωτηματολόγιο- Πιλοτική Έρευνα 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα όπου διαπιστώθηκαν ση-

μαντικά τεχνικά προβλήματα που επιλύθηκαν άμεσα και εν συνεχεία δόθηκαν τα ερω-

τηματολόγια στις σχολικές μονάδες για συμπλήρωση. Τα δημογραφικά στοιχεία ήταν 

άρτια ως προς το γνωστικό αντικείμενο των διευθυντών, την προϋπηρεσία, την ηλικία 

και το φύλλο τους. Περαιτέρω πληροφορίες θα ήταν επιπρόσθετη πληροφορία που δεν 

προσθέτει αξιόλογα στοιχεία στην ανάλυση. Ήταν σημαντικό να αναφερθεί ο σκοπός 

του ερωτηματολογίου, οι οδηγίες και το ονοματεπώνυμο του φοιτητή που την πραγμα-

τοποιεί.  

Αποτελέσματα 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιασθούν τα περιγραφικά στοιχεία για την κάθε ενότη-

τας και όπου φανεί συσχετισμός των μεταβλητών θα μεταβληθούν από αλφαριθμητικές 

σε αριθμητικές για να ελεγχθούν ως προς την ανεξαρτησία τους. Επομένως, θα έχουμε 

πίνακες περιγραφικών στοιχείων και γραφήματα για όλες τις μεταβλητές και τους δυο 

ελέγχους της προηγούμενης ενότητας για όσες μεταβλητές χρειαστούν διερεύνηση α-

νεξαρτησίας. 

Στην ερώτηση 8, που αφορά στην Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων, από τα περι-

γραφικά στοιχεία διαφαίνεται ότι όλοι οι διευθυντές έχουν πραγματοποιήσει κάποιο 

πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων. Η άποψη τους για την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τις καινοτόμες δράσεις φαίνεται ότι είναι θετική. 

Το 80% πιστεύει ότι προάγει εξαιρετικά, ενώ το 20% ότι προάγει πολύ την εκπαιδευ-

τική διαδικασία. 
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Οι διευθυντές θεωρούν ότι πιο κατάλληλη τεχνική διδασκαλίας κατά την υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων είναι η ομάδα εργασίας, ενώ σημαντικό ποσοστό 30% επί του 

συνόλου έχει η βιωματική μέθοδος. Από την άλλη, η μέθοδος Project δεν θεωρείται 

σημαντική τεχνική για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση 

Οι διευθυντές θεωρούν ότι τα διδακτικά βιβλία προάγουν τις καινοτόμες δράσεις. Συ-

γκεκριμένα το 56,7% υποστηρίζει ότι προάγουν πολύ, ενώ το 33,3% αρκετά. Μόνο το 

10% έχει αρνητική άποψη για τα διδακτικά βιβλία και την ανάπτυξη των καινοτόμων 

δράσεων. 

Σε ποσοστό 70% η διαθεματικότητα θεωρείται καινοτόμα δράση, ενώ το 30% την θε-

ωρεί ως μη σημαντική, αλλά όχι ότι διαφωνεί στην άποψη ότι “η διαθεματικότητα απο-

τελεί καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα”.  

Για την μέθοδο Project όλοι οι διευθυντές γνωρίζουν και την θεωρούν σημαντική για 

την υλοποίηση διαθεματικών εργασιών. Αυτό παρουσιάζεται με το 73% να έχει θετική 

άποψη και το 23% ουδέτερη. Για αυτόν το λόγο εξετάστηκε η ανεξαρτησία των απα-

ντήσεων στις ερωτήσεις 11 και 15 και διαφάνηκε η μη ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

απαντήσεων της ερώτησης 11 και 15. Αυτό δείχνει ότι το δείγμα απαντάει αμερόληπτα 

και ότι υπάρχει αξιοπιστία στην στατιστική έρευνα. 

Σύμφωνα με το δείγμα θεωρείται ότι οι καινοτόμες δράσεις επηρεάζουν θετικά την 

προσωπικότητα των μαθητών. Αυτή η θετική επιρροή απεικονίζεται από την άποψη 

των διευθυντών σε ποσοστό 97%. 

Οι καινοτόμες δράσεις βελτιώνουν την επικοινωνία των μαθητών με διαφοροποίηση 

από την ανάπτυξη της προσωπικότητας στις περισσότερες απόψεις ότι υπάρχει μεγάλη 

θετική επιρροή, αφού σε ποσοστό 43,3% θεωρείται εξαιρετική η επίδραση στην επι-

κοινωνία. 

Οι καινοτόμες δράσεις επηρεάζουν θετικά την προσωπικότητα και την επικοινωνία των 

μαθητών. Από την άλλη, συνδέει το σχολείο με την κοινωνία, παρόλο που υπάρχει 27% 

ουδέτερη άποψη από μέρους των διευθυντών. 

Το 90% των ερωτηθέντων διευθυντών αισθάνονται αυτονομία και ελευθερία κατά την 

υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο ρόλος του καθοδηγητή – συντονιστή έχει ουδέ-

τερη ανταπόκριση με ποσοστό 60%, ενώ του εμψυχωτή δίνει μια μικρή κλίση ως προς 

το πολύ στην υιοθέτησή του με ποσοστό 53%. Ο διαμεσολαβητής έχει μεγάλη ανταπό-

κριση από τους διευθυντές με ποσοστό 76,7% ( πολύ) και ο συνεργάτης σε 93% έχει 

πολύ και εξαιρετική αποδοχή. Τέλος, ο ρόλος της αυθεντίας έχει μικρή ανταπόκριση 

σε ποσοστό 33,3% και καθόλου σε ποσοστό 66,7%.  
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Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας πρέπει να είναι κοντά σε μαθητές και εκ-παιδευ-

τικούς κατά την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων με 63,3% απόλυτα θετικά και σε 

36,7% πολύ.  

Η ανακαλυπτική μέθοδος εκ μέρους των μαθητών προωθείται πολύ κατά την άποψη 

των διευθυντών με ποσοστό 67%, ενώ η φιλομαθησιακή παιδαγωγική ατμόσφαιρα 

στην τάξη και το σχολείο προωθείται πολύ κατά 63%. Τέλος, την καλύτερη θετική 

προσαρμογή κατέχει ο συνδυασμός της ατομικής και ομαδοσυνεργατικής εργασίας με 

απόλυτη θετική άποψη 43% και πολύ 57%. 

Στο σχολείο κατά τη διάρκεια των καινοτόμων δράσεων υπάρχει θετικό κλίμα σε πο-

σοστό 87% και ουδέτερο σε ποσοστό 13%. 

Σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος, τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει να είναι 

πάνω σε παραδείγματα σχεδίων project με 70% και έπειτα στους μεθόδους διδασκαλίας 

στη διαθεματικότητα. Η άποψη τους στηρίζεται στην έλλειψη τεχνογνωσίας της μεθό-

δου project από τους εκπαιδευτικούς καθώς και στο ότι η διαθεματικότητα είναι πολυ-

σήμαντο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύμφωνα με την εμπειρία των διευθυντών σχετικά με την πραγματοποίηση επιμορφω-

τικών σεμιναρίων αυτά είναι αποδοτικά ως προς τη βελτίωση του διδακτικού τους έρ-

γου και τη χρονική διάρκεια τους. Επομένως, το 80% των αντρών και 90% των γυναι-

κών θεωρεί ότι ο χρόνος και η ύλη των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι αποδοτική, 

ενώ η χρονική στιγμή υλοποίησης τους είναι αποδοτική κατά 60%.Κατά το 83,3% του 

δείγματος το πιο σημαντικό είναι η οργάνωση των καινοτόμων δράσεων μέσα στη σχο-

λική μονάδα, ενώ με 13,3% ακολουθεί ο αρχικός σχεδιασμός από τους αρμόδιους φο-

ρείς. 

Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λειτουργία με σχετική αυτονομία θεωρείται πολύ ση-

μαντική από τους διευθυντές και η ευελιξία στον προγραμματισμό μιας καινοτόμου 

δράσης θεωρείται πολύ σημαντική(46,3%) και εξαιρετικά σημαντική (43,6%),αλλά και 

10% ουδέτερη στάση. Από την άλλη, η ενθάρρυνση της αυτενέργειας των μαθητών 

έχει 93% πολύ και πολύ καλή αποδοχή, ενώ το 7% είναι ουδέτερο. Τέλος, η υπομονή 

για το χρόνο διεξαγωγής συμπερασμάτων από τους άμεσα εμπλεκόμενους έχει την ίδια 

κατανομή 50% στο εξαιρετικά και το πολύ. Επομένως, η αντιμετώπιση με κριτική και 

υποστηρικτική ματιά στο χρόνο διεξαγωγής συμπερασμάτων από τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την πιο άρτια αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του συ-

στήματος. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν στην προώθηση των καινοτομιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι η υλικοτεχνική υποδομή, η καθιέρωση “διαθεματικών εργασιών” στο 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, η αλλαγή ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμ-

μάτων και η ουσιαστική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες εκπαιδευτικές πρακτι-
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κές. Από την άλλη, η υλικοτεχνική υποδομή αποτελεί ουδέτερο στοιχείο για την προ-

ώθηση των καινοτομιών και η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο ποσοστό 43,3%. 

Συμπεράσματα 

Σε ό,τι αφορά στον θεματικό άξονα εμπειρία οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν μεθόδους 

διδασκαλίας διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή διδα-

σκαλία. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που είχαν προηγούμενη εμπειρία από τη 

συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα είχαν καθολική συμμετοχή 100%. Οι 

νεότεροι διευθυντές, τόσο σε ηλικία όσο και σε χρόνια υπηρεσίας, είναι περισσότερο 

δεκτικοί και ανοιχτοί στην ενασχόλησή τους σε καινοτομίες. Επιπλέον οι διευθυντές 

πιστεύουν ότι υπάρχουν κοινά σημεία δράσης μεταξύ διαθεματικής προσέγγισης της 

γνώσης και προσραμμάτων καινοτόμων δράσεων. 

Στον θεματικό άξονα στάσεις-απόψεις των ερωτηθέντων απέναντι στην καινοτόμο 

δράση της διαθεματικότητας η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των διευθυντών σε πο-

σοστό 70% αποδέχεται τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, όπως αυτή εισάγε-ται 

μέσα από τα νέα διδακτικά πακέτα. Θεωρούν ότι προάγεται η διαδικασία μάθη-σης, 

μέσω της διαθεματικότητας και ότι τα νέα βιβλία με το πλήθος των διαθεματικών α-

σκήσεων-εργασιών που προσφέρουν προωθούν τη διαθεματική προσέγγιση της γνώ-

σης. Οι διευθυντές των σχολείων θεωρούν κατά συντριπτική πλειοψηφία, 80%, ότι 

προάγεται η μάθηση μέσω των καινοτόμων δράσεων. Τέλος, μέσα από την έρευνα κα-

ταγράφεται ότι οι ερωτηθέντες που έχουν θετική στάση στην εισαγωγή της διαθεματι-

κότητας ως καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν θετική στάση και για τις αλ-

λαγές που συντελεί. Αυτές αφορούν το κλίμα του σχολείου, την ελευθερία, αυτονομία 

που με την οποία χρειάζεται να δράσει ο εκπαιδευτικός, την πρωτοβουλία που πρέπει 

να αναπτύξει κατά την εκτέλεση των διαθεματικών εργασιών, καθώς και το άνοιγμα 

του σχολείου προς την κοινωνία. 

Στον θεματικό άξονα ρόλος-χαρακτηριστικά διευθυντών κατά την υλοποίηση των και-

νοτομιών η έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό των απαντήσεων υπέρ του συντονιστικού- 

καθοδηγητικού ρόλου του διευθυντή (ποσοστό 60%) έχει θετική ανταπόκριση, υπέρ 

του εμψυχωτή (ποσοστό 53%) ουδέτερη στάση, του κριτικού διαμεσολαβητή (ποσοστό 

76,7%) έχει μεγάλη ανταπόκριση και του συνεργάτη (ποσοστό 93%) έχει εξαιρετική 

αποδοχή. Η αυθεντία (ποσοστό 33,3%) έχει πολύ μικρή ανταπόκριση. Ο διευθυντής 

κατά την υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων καταδεικνύει την διαφοροποίηση του 

ρόλου του κατά την εκπόνηση αυτών των δράσεων και τον εξοπλισμό του με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όπως αυτά της ευελιξίας (ποσοστό 66,7% πολύ και 33,3% εξαιρετικά) 

με καθολική αποδοχή, της ενθάρρυνσης της αυτενέργειας των μαθητών (93% πολύ) με 

πολύ μεγάλη αποδοχή. Στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τοποθετείται ο μα-

θητής. Ο μαθητής μετατρέπεται από απλός συμμετέχων σε πρωταγωνιστή της διδακτι-

κής διαδικασίας, ενώ ο εκπαιδευτικός-διευθυντής διαδραματίζει τον πολύ σοβαρό ρόλο 

του συντονιστή, καθοδηγητή, εμψυχωτή του μαθητή (Χατζηγεωργίου, 2004). 
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Σε ότι αφορά τον θεματικό άξονα καινοτόμες δράσεις και μέθοδοι διδασκαλίας η έρευνα 

έδειξε ότι με τις καινοτόμες δράσεις αναβαθμίζονται μέσα στη σχολική μονάδα οι σχέ-

σεις συνεργασίας μεταξύ μαθητών – διευθυντών. Η αναβάθμιση αυτή επέρχεται μέσα 

από τη θεσμοθέτηση συλλογικών διαδικασιών προγραμματισμού, διερεύνησης και πα-

ρουσίασης των αποτελεσμάτων της, σε επίπεδο σχολείου. Η ενεργός εμπλοκή των μα-

θητών στις συλλογικές διερευνητικές διαδικασίες συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινω-

νικο-γνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων, που τους καθιστούν ικανούς να αυτορυθμί-

ζουν τη γενικότερη συμπεριφορά τους συμπεριλαμβανομένης και της μαθησιακής.  

Σε ό,τι αφορά τον θεματικό άξονα κλίμα που αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική μονάδα, 

η έρευνα έδειξε ότι οι συλλογικές διαδικασίες δεν αφορούν μόνο τους μαθητές αλλά 

και τους εκπαιδευτικούς όλων των διδακτικών αντικειμένων και τάξεων, οι οποίοι συ-

νεργάζονται μεταξύ τους, διότι η διερεύνηση διεπιστημονικών θεμάτων απαιτεί γνώ-

σεις και δεξιότητες από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους. Πιο συγκεκριμένα από 

τα ευρήματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι κατά την υλοποίηση των καινοτόμων δρά-

σεων υφίσταται κυρίως συνεργασία με τους συναδέλφους της ίδιας σχολικής μονάδας. 

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση υλικού που προέρχεται από διαφο-

ρετικά γνωστικά αντικείμενα και επομένως καθίσταται αναγκαία.  

Σε ό,τι αφορά τον θεματικό άξονα άνοιγμα σχολείου στην τοπική κοινωνία, η έρευνα 

έδειξε ότι η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων απαιτεί συχνά και τη συνεργασία με άλλα 

στελέχη και φορείς της εκπαίδευσης, καθώς και με άτομα και φορείς του άμεσου κοι-

νωνικού περιβάλλοντος. Έτσι, κατά περίπτωση το σχολείο «βγαίνει» έξω στην κοινω-

νία ή «βάζει» την κοινωνία μέσα στις τάξεις του. Αν και η συνεργασία με φορείς της 

τοπικής κοινωνίας δεν αναδεικνύεται από την παρούσα έρευνα ως πρώτη επιλογή συ-

νεργασίας, ωστόσο η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μέσω των καινοτόμων 

δράσεων πραγματοποιείται άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.  

Σε ότι αφορά τον θεματικό άξονα επιμόρφωση-παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτι-

κών – διευθυντών, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη γνώση γύρω από το 

συγκεκριμένο θέμα (διαθεματικότητα) από την πλειονότητα των ερωτηθέντων. Η επι-

μόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτό τα θέμα είναι απαραίτητη. Τα επιμορφω-

τικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν θεωρήθηκαν από τους ερωτηθέντες ανεπαρκή 

ως προς τη χρονική τους διάρκεια και τη χρονική περίοδο υλοποίησής τους. Στη συ-

ντριπτική τους πλειονότητα το δείγμα της έρευνας επιθυμεί την παρακολούθηση σεμι-

ναρίων που κυρίως θα έχουν ως θέμα τις μεθόδους διδασκαλίας και τα παραδείγματα 

σχεδίων project. 

Σε ότι αφορά τον θεματικό άξονα προβλήματα που αναφύονται στο καθημερινό έργο 

των διευθυντών, εφαρμόζοντας καινοτόμες δράσεις, η έρευνα έδειξε ότι η σχολική μο-

νάδα εκμεταλλευόμενη τη σχετική της αυτονομία, μπορεί μέσα από χάραξη εσωτερι-

κής εκπαιδευτικής πολιτικής να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, (υλικοτε-

χνική υποδομή, ανάπτυξη προσωπικού, επιμόρφωσης, κουλτούρα συνεργασίας) και να 

δεχθεί και εφαρμόσει πιο ουσιαστικά τις καινοτόμες δράσεις αποκομίζοντας οφέλη. 
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση στα  Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε 
σχέση με την εκπαίδευση στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ). Οι διαφοροποιήσεις αυτές κατά 
βάση οφείλονται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που α-
κολουθεί αυτό τον τύπο σχολείων, στους γενικούς και ειδικούς σκοπούς και στο περιε-
χόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στο διαφορετικό θεσμικό 
πλαίσιο όσον αφορά τους παρεχόμενους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική /α-
καδημαϊκή σταδιοδρομία των αποφοίτων.  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να κα-
ταγραφούν και να αποτυπωθούν οι ιδιαιτερότητες των ΕΠΑ.Λ σε σχέση με αυτές των 
ΓΕ.Λ, καθώς και να αναδειχθεί η ωφελιμότητα της χρήσης Ψηφιακών Διδακτικών Σε-
ναρίων (ΨΔΣ) στη διδασκαλία των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. 

Λέξεις-Κλειδιά: αναλυτικό πρόγραμμα, επαγγελματικά δικαιώματα, Ψηφιακά Διδα-
κτικά Σενάρια (ΨΔΣ), ψηφιακό υλικό, ΕΠΑ.Λ 

Εισαγωγή 

Οι κυριότερες διαφορές σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό σκέλος μεταξύ μαθητών ΕΠΑ.Λ 
και ΓΕ.Λ εντοπίζονται στα γνωσιακά και τα ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
αναλύονται στη συνέχεια: 

Γνωσιακά χαρακτηριστικά των μαθητών των ΕΠΑ.Λ 

Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ είναι μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις στο 
Γυμνάσιο σε σχέση με αυτούς που εγγράφονται στα ΓΕ.Λ, όπως προκύπτει από τον 
μέσο όρο της βαθμολογίας των απολυτηρίων του Γυμνασίου. 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ επισημαίνουν ότι πολλοί μαθητές έχουν 
σημαντικές ελλείψεις σε προαπαιτούμενες γνώσεις που θα έπρεπε να έχουν κατακτηθεί 
στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μεγάλες αδυναμίες παρατηρούνται ιδίως 
στην κατανόηση και χρήση βασικών μαθηματικών εννοιών και αλγορίθμων (Ζωγόπου-
λος, 2013), που αποτελούν το υπόβαθρο για την εκμάθηση επιστημονικών – τεχνικών 
εννοιών και διαδικασιών και την εκτέλεση σχετικών εφαρμογών τις οποίες θα συνα-
ντήσουν στα διάφορα επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα που θα επιλέξουν. Το γε-
γονός αυτό αντανακλάται τόσο στη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια των σπουδών, 
όσο και στα αποτελέσματα (ποσοστό συμμετοχής - βαθμολογίες) των πανελλαδικών 
εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΑΤΕΙ. 
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Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχουν καλύτερες επιδό-
σεις στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων και γενικότερα σε δραστηριότητες που 
έχουν να κάνουν με χειροτεχνικές πρακτικές ασκήσεις και δεξιότητες και την ενεργη-
τική – βιωματική εμπλοκή τους με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

Ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά των μαθητών των ΕΠΑ.Λ 

Μεγάλο ποσοστό των μαθητών των ΕΠΑ.Λ, στρέφεται προς την τεχνική – επαγγελμα-
τική εκπαίδευση ως απόρροια της δυσκολίας να συνεχίσει στη γενική εκπαίδευση. 

Εάν εξετάσουμε το μαθητικό δυναμικό στις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Τεχνικής – 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΤΕΕ) θα διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες μαθη-
τών (Πάγκαλος, 2005): 

Η πρώτη αποτελείται από μαθητές που επιθυμούν πραγματικά να ασκήσουν το επάγ-
γελμα στην Ειδικότητα που επέλεξαν. Πολλοί από αυτούς ενδιαφέρονται να ακολου-
θήσουν το επάγγελμα των γονιών τους ή άλλων ατόμων από το οικογενειακό τους πε-
ριβάλλον, κάποιοι έχουν ήδη σχετική εργασιακή εμπειρία και είδαν ότι τους ενδιαφέ-
ρει, άλλοι έχουν εκδηλώσει από νωρίς την κλίση τους για  κάποιο αντικείμενο και έχουν 
συνειδητά επιλέξει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά από ενδελεχή διερεύνηση των 
επαγγελματικών προοπτικών  που τους προσφέρει, κ.ά. Είναι δηλαδή μαθητές με προσ-
δοκίες που θέλουν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα  πάνω στο επάγγελμά τους.  

Η δεύτερη, πιο ολιγάριθμη από την πρώτη, αποτελείται από μαθητές που έχουν βάλει 
ως απώτερο στόχο την εισαγωγή τους σε ΑΤΕΙ. Έχουν επιλέξει δηλαδή τη συγκεκρι-
μένη κατεύθυνση εκτιμώντας ότι, μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων 
με το ειδικό ποσοστό για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, θα επιτύχουν πιο εύκολα και σί-
γουρα το στόχο τους. Εκτιμούν ότι εάν συνέχιζαν τις σπουδές τους στο Γενικό Λύκειο 
και συμμετείχαν στις γενικές πανελλαδικές εξετάσεις η βαθμολογία που θα συγκέντρω-
ναν δεν θα τους έδινε πολλές πιθανότητες να εισαχθούν στην Σχολή που επιθυμούν. 
Είναι και αυτοί μαθητές με προσδοκίες που έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο, δεν 
αντιπροσωπεύουν όμως την κύρια κατεύθυνση της ΔΤΕΕ που είναι η προετοιμασία για 
ένα επάγγελμα μέσης στάθμης. 

Τέλος, η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μαθητές με χαμηλές προσδοκίες και ενδια-
φέρον. Είναι μαθητές που έχουν καταλήξει στο ΕΠΑ.Λ γιατί το ίδιο το εκπαιδευτικό 
σύστημα και ο κοινωνικός περίγυρος τους έχει χαρακτηρίσει ως «αδύνατους» μαθητές. 
Ορισμένοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Παρουσιάζουν μειωμένο ενδιαφέ-
ρον για τα μαθήματα και έχουν γενικά χαμηλές επιδόσεις. Ευελπιστούν ότι θα καταφέ-
ρουν μέσα από το ΕΠΑ.Λ - όπου φοιτούν οι περισσότεροι μαθητές αυτής της κατηγο-
ρίας - να πάρουν ένα απολυτήριο Λυκείου έχοντας καταβάλει λιγότερο κόπο σε σχέση 
με το Γενικό Λύκειο. Θα το χρησιμοποιήσουν ως αποδεικτικό περαίωσης της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενδεχομένως να μπορέσουν έτσι να διοριστούν στο Δημό-
σιο ή σε όποια άλλη εργασία, όπου το απολυτήριο Λυκείου μετρά ως προσόν, ή ακόμη 
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-  με την κατάργηση της βάσης του 10 στις πανελλαδικές εξετάσεις - να εγγραφούν σε 
κάποιο ΤΕΙ. Μικρός αριθμός από τους μαθητές αυτούς θα απασχοληθεί τελικά σε μια 
θέση εργασίας σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι διαπιστώσεις αυτές 
επαληθεύονται και από τα ευρήματα των λίγων μελετών που έχουν διερευνήσει την 
απασχόληση των αποφοίτων της ΔΤΕΕ. Ένα μικρό ποσοστό των αποφοίτων, που κυ-
μαίνεται μεταξύ του 5% και του 40% (ανάλογα με την ειδικότητα), καταλήγει να ερ-
γάζεται σε μια εργασία σχετική με το πτυχίο που απέκτησε. 

Αυτή η τελευταία κατηγορία μαθητών είναι και η πολυπληθέστερη στα επαγγελματικά 
σχολεία. Είναι η πηγή αποθάρρυνσης των καθηγητών που βλέπουν τις προσπάθειές 
τους να μην αποδίδουν. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς που ερ-
γάζονται στη ΔΤΕΕ μια πρόκληση: Πως δηλαδή θα καταφέρουν να τους αυξήσουν την 
αυτοεκτίμηση, να τους βοηθήσουν να συμπληρώσουν τα κενά γνώσεων που έχουν από 
τις προηγούμενες τάξεις, να τους κινήσουν το ενδιαφέρον για μάθηση, να τους εμφυ-
σήσουν την αγάπη για το αντικείμενο της ειδικότητας που ακολουθούν, κλπ. 

Ένα άλλο δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό των διδακτικών πρα-
κτικών είναι το γεγονός ότι  ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών των ΕΠΑ.Λ αποτε-
λείται από παιδιά μεταναστών. Σε κάποια σχολεία π.χ. του κέντρου της Αθήνας το πο-
σοστό αυτό αγγίζει ή υπερβαίνει το 50% του μαθητικού πληθυσμού.  

Κατά συνέπεια, η προώθηση καινοτομιών όπως είναι τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την εκπαιδευτική διαδικασία των ΕΠΑΛ, η οποία - εκ 
των πραγμάτων – ανήκει στη «ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας» και χρειάζεται 
ενίσχυση με κάθε τρόπο.  

Δομή και περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Λ 

Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ διαφέρει ουσιωδώς από τη φοίτηση στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ).  

Σύμφωνα με τον Νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής: 

α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη 
γνωστική, συναισθηματική ,πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθη-
τών. 

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας 
και των ικανοτήτων των μαθητών. 

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς 
αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών. 

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πο-
λιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 
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ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότη-
τας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη. 

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να 
έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία 
και τη συμμετοχή. 

ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για 
την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη. 

η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, 
καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών 
και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια 
Βίου Μάθησης. 

ι) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευ-
τική βαθμίδα και 

ια) Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής − επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης. 

Η προετοιμασία για ένα επάγγελμα αποτελεί επομένως βασικό σκοπό του προγράμμα-
τος σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου. Το γεγονός αυτό αντανακλάται κυρίως στο 
εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π) του ΕΠΑ.Λ. Η αναλογία μαθημάτων γενικής 
παιδείας και επαγγελματικών μαθημάτων είναι η εξής: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ 

(Ω/εβδ.) 

Β΄ ΤΑΞΗ 

(Ω/εβδ.) 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

(Ω/εβδ.) 

Μαθήματα γενικής παιδείας 23 12 12 

Επαγγελματικά μαθήματα 12 23 23 

ΣΥΝΟΛΟ 35 35 35 

Από τα επαγγελματικά μαθήματα, τα οποία καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα των ωρών 
του εβδομαδιαίου προγράμματος της Β΄ και Γ΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ, σημαντικό ποσοστό 
που μπορεί να φτάνει το 50% - 60% των ωρών στους περισσότερους τομείς και ειδικό-
τητες, περιλαμβάνει εργαστηριακές ώρες, είτε αυτές αποτελούν μέρος ενός μικτού μα-
θήματος, είτε είναι ώρες ενός αμιγούς εργαστηριακού μαθήματος. 

Η σύνδεση με την παραγωγή και η επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ΕΠΑ.Λ που έχει σχέση με όσα αναφέρθηκαν στα προη-
γούμενα είναι το ότι οι απόφοιτοι τους αποκτούν τίτλο σπουδών (Πτυχίο) που τους 
δίνει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Στην πλειονότητα των Τομέων αυτά 
τα δικαιώματα είναι πλήρως νομοθετικά κατοχυρωμένα. Υπάρχουν λεπτομερείς κανο-
νιστικές διατάξεις που καθορίζουν την άσκηση του επαγγέλματος και την έκδοση α-
δειών. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό επαγγέλματος που απορρέει από τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις είναι το ότι ο σημερινός τεχνικός χρησιμοποιεί στην εργασία του πολλά ειδικά 
επαγγελματικά λογισμικά, απαραίτητα πλέον για την άσκηση των δραστηριοτήτων. 
Τέτοια λογισμικά είναι π.χ. αυτά που χρησιμοποιούνται στη Μηχανολογική Σχεδίαση 
(CAD/CAM), στις κεντρικές θερμάνσεις, στα διαγνωστικά συστήματα του αυτοκινή-
του, στον υπολογισμό υδραυλικών δικτύων, στις εργαλειομηχανές CNC, στην ηλε-
κτρολογία, στην ηλεκτρονική, στην οικονομία και διοίκηση, στους υπολογιστές και 
στα δίκτυα και αρκετά άλλα.   

Κατά συνέπεια η εκμάθηση της χρήσης αυτών των επαγγελματικών λογισμικών είναι 
βασικό συστατικό της εκπαίδευσης των μαθητών του ΕΠΑ.Λ.  

Σχέδιο μαθήματος και ψηφιακό διδακτικό σενάριο 

Όπως προαναφέραμε, η ύπαρξη των επαγγελματικών μαθημάτων (ιδίως των εργαστη-
ριακών) αποτελεί την ουσιώδη διαφορά των προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ΕΠΑ.Λ 
και ΓΕ.Λ. 

Το γεγονός αυτό ευνοεί την ανάπτυξη Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων ΨΔΣ στα ε-
παγγελματικά μαθήματα του Τομέα με δύο τρόπους: 

• Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να σχεδιάσουν ΨΔΣ μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν τις δυνατότητες που έχουν τα επαγγελματικά λογισμικά για να προσθέσουν 
στο μάθημα δραστηριότητες (αξιολόγησης, μελέτης, επίλυσης προβλήματος, κλπ.) 
χρησιμοποιώντας το ψηφιακό περιβάλλον αυτών των λογισμικών. 

• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή εξοικείωση των 
μαθητών από την εκμάθηση αυτών των λογισμικών για να σχεδιάσουν άλλες δρα-
στηριότητες υψηλού επιπέδου με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που απορρέει από την α-
νάγκη παροχής συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, είναι η ανάγκη ο μαθητής να έλθει σε επαφή με αυθεντικές (πραγματικές) 
καταστάσεις που θα συναντήσει στο μέλλον.  

Ευνοείται έτσι η ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων τα οποία θα προσφέρουν στον μαθητή 
αναπαραστάσεις και απεικονίσεις πραγματικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την 
επίδειξη εκτέλεσης εργασιών από πραγματικούς επαγγελματίες μέσω κατάλληλων δι-
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δακτικών βίντεο, την χρήση στο μάθημα ψηφιακού υλικού και πολυμεσικών εφαρμο-
γών τα οποία προσφέρονται στους επαγγελματίες από εταιρείες παραγωγής υλικού ε-
γκαταστάσεων και εταιρείες κατασκευών, κ.ά. 

Η εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία αυθεντικών επαγγελματικών καταστάσεων 
εκτός του ότι βοηθά στην εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το επάγγελμα, βοηθά 
επίσης τον μαθητή να αναπτύξει τις λεγόμενες γενικές ή βασικές ικανότητες καθώς και 
κοινωνικές ικανότητες που είναι αναγκαίες για τη σταδιοδρομία του στην αγορά εργα-
σίας και γενικότερα στην κοινωνική του ζωή. 

Κατά συνέπεια ένα μεγάλο μέρος των Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων (ΨΔΣ) για τον 
Τομέα απευθύνεται σε εργαστηριακά μαθήματα. Οι προδιαγραφές επομένως αυτών 
των σεναρίων διαφέρουν ουσιωδώς σε σχέση με τις προδιαγραφές των μαθημάτων γε-
νικής παιδείας ακόμη και με αυτές των θεωρητικών επαγγελματικών μαθημάτων. Π.χ. 
σύνηθες συστατικό στοιχείο αυτών των ΨΔΣ είναι οι προσομοιώσεις και τα εικονικά 
εργαστήρια. 

Οι καθηγητές που εργάζονται στα ΕΠΑ.Λ έχουν λάβει παιδαγωγική κατάρτιση είτε 
στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) από την οποία προέρχονται οι περισσότεροι, είτε 
στο μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ στο οποίο φοίτησαν οι 
υπόλοιποι. Διαθέτουν επομένως θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία στην εκ-
πόνηση σχεδίων μαθήματος. Είναι επίσης εξοικειωμένοι με τη σύνταξη δικών τους 
φύλλων έργου στα εργαστηριακά μαθήματα, δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένοι εργα-
στηριακοί οδηγοί για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων και ο εργαστηριακός εξοπλι-
σμός των σχολικών μονάδων διαφέρει σημαντικά από σχολείο σε σχολείο. Κατά τη 
διδασκαλία τους κάνουν συνήθως χρήση εποπτικού υλικού διαφόρων τύπων, όπως ε-
πιβάλλεται από τον περιγραφικό χαρακτήρα των περισσότερων επαγγελματικών μαθη-
μάτων. Οι διδακτικές όμως προσεγγίσεις που ακολουθούν γενικά δεν είναι ιδιαίτερα 
καινοτόμες, καθώς είναι κυρίως καθηγητο-κεντρικές και συμπεριφοριστικές, λόγω του 
χρόνου που έχει παρέλθει από την αποφοίτησή τους από τις παιδαγωγικές σχολές και 
της έλλειψης συστηματικής επιμόρφωσης στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
(οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ειδικοτήτων της ΔΤΕΕ είχαν εξαιρεθεί  από 
όλες σχεδόν τις οριζόντιες επιμορφώσεις πάνω στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγ-
γίσεις που οργανώθηκαν κεντρικά από το ΙΕΠ και το ΥΠΠΕΘ τα τελευταία χρόνια). 

Τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (ΨΔΣ) μπορούν επομένως να «πατήσουν» πάνω στη 
διδακτική εμπειρία των καθηγητών της ΔΤΕΕ για να την διευρύνουν και να λειτουρ-
γήσουν ως μέσο για την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία σύγχρονων διδακτι-
κών μεθόδων. Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο μπορεί να θεωρηθεί δηλαδή, σε πρώτη 
προσέγγιση, ως επέκταση και διεύρυνση του παραδοσιακού σχεδίου μαθήματος που 
είναι το προσφιλές διδακτικό «εργαλείο» των καθηγητών των ΕΠΑ.Λ, ώστε να διευ-
κολυνθεί η εισαγωγή του στη διδακτική πρακτική των σχολικών μονάδων της ΔΤΕΕ. 

Το εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ περιγράφει το σύνολο των διδακτικών 
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δραστηριοτήτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν (συμβολικών, όπως σχή-
ματα, λογισμικών και φυσικών εργαλείων, όπως ειδικές κατασκευές) που συνιστούν το 
σημείο εκκίνησης καθώς και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα 
δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης. Με λίγα λόγια αποτελεί διδακτική πρόταση 
που αξιοποιεί τις ΤΠΕ αλλά δεν αποτελείται αποκλειστικά από διδακτικές ενέργειες 
που αξιοποιούν τις ΤΠΕ.  

Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με χρήση των ΤΠΕ συμπεριλαμβάνει τις α-
κόλουθες επτά φάσεις σε στενή μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση (ΕΑΙΤΥ, 2011):  

1η φάση: Προσδιορισμός του διδακτικού αντικειμένου 

• ο τίτλος  

• το θέμα του σεναρίου 

• η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 

• οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

• η συμβατότητα (ή όχι) με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα 

• ενδεικτική διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου στην τάξη 

• προαπαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν (τι πρέπει να ξέρουν) οι 
μαθητές καθώς και 

• πρότερες (προϋπάρχουσες) γνώσεις που διαθέτουν πραγματικά (τι γνωρί-
ζουν ήδη) 

• λόγοι (αιτιολόγηση) που το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για το 
επίπεδο γνώσεων των μαθητών. 

2η φάση: Ανίχνευση πρότερων γνώσεων και αναπαραστάσεων των μαθητών  

Οι αναπαραστάσεις των μαθητών και οι πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο. Στη φάση αυτή γίνεται χρήση της υπάρχουσας σχετικής 
βιβλιογραφίας αλλά και της εν γένει εμπειρίας του εκπαιδευτικού ώστε να προσδιορι-
στούν με ακρίβεια:  

• πιθανές δυσκολίες της σκέψης του μαθητή σχετικά με το προς μελέτη γνω-
στικό αντικείμενο, οι πρότερες ιδέες και οι αναπαραστάσεις που διαθέτουν 
οι μαθητές της ηλικίας που αφορά το σενάριο για την έννοια ή τις έννοιες 
που μελετώνται, 

• πιθανές παρανοήσεις και λάθη που κάνουν οι μαθητές στο εν λόγω γνω-
στικό αντικείμενο και 
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• οργανώνεται ένα αναλυτικός κατάλογος με τις γνωστικές δυσκολίες που α-
ντιμετωπίζουν στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές. 

3η φάση: Καθορισμός στόχων του σεναρίου 

Οι διδακτικοί στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου (ως προς το γνωστικό αντικείμενο, 
ως προς τη χρήση των ΤΠΕ, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία): 

• οι διδακτικοί και οι μαθησιακοί στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου κα-
θορίζονται συναρτήσει του προς μελέτη διδακτικού αντικειμένου, 

• ως προς τις ΤΠΕ. 

4η φάση: Διδακτικό υλικό 

Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού σεναρίου και η απαιτούμενη υλικοτεχνική υπο-
δομή: 

• το έτοιμο διδακτικό υλικό (π.χ. έντυπο υλικό για μαθητές, χάρτες, λογι-
σμικό, κατασκευές, κλπ.) και 

• το συμπληρωματικό υλικό που πρέπει να δημιουργηθεί για το σενάριο: 

o τα φύλλα εργασίας αποτελούν τμήμα του διδακτικού υλικού, 

o κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, 

o η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 

5η φάση: Δημιουργία δραστηριοτήτων σεναρίου  

Η οργάνωση της διδασκαλίας στη βάση κατάλληλων δραστηριοτήτων υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη (διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, αξιοποί-
ηση της προστιθέμενης αξίας των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, φύλλα εργασίας, 
κλπ.): 

• οι ενέργειες του εκπαιδευτικού όσο και οι ενέργειες των μαθητών ώστε 
να επιτευχθούν οι στόχοι του σεναρίου, 

• οι λόγοι για τους οποίους είναι χρήσιμο να ενταχθούν οι τεχνολογίες 
στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Τα συγκριτικά του 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές (προ-
στιθέμενη αξία). 

6η φάση: Αξιολόγηση 
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Η αξιολόγηση (μαθητή και σεναρίου) και οι πιθανές επεκτάσεις του σεναρίου. Η αξιο-
λόγηση περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στοιχεία :  

• ασκήσεις σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κε-
νών, κλπ. 

• ερωτήσεις αξιολόγησης (ανοικτού τύπου) που θέτει το σενάριο ώστε να 
διερευνηθεί η κατανόηση της υπό μελέτη έννοιας από τους μαθητές.  

• δραστηριότητες σχεδίασης (π.χ. κάνουν μία ζωγραφιά, δημιουργούν ένα 
διάγραμμα ροής), 

• δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης (δημιουργούν έναν νοη-
τικό χάρτη), 

• δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, 

• δραστηριότητες κατασκευής (π.χ. δημιουργούν μια κατασκευή). 

7η φάση: Παρατηρήσεις και οδηγίες  για τους εκπαιδευτικούς, βιβλιογραφία, καθώς και 
οι σχετικές παραπομπές σε πηγές. 

Η Πλατφόρμα «Αίσωπος» 

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
(Ι.Ε.Π, 2015) και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, 
Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Δι-
δακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/) υποστηρίζει την 
Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους 
διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web. 

Η Πλατφόρμα αναπτύχθηκε σε ‘PHP’ ενώ η χρησιμοποιούμενη Βάση Δεδομένων είναι 
ο ‘SQL Server 2014’ με Σύστημα-Βάση της Διαχείριση Περιεχομένου ‘Drupal’. Για 
την κωδικοποίηση της Πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον Σύγχρονες Τεχνολο-
γίες Διαδικτύου, όπως HTML5, CSS3, JQUERY, AJAX, JAVASCRIPT, JSON, κτλ.  

Η πλατφόρμα συνοδεύεται από Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών και από μία υποπλατ-
φόρμα τηλεσυνεργασίας (eclass) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανταλλάσσουν 
υλικό και απόψεις σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή 
Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα δια-
θέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαί-
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νοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλο-
ποίησης κλπ. Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος Υποδειγματικών Ψηφιακών 
Σεναρίων υλοποιημένων από Επιστημονικές Επιτροπές και ως εκ τούτου εγγυημένων 
ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική τους επάρκεια. Περιλαμβάνει επίσης και 
πλήθος αξιολογημένων σεναρίων της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως Βέλτιστα και ως Επαρκή. 

Συνοψίζοντας, η πλατφόρμα «Αίσωπος» αποτελεί ένα πολύτιμο καινοτόμο ολοκληρω-
μένο ηλεκτρονικό σύστημα Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ε-
πιστημονικά και Παιδαγωγικά Πιστοποιημένων Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών 
Σεναρίων. Παράλληλα, αποτελεί και ένα εργαλείο σχεδίασης Ψηφιακών Διαδραστικών 
Σεναρίων προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοι-
νότητας. 

Το «Φωτόδενδρο» 

Το «Φωτόδεντρο» (http://photodentro.edu.gr/aggregator/) είναι ο  Εθνικός Συσσωρευ-
τής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιη-
μένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Εί-
ναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. 
Στο Φωτόδεντρο μπορεί να αναζητήσει κανείς με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό 
σημείο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που βρίσκεται είτε 
στα αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα, «εξωτερικά» 
αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με το 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση. 

Το Φωτόδεντρο προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα 
σχολεία, υλοποιώντας την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχό-
μενο. Όλο το υλικό που είναι διαθέσιμο μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευ-
τικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» διατίθεται ελεύθερα, με την άδεια Creative 
Commons CC BY-NC-SA ή με άλλη παρόμοια, πιο ανοιχτή άδεια χρήσης. Ο Εθνικός 
Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» συγκεντρώνει περιγραφές 
(μεταδεδομένα) ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από διάφορα Αποθετήρια και Παρό-
χους και τις ενοποιεί σημασιολογικά, επιτρέποντας έτσι ενιαία αναζήτηση στο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό και ομογενοποιημένη προβολή των στοιχείων του.  Φιλοξενεί δη-
λαδή μόνο τις περιγραφές του ψηφιακού υλικού και δεν περιέχει τους φυσικούς πόρους 
(ψηφιακά αρχεία του υλικού) τα οποία παραμένουν στα αρχικά αποθετήρια ή στους 
ιστοτόπους των παρόχων. 

Στόχος είναι να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές και αποθετήρια ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
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Η Πλατφόρμα «Αίσωπος», είναι πλήρως συνδεδεμένη με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκ-
παιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ε-
πομένως, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αναζητήσει υλικό για τα Ψηφιακά Διαδρα-
στικά Διδακτικά Σενάρια είτε μέσω της Πλατφόρμας "Αίσωπος" είτε μέσω του Ψηφια-
κού Σχολείου. 

Διαπιστώσεις - Προτάσεις 

Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών της Δ/θμιας Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης (ΔΤΕΕ) με τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια, σύμφωνα με τα προηγούμενα, έχει με-
γάλη σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. Έχει 
ήδη δημιουργηθεί μια αρχική «μάζα» σεναρίων, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως 
παράδειγμα και ως κίνητρο για την προσέλκυση και άλλων εκπαιδευτικών στη διαδι-
κασία εκπόνησης παρόμοιων σεναρίων. 

Μια από τις ιδιαιτερότητες της ΔΤΕΕ που τη διαφοροποιεί ουσιαστικά από τη Γενική 
Εκπαίδευση είναι ο μεγάλος αριθμός Ειδικοτήτων στις οποίες διαχωρίζονται οι σπου-
δές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα σπου-
δών και πληθώρα ειδικών επαγγελματικών μαθημάτων. Αν εξετάσει όμως κανείς τις 
σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες «Αίσωπος» και «Φωτόδενδρο», θα διαπιστώσει ότι 
ο αριθμός των ψηφιακών σεναρίων που έχουν εναποτεθεί σε αυτές είναι αντιστρόφως 
ανάλογος: Υπάρχουν πολλά σενάρια για την Γενική Εκπαίδευση και πολύ λιγότερα για 
την Επαγγελματική. Χρειάζεται επομένως να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους εκ-
παιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ για την παραγωγή περισσότερου διδακτικού υλικού ανά Ει-
δικότητα και ανά μάθημα. 

Προτείνουμε σε πρώτη φάση να διαμορφωθούν στις σχετικές πλατφόρμες («Αίσωπος» 
και «Φωτόδενδρο») πιο αναλυτικές θεματικές κατηγορίες, ώστε τα σενάρια που θα α-
ναρτώνται να είναι ταξινομημένα, σύμφωνα με τα Π.Σ. των ΕΠΑ.Λ,  δηλαδή κατά Το-
μέα, Ειδικότητα, Τάξη και Μάθημα (θεωρητικό ή πρακτικό). Παράλληλα στο ΙΕΠ θα 
πρέπει να συσταθούν και να λειτουργούν σε μόνιμη βάση Επιστημονικές Επιτροπές 
κατά Τομέα/Ειδικότητα, στελεχωμένες με τα έχοντα τα σχετικά προσόντα άτομα, οι 
οποίες θα γνωμοδοτούν για την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητα των 
προς ανάρτηση σεναρίων. 

Τα μέλη των ίδιων Επιτροπών θα μπορούσαν να αναλάβουν και το έργο της επιμόρ-
φωσης - καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που προτίθενται να ασχοληθούν με τα ψη-
φιακά σενάρια, τόσο σε τεχνικό επίπεδο εκμάθησης και εξοικείωσης με τα εργαλεία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και σε επιστημονικό - παιδαγωγικό επίπεδο σε 
σχέση με την ακολουθούμενη διδακτική μεθοδολογία.  
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Οργανωσιακή αλλαγή και μοντέλα υιοθέτησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
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Περίληψη 

Η επιβίωση και εξέλιξη ενός οργανισμού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητά 

του να ανταποκριθεί και να ενσωματώσει τις αναγκαίες αλλαγές, οι οποίες συντελού-

νται στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Η εν-

σωμάτωση της τεχνολογίας αποτελεί για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό μια ιδιαίτερα 

σημαντική και αναγκαία οργανωσιακή αλλαγή, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται δύο 

από τα σημαντικότερα μοντέλα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας· το Μοντέλο Υιοθέτη-

σης της Τεχνολογίας των Hooper και Rieber και το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολο-

γίας (TAM). 

Λέξεις-Κλειδιά: Οργανωσιακή Αλλαγή, Μοντέλα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

Οργανωσιακή Αλλαγή 

Σε ένα περιβάλλον το οποίο κυριαρχείται από την αδιάκοπη αλληλουχία αλλαγών και 

τη συνεχή μεταβολή, η επιβίωση και η εξέλιξη ενός οργανισμού είναι άμεσα συνδεδε-

μένη με την ικανότητά του να ανταποκριθεί και να ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές 

(Bercovitz & Feldman, 2010). Η Οργανωσιακή Αλλαγή αφορά στην αντίδραση, σχε-

διασμένη ή μη, ενός οργανισμού στις μεταβολές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό του περιβάλλον και σχετίζονται με τα μακροοικονομικά μεγέθη, το ανταγω-

νιστικό περιβάλλον και τις μεταβολές στο εσωτερικό του (Greenwood & Hinings, 

2006) και επηρεάζουν αποφασιστικά την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία 

του (Bercovitz & Feldman, 2010). 

Εξαιτίας της σημασίας της για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι η Οργανωσιακή Αλλαγή 

έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής αρθρογραφίας (Dunphy, Grif-

fiths & Benn, 2007· Lewis, 2011· Tomprou, Nikolaou & Vakola, 2012· Van de Ven & 

Poole, 1995). Η μελέτη της Οργανωσιακής Αλλαγής έχει ακολουθήσει μια σειρά δια-

φορετικών και αναλυτικών προσεγγίσεων και έχει διερευνηθεί μέσα από έξι διαφορε-

τικές οπτικές: την Εξελικτική, την Τελολογική, του Κύκλου Ζωής, τη Διαλεκτική, την 

Κοινωνική Νόηση και την Πολιτιστική (Kezar, 2001). 

Τα εξελικτικά μοντέλα της οργανωσιακής αλλαγής στηρίζονται είτε στις αρχές της κοι-

νωνικής αλλαγής είτε της βιολογικής εξέλιξης είτε σε μια μείξη των δύο οπτικών. Αρ-

χικά, οι βιολογικές προσεγγίσεις αντιμετώπισαν την αλλαγή ως μια αργή ροή μεταλλά-

ξεων, οι οποίες διαμορφώνονται σταδιακά με βάση εξωγενείς μεταβλητές και περιβαλ-

λοντικές επιρροές. Οι θεωρίες της κοινωνικής αλλαγής αντιμετωπίζουν την εξέλιξη των 
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κοινωνικών συστημάτων ως μια φυσική διαχρονική διαδικασία (Morgan,1986). Και οι 

δύο θεωρούν την εξέλιξη ως μια αργή και σταθερή ντετερμινιστική διαδικασία, στην 

οποία τα άτομα έχουν μικρή έως ελάχιστη επίδραση (Hrebiniak & Joyce, 1985). 

Τα τελεολογικά μοντέλα της Οργανωσιακής Αλλαγής εμφανίστηκαν παράλληλα με τα 

εξελικτικά. Αναφέρονται και ως μοντέλα προγραμματισμένης αλλαγής, επιστημονικής 

διαχείρισης ή ορθολογικά μοντέλα και θεωρούν τις επιχειρήσεις προσαρμοστικούς ορ-

γανισμούς με σαφείς στόχους. Η αλλαγή συμβαίνει επειδή οι ηγέτες, τα άτομα «παρά-

γοντες» της αλλαγής, διαβλέπουν την ανάγκη αλλαγής, η οποία είναι λογική και γραμ-

μική όπως στα εξελικτικά μοντέλα, αλλά η επίδραση των μεμονωμένων στελεχών είναι 

πολύ πιο καθοριστική για τη διαδικασία (Carnall, 2007· Carr et al, 1996). 

Τα μοντέλα του κύκλου ζωής έχουν πολλές κοινές αρχές με τα εξελικτικά μοντέλα στις 

βασικές τους υποθέσεις. Διαφέρουν στο ότι είναι λιγότερο αντικειμενικά, δίνοντας έμ-

φαση στη σημασία των ανθρώπων στη διαδικασία της αλλαγής. Εξετάζουν τις αλλαγές 

που συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ανθρώπων και των οργα-

νισμών που αυτοί δημιουργούν. Δίνουν έμφαση στη διαρκή και συστηματική αλλαγή, 

ενώ επικεντρώνονται στα στάδια της οργανωσιακής ανάπτυξης, ωριμότητας και πα-

ρακμής (Levy & Merry,1986) και θεωρούν την αλλαγή προοδευτική που στηρίζεται σε 

λογικούς κανόνες (Miller and Friesen, 1980). 

Τα διαλεκτικά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις θεωρίες του Μαρξ και του 

Έγκελς, με βάση τις οποίες για κάθε κατάσταση, αρχή, αξία ή νόρμα σε έναν οργανισμό 

υπάρχει και το απολύτως αντίθετό της (Van de Ven & Poole, 1995). Οι αντίρροπες 

αυτές δυνάμεις αντιπαλεύουν διαρκώς και οι αλλαγές προκύπτουν είτε σταδιακά μέσα 

από αυτή τη διαμάχη (Czarniawska & Sevon, 1996) είτε μέσα από σύντομες περιόδους 

επαναστατικών αλλαγών (Morgan, 1986). 

Τα μοντέλα της κοινωνικής νόησης, η γνωστικά μοντέλα, εξετάζουν τους οργανισμούς 

από μια φαινομενολογική ή κοινωνικο-κονστρουκτιβιστική οπτική (Morgan, 1986), ό-

που η αλλαγή στους οργανισμούς, όπως και στα άτομα, επέρχεται με τη μάθηση. Βα-

σίζονται σε παραδοχές των μοντέλων του κύκλου ζωής, εξετάζουν λεπτομερέστερα 

πώς συντελείται η μάθηση και συνδέουν στενότερα την έννοια της μάθησης και της 

αλλαγής (Argyris, 1982). 

Σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα, στα πολιτιστικά μοντέλα της Οργανωσιακής 

Αλλαγής δεν κυριαρχεί η λογική, αλλά το οργανωσιακό υποσυνείδητο και η οργανω-

σιακή πολυπλοκότητα. Η Οργανωσιακή Αλλαγή είναι μια αργή και μακροχρόνια δια-

δικασία και αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις αξίες, τα πιστεύω και τους μύθους της 

ίδιας της κοινωνίας (Schein,1985) και η οποία μπορεί να είναι σχεδιασμένη ή αυθόρ-

μητη, οπισθοδρομική ή προοδευτική, ενώ τείνει να είναι απρόβλεπτη, μη-γραμμική, 

διαρκής και δυναμική (Smirich, 1983). 

Στη σύγχρονη θεώρηση της οργανωσιακής αλλαγής έχουν κάνει την εμφάνισή τους και 
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κάποια μεικτά μοντέλα, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία από περισσότερες της μιας προ-

σεγγίσεων (Rajagopalan & Spreitzer, 1996· Van de Ven & Poole,1995), αφού ένας 

συνδυασμός των εξελικτικών, διαλεκτικών και των γνωστικών θεωριών αντιπροσω-

πεύει καλύτερα την αλλαγή μέσα στους οργανισμούς (Morgan, 1986). 

Σε κάθε περίπτωση, η Οργανωσιακή Αλλαγή αποτελεί μια σταθερή μεταβλητή στη ζωή 

και την εξέλιξη ενός οργανισμού και οι διοικήσεις τους θα πρέπει να διαθέτουν ξεκά-

θαρες στρατηγικές για να προβλέψουν, να διαγνώσουν και να προσαρμοστούν στην 

Αλλαγή. 

Με βάση τις τάσεις και τις προκλήσεις που συντελούνται αναφορικά με τις τεχνολογι-

κές εξελίξεις στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον η υιοθέτηση της τε-

χνολογίας από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς θα μπορούσε να αποτελέσει την κι-

νητήρια δύναμη για την οργανωσιακή αλλαγή και την εκπαιδευτική καινοτομία 

(Johnson et al., 2014). 

Το Μοντέλο Υιοθέτησης της Τεχνολογίας των Hooper και Rieber 

Οι Hooper και Rieber, πρότειναν ένα Μοντέλο για την πληρέστερη κατανόηση τόσο 

των φάσεων υιοθέτησης της τεχνολογίας όσο και των παραδοσιακών και σύγχρονων 

εφαρμογών της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Hooper & Rieber, 1995). 

Σχήμα 1. Μοντέλο υιοθέτησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Hooper & Rieber, 1995) 
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Σύμφωνα με το Μοντέλο, η πλήρης δυνατότητα οποιασδήποτε εκπαιδευτικής τεχνολο-

γίας μπορεί να συνειδητοποιηθεί μόνο, όταν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες προχωρούν 

μέσω και των πέντε σταδίων. Διαφορετικά η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί με λαθε-

μένο πιθανά τρόπο ή εν τέλει, θα απορριφθεί από τους εκπαιδευτικούς στην πράξη 

(Marcinkiewicz, 1994· Rieber & Welliver, 1989). Ο παραδοσιακός ρόλος της τεχνολο-

γίας στην εκπαίδευση συνήθως περιορίζεται στις πρώτες τρεις φάσεις, ενώ σύμφωνα 

με τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις ο στόχος είναι η τεχνολογία να υιοθετηθεί μέ-

χρι τη φάση της εξέλιξης (evolution). 

Το Μοντέλο περιλαμβάνει πέντε φάσεις υιοθέτησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση: 

την εξοικείωση (familiarization), τη χρησιμοποίηση (utilization), την ενσωμάτωση 

(integration), τον επαναπροσανατολισμό (reorientation) και την εξέλιξη (evolution) 

(Hooper & Rieber, 1995):  

Εξοικείωση: Η φάση της εξοικείωσης (familiarization) αναφέρεται στην αρχική έκθεση 

και εμπειρία με την τεχνολογία. Σε αυτή τη φάση, ο εκπαιδευτικός απλά εξοικειώνεται 

με τις ΤΠΕ. Όλα είναι ακόμη στη μνήμη της εμπειρίας και καμία εφαρμογή των ΤΠΕ 

δεν γίνεται στην πράξη (Hokanson & Hooper, 2004). 

Χρησιμοποίηση: Στη φάση της χρησιμοποίησης (utilization) ο εκπαιδευτικός δοκιμάζει 

τις ΤΠΕ στην τάξη, αλλά υπάρχει ο εγγενής κίνδυνος να απορρίψει πιθανά τη χρήση 

τους με την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων, επειδή δεν έχει αναλάβει καμία δέ-

σμευση. Οι ΤΠΕ υποστηρίζουν την αποτελεσματικότερη επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων, αλλά είναι ελάχιστες ή πολύ λίγες οι ποιοτικές αλλαγές στη δομή της διδασκα-

λίας. 

Ενσωμάτωση: Η φάση της ενσωμάτωσης (integration) αντιπροσωπεύει τη φάση καμπή 

(break through), όταν ένας εκπαιδευτικός συνειδητά αποφασίζει να αξιοποιήσει τις 

ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Στη φάση αυτή, εάν οι ΤΠΕ ξαφνικά δεν είναι διαθέ-

σιμες ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να συνεχίσει τη διδασκαλία και να ολοκληρώσει τις 

προσχεδιασμένες δραστηριότητες. Οι ΤΠΕ συντελούν στη χρησιμοποίηση νέων εκπαι-

δευτικών μεθόδων και στην αξιοποίηση του Η/Υ ως γνωστικού εργαλείου (Jonassen, 

1996). Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα και η δαπανησιμότητα (expendability) της τεχνο-

λογίας είναι το κρισιμότερο χαρακτηριστικό αυτής της φάσης (Marcinkiewicz, 1994). 

Αν και, για πολλούς η ενσωμάτωση είναι το τέλος του προτύπου υιοθέτησης, ουσια-

στικά αντιπροσωπεύει μόνο την αρχή κατανόησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και 

για μερικούς αποτελεί την αρχή μιας επαγγελματικής «μεταμόρφωσης» μέσα από τη 

μετάβαση και στις επόμενες φάσεις υιοθέτησης των ΤΠΕ. 

Επαναπροσανατολισμός: Στη φάση του επαναπροσανατολισμού (reorientation) οι εκ-

παιδευτικοί επανεξετάζουν και ξανα-κατανοούν το σκοπό και τη λειτουργία της τάξης, 

με βασικό χαρακτηριστικό ότι το κέντρο ενδιαφέροντος της τάξης είναι η μάθηση του 

μαθητή παρά η διδασκαλία του εκπαιδευτικού· ο μαθητής γίνεται το θέμα, παρά το 
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αντικείμενο της εκπαίδευσης. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να δημιουργήσει ένα μαθη-

σιακό περιβάλλον που υποστηρίζει και διευκολύνει τους μαθητές, καθώς αυτοί κατα-

σκευάζουν και μοιράζονται τη γνώση τους. Η χρήση των ΤΠΕ εμφανίζεται ως πρό-

κληση για τον επαναπροσανατολισμό του προγράμματος σπουδών και την επανεξέ-

ταση των μαθησιακών στόχων με την υιοθέτηση διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθό-

δων μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. 

Εξέλιξη: Η υιοθέτηση του Μοντέλου ολοκληρώνεται με τη φάση της εξέλιξης 

(evolution), όπου επιτυγχάνεται μια συνολική ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλες τις θεμα-

τικές περιοχές μέσα από την αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος. Οι ΤΠΕ γί-

νονται ένα εργαλείο που διατρέχουν όλες τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μά-

θησης. Η τελική φάση της εξέλιξης λειτουργεί ως μια υπενθύμιση ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται για να παραμείνει 

ζωντανό και αποτελεσματικό. Σε διαχρονικό και εξελικτικό επίπεδο οι ΤΠΕ, όπως και 

κάθε τεχνολογία, γίνονται λιγότερο σημαντικές αυτές καθ’ αυτές. Εκείνο που διαφο-

ροποιεί τις εκάστοτε εμφανιζόμενες τεχνολογίες, τα τεχνολογικά εν γένει μέσα, είναι 

οι δυνατότητες που παρέχουν για την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας. 

Το ιδιαίτερα σημαντικό είναι το επίπεδο καινοτομίας, ο βαθμός υιοθέτησης της αλλα-

γής και ο βαθμός βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διδακτικής αποτε-

λεσματικότητας (Hokanson & Hooper, 2004). 

Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (TAM) 

Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model-TAM) αποτε-

λεί μια από τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις αποδοχής της τεχνολογικής 

καινοτομίας (Ma & Anderson 2005). Χρησιμοποιείται ευρέως για να προβλέψει την 

αποδοχή των Νέων Τεχνολογιών και η βασικότερη παραδοχή του είναι ότι η αποδοχή 

μιας τεχνολογίας εξαρτάται από την αντίληψη του χρήστη για τη χρησιμότητα και την 

ευχρηστία της (Benbasat & Barki, 2007· King & He, 2006). 

Το Μοντέλο TAM προτάθηκε από τον Fred Davis (1989) κατά την εκπόνηση της δι-

δακτορικής του διατριβής. Ο Davis υποστήριξε ότι η χρήση ενός συστήματος (actual 

system usage) έρχεται ως συνέπεια των κινήτρων που ωθούν το χρήστη (user’s moti-

vation) να τo χρησιμοποιήσει και ότι τα κίνητρα επηρεάζονται άμεσα από τα χαρακτη-

ριστικά του ίδιου του συστήματος (σχήμα, 2). 

Σχήμα 2. Μοντέλο αποδοχής συστήματος (Davis,1989) 

Για να εξηγήσει τα κίνητρα του χρήστη, ο Davis χρησιμοποίησε τη θεωρία της αιτιο-

λογημένης δράσης (Theory of Reasoned Action - TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975). Με 
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βάση τη θεωρία TRA προτείνεται ένα μοντέλο, όπου η κινητοποίηση ενός χρήστη προ-

κειμένου να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα προσδιορίζεται από τη Στάση του χρήστη 

απέναντι στη Χρήση του συστήματος και η οποία καθορίζεται από την Αντιληπτή Χρη-

σιμότητα και την Αντιληπτή Ευκολία Χρήσης (σχήμα 3). Οι δύο αυτοί παράγοντες προσ-

διορίζονται τόσο από τα χαρακτηριστικά του συστήματος όσο και από τα χαρακτηρι-

στικά, τις γνώσεις, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του χρήστη (Davis, 1989). Αργό-

τερα ο Davis συμπεριέλαβε περισσότερες μεταβλητές στο μοντέλο και τροποποίησε τις 

μεταξύ τους σχέσεις, ενώ άλλοι ερευνητές εφάρμοσαν το Μοντέλο με επιτυχία και πρό-

τειναν μια σειρά επεκτάσεων (Detmar, Straub & Andrew, 2007). 

Σχήμα 3. Το Αρχικό Μοντέλο ΤΑΜ (Davis,1989) 

Η σημασία της Αντιληπτής Χρησιμότητας και της Αντιληπτής Ευκολίας Χρήσης για την 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς του χρήστη, είχαν επισημανθεί και σε προγενέστερες 

μελέτες από αυτές του Davis, αν και συχνά αναφέρονταν με διαφορετικά ονόματα (Lee, 

Fiore & Kim, 2006). Ο όρος Αντιληπτή Χρησιμότητα αναφέρεται στο βαθμό που το 

άτομο πιστεύει ότι μια συγκεκριμένη τεχνολογία είναι χρήσιμη για αυτό, ενώ ο όρος 

Αντιληπτή Ευκολία Χρήσης αναφέρεται στο βαθμό που το άτομο πιστεύει ότι η χρήση 

μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας δεν θα απαιτήσει από αυτό ιδιαίτερη προσπάθεια (σω-

ματική ή πνευματική) (Davis, 1989). Η Στάση Απέναντι στη Χρήση ορίζεται ως η θετική 

η αρνητική προδιάθεση του ατόμου απέναντι στην χρήση μιας νέας τεχνολογίας (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1992). 
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Σχήμα 4. Τελική Έκδοση του Μοντέλου ΤΑΜ (Davis, Bagozzi & Warshow, 1989) 

Σε άλλες μελέτες διερευνήθηκε ο ρόλος της Αντιληπτής Χρησιμότητας, όταν η χρήση 

μιας τεχνολογίας δεν είναι προαιρετική, όπως συμβαίνει στους περισσότερους χώρους 

εργασίας (King & He, 2006). Προτάθηκε το Μοντέλο ΤΑΜ 2 (σχήμα 5), με μια σειρά 

από παράγοντες που προσδιορίζουν την Αντιληπτή Χρησιμότητα και επιδρούν έμμεσα 

στη Συμπεριφορική Πρόθεση Χρήσης (Venkatesh & Davis, 2000). 

Σχήμα 5. Μοντέλο TAM 2 (Venkatesh & Davis, 2000) 

Ο Venkatesh (2000) εμπλούτισε το Μοντέλο ΤΑΜ 2 με την προσθήκη μιας σειράς 

προσδιοριστικών παραγόντων της Αντιληπτής Ευκολίας Χρήσης. Τέσσερις (4) μεταβλη-

τές ενέταξε στην κατηγορία «Άγκυρα» (Anchor) (αυτο-αποτελεσματικότητα χρήσης 

Η/Υ, αντίληψη εξωτερικού ελέγχου, άγχος με τους Η/Υ και διάθεση για παιχνίδι με 

τους Η/Υ). Και δύο (2) μεταβλητές στην κατηγορία «Προσαρμογή» (Adjustment) (α-

ντιληπτή απόλαυση και αντικειμενική χρησιμότητα). Στις περιπτώσεις που η βασική 

και οι εκτεταμένες εκδοχές του Μοντέλου ΤΑΜ δεν ταιριάζουν με τα ειδικά χαρακτη-

ριστικά, τις ανάγκες και τους περιορισμούς μιας τεχνολογίας, έγινε ευρεία προσαρμογή 

του μοντέλου με την προσθήκη ή την αφαίρεση μεταβλητών και την αλλαγή των με-

ταξύ τους σχέσεων (King & He, 2006). Για παράδειγμα, ο Shin (2007) προκειμένου να 
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μελετήσει την αποδοχή του φορητού ιντερνέτ (mobile internet) πρότεινε ένα τροποποι-

ημένο Μοντέλο TAM, στο οποίο πρόσθεσε τους παράγοντες της Αντιληπτής Διαθεσι-

μότητας, της Αντιληπτής Απόλαυσης και της Κοινωνικής Πίεσης (Shin, 2007). 

Παρά την ευρύτατη διάδοσή του, το Μοντέλο TAM έχει ορισμένους περιορισμούς με 

βασικότερο την έλλειψη ενός οργανωμένου μηχανισμού για την εισαγωγή στο Μο-

ντέλο εξειδικευμένων μεταβλητών για την εκάστοτε διερευνόμενη τεχνολογία. Σε πολ-

λές περιπτώσεις η Αντιληπτή Χρησιμότητα και η Αντιληπτή Ευκολία Χρήσης δεν αποτε-

λούν τους μόνους παράγοντες που επηρεάζουν τη Στάση Απέναντι στη Χρήση και τη 

Συμπεριφορική Πρόθεση Χρήσης μιας τεχνολογίας. Έτσι, οι χρήστες του οδηγούνται σε 

διαρκή δημιουργία βελτιωμένων εκδόσεων (Benbasat & Barki, 2007). Τέλος, μια ση-

μαντική αδυναμία του Μοντέλου αποτελεί η επικέντρωσή του στις περιπτώσεις, όπου 

η υιοθέτηση μιας καινοτομίας είναι εθελοντική. Αυτή την αδυναμία προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν οι Venkatesh και Davis (2000) με το TAM 2 και ο Venkatesh (2000) 

με το Εκτεταμένο Μοντέλο TAM. 

Η αξιοποίηση ενός Μοντέλου υιοθέτησης της Τεχνολογίας από έναν εκπαιδευτικό ορ-

γανισμό, όπως το Μοντέλο Υιοθέτησης της Τεχνολογίας των Hooper και Rieber, το 

Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (TAM) ή οποιοδήποτε άλλο Μοντέλο εξαρτάται 

από το βαθμό δέσμευσης και την ετοιμότητα των μελών του για την υιοθέτηση σημα-

ντικών και αναγκαίων οργανωσιακών αλλαγών, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

ο οργανισμός στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος. 
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Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια πρωτότυπη ιδέα με case 

study το τρίπτυχο «εκπαίδευση-τουρισμός-έκφραση & δημιουργία». 
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Περίληψη 

Η δράση μας «Ο μικρός τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει» προσπαθεί να προσεγγί-

σει παιδαγωγικά, με γνώμονα μη τυπικούς τρόπους εκπαίδευσης, τον τουρισμό και συ-

γκεκριμένα τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες στηρίζονται στις 

αρχές της αειφορίας. Έχει αποδειχθεί ότι στις μέρες μας πολύ περισσότερο από παλαι-

ότερα, υπάρχει άμεση ανάγκη σεβασμού ανθρωπογενούς, φυσικού και δομημένου πε-

ριβάλλοντος, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα μόνο μέσω της βιώσιμης ανάπτυ-

ξης. Αυτό λοιπόν καλούνται να βιώσουν στην πράξη οι ωφελούμενοι του προγράμμα-

τος, κινητοποιούμενοι από μελέτες περίπτωσης σε δραστηριοποίηση που θα τους οδη-

γήσει να αποκτήσουν ενεργή συμπεριφορά και να διαμορφώσουν κατάλληλες στάσεις. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαθεματικό βιωματικό εργαστήρι, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ει-

δικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μη τυπική εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πραγματοποιούνται 

στη χώρα μας από το 1980 και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Κύριος στόχος τους είναι η προσπάθεια να ενστερνιστούν στα παιδιά όλες αυτές οι 

πρακτικές εφαρμογές που σέβονται το περιβάλλον και να τα κάνουν πιο υπεύθυνα α-

ναφορικά με αποφάσεις τους σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Σε αυτόν τον στόχο συμβάλλει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η δράση μας «Ο μικρός τουρί-

στας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει» μια και εναρμονίζεται με όλες τις αρχές που διέπουν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τα λεγόμενα «ethics» στον τουρισμό. 
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Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Σύμφωνα με την UNESCO1, έχει καταγραφεί σαφής αναγκαιότητα γνωριμίας, κατανό-

ησης, οικειοποίησης, αλλά και εφαρμογής των αρχών του αειφόρου ή βιώσιμου τουρι-

σμού, όπως αλλιώς λέγεται, για κάθε χώρα – μέλος της, κι αυτό για καθαρά πρακτικούς 

λόγους μια και αυτή η μορφή τουρισμού, αναμφίβολα, σέβεται, τόσο την τοπική κοι-

νωνία, όσο και τον τουρίστα / ταξιδιώτη, αλλά ταυτόχρονα και κάθε τόπο υποδοχής 

τουριστών / ταξιδιωτών (πολιτιστική κληρονομιά, φυσικό και δομημένο περιβάλλον).  

Έτσι, αναφορικά με τα ανωτέρω, από τη μια πλευρά, η ενημέρωση και από την άλλη, 

η ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει τουριστών αποτελούν άκρως σημαντικούς παράγο-

ντες για την καταλληλότερη επιλογή τόπου διακοπών, αλλά και την υποδοχή των του-

ριστών σε τόπους διακοπών. Κι επειδή θεωρούμε ότι όλα είναι θέμα εκμάθησης, μέσω 

του προγράμματος αυτού δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέ-

σουν οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν την κριτική τους αντίληψη και να μπορέσουν 

να δράσουν σεβόμενοι το περιβάλλον, παγιώνοντας καλές πρακτικές και αποφεύγοντας 

κακώς κείμενα. 

Επομένως, μέσω της τουριστικής εκπαίδευσης, της οποίας κομμάτι αποτελεί η περι-

βαλλοντική, οι ενδιαφερόμενοι παρατηρούν, καταγράφουν και άρα συνειδητοποιούν 

καλύτερα τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους (θετικές ή αρνητικές) στο περιβάλλον, 

τείνοντας να αποβάλουν τις δεύτερες και μεριμνώντας για ορθολογική χρήση των πό-

ρων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους χάρη στους οποίους η ενσωμάτωση αειφο-

ρικών πρακτικών, σε κάθε εκπαιδευτικό μοντέλο, θα μπορούσε να αποτελέσει ουσια-

στικό μοχλό αλλαγών / δράσεων σε κάθε τουριστικό οικοδόμημα, κατά τους Hatipoglu, 

Ertuna, Sasidharan2 (2014). 

Μέσω λοιπόν της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα παιδιά μαθαίνουν ευχάριστα και 

υπό τη μορφή παιχνιδιού τον τρόπο του πως να γίνουν πιο υπεύθυνοι ταξιδιώτες / του-

ρίστες, καθώς και υποδοχείς τουριστών, μέσω της απόκτησης πιο στενών σχέσεων με 

την τοπική κοινωνία. Από τη μια λοιπόν, τα παιδιά, ενισχύοντας τους ντόπιους, αφενός, 

επιλέγουν ορθότερα τις τουριστικές δραστηριότητες τους, πάντα σεβόμενοι τη φύση, 

τη χλωρίδα και την πανίδα κάθε περιοχής, και αφετέρου, συμβάλλουν στην προστασία 

και εμπλουτισμό ιστορίας / πολιτισμού του τόπου επίσκεψης τους. Από την άλλη, συν-

δεόμενα με την τοπικότητα, αφενός, κατανοούν την αξία της σύνδεσης τους με τους 

τουρίστες, αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν από το κοινό μοίρα-

σμα εμπειριών και αφετέρου, κατανοούν τη σημασία απόκτησης κατάλληλων γνώσεων 

(όπως π.χ. ξένων γλωσσών, προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, εξυπηρέτησης πελατών 

κ.λπ.), αντιμετωπίζοντας κριτικά παραδείγματα «καλών ή κακών» πρακτικών στον 

1 Teaching for a Sustainable World (UNESCO – UNEP International Environmental Education Pro-

gramme), Rob Gilbert. http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html (προσπελά-

στηκε στις 30/7/2016). 
2A referential methodology for education on sustainable tourism development. Sustainability, (6): 5029-

5048. 
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τουρισμό. 

Η κρίσιμη δεκαετία (2005-2014) 

Η δεκαετία της εκπαίδευσης (2005-2014) απετέλεσε πολύ σημαντική πηγή γνώσης για 

τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναφορικά με την 

αειφόρο ανάπτυξη. Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 1) που παρουσιάζεται το θεματικό 

περιεχόμενο ανά έτος εκπαίδευσης καταγράφονται κυρίως δραστηριότητες που σχετί-

ζονται με το νερό, την κατανάλωση, το δάσος, το οικοσύστημα, τη διατροφή, την ενέρ-

γεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, την ενεργή πολιτειότητα κ.λπ. Όπως εύκολα 

γίνεται αντιληπτό, η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να «χωρέσει», με την ευρεία 

έννοια της, ποικίλη θεματολογία για ένα σωρό τομείς που απασχολούν την ανθρώπινη 

δραστηριότητα. 

 
Πίνακας 1: Θεματικό περιεχόμενο ανά έτος εκπαίδευσης (Unesco) 
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Η δράση «Ο μικρός Τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει»: εισαγωγικά στοιχεία 

Πρόκειται για ένα πολύ-θεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε την 

προηγούμενη σχολική χρονιά (2015-2016) κατά τη συμμετοχή μας στην εθελοντική 

προσφορά δράσης παιδείας και πολιτισμού σε δημόσια σχολεία εντός της Αττικής, 

τόσο, ως μέρος δράσης του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση, όσο και ως αυ-

τόνομο πρόγραμμα σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους, υπευθύνους ΚΕΣΥΠ, 

Διευθυντές σχολείων κ.ά., με σκοπό την προσέλκυση των παιδιών στον χώρο της επι-

στήμης, της τέχνης, της δημιουργικότητας, του «ευ ζην» και της αριστείας. Οι δυο ε-

θελόντριες παιδαγωγοί έδρασαν λοιπόν ως καταλύτες έμπνευσης στα νέα παιδιά για 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) κ.α.  

Συγκεκριμένα, μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας συνδυάστηκαν βιωματικές δρά-

σεις, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης, θεατρικό παιχνίδι και άλλες συναφείς δρα-

στηριότητες, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν ενεργό ρόλο και να αλ-

λάξουν «μη ωφέλιμες» τουριστικές συμπεριφορές. Στην ουσία, στόχος του προγράμ-

ματος ήταν η καλλιέργεια ενός δημιουργικού εργαστηρίου αφύπνισης της τουριστικής 

συνειδητότητας, μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών και εαυτογνωσιακών μεθόδων, συμ-

βάλλοντας στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Στηριχθήκαμε σε έργα ει-

καστικών & καλλιτεχνών, σε σύγχρονο οπτικοακουστικό και μη εκπαιδευτικό υλικό, 

καθώς και στη δημιουργία κατάλληλου διδακτικού υλικού. Βασικότερο στοιχείο όμως, 

όπως αποδείχθηκε, ήταν ο παιγνιώδης χαρακτήρας που έχει δοθεί στο πρόγραμμα, έτσι 

ώστε με πολύ απλό και εύληπτο τρόπο να συνδεθούν με τον τουρισμό και την κοινωνία 

γενικότερα, έννοιες όπως είναι το περιβάλλον, η γαστρονομία, η ψυχαγωγία, ο πολιτι-

σμός, η γεωγραφία, η ιστορία κ.λπ. Συνάμα, μέσω μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και 

συνεργατικών δράσεων (ομαδο-συνεργατική) αναδείχθηκαν η ισότητα και ο σεβασμός, 

καλλιεργήθηκαν η εμπιστοσύνη και κατανόηση, εδραιώθηκαν αξίες όπως η ειρήνη και 

η δημοκρατία.  

Γενικευμένο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 

Όπως, αναδείχθηκε από το εργαστήριο «Ο μικρός τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει» 

«οι διακοπές και τα ταξίδια» αποτελούν ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους ανεξαιρέτως 

τους συμμετέχοντες (μαθητές, παιδαγωγούς), μια και αφενός, έχουν υπάρξει τουρίστες 

/ εκδρομείς / ταξιδιώτες ή / και αφετέρου, ζουν ή κατάγονται από ζώνη τουριστική 

(πολλές είναι οι τουριστικές περιοχές της χώρας μας). Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη 

σχηματισμένη μια πρώτη εικόνα για τις τουριστικές επιπτώσεις -θετικές και αρνητικές-

, ιδίοις όμμασι, και επομένως, μπορούν να συζητήσουν με πρακτικά παραδείγματα 

μέσω της πείρας τους. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί παιδαγωγικά ότι, όπως κάθε στάση 

και συμπεριφορά, έτσι και οι τουριστικές στάσεις και συμπεριφορές διαμορφώνονται 

κατάλληλα μόνο όταν η προσωπική εμπειρία αποτελέσει στοιχείο προς αξιοποίηση. 

Εξάλλου, ως γνωστόν, όλες οι συμπεριφορές αναπτύσσονται σε πολύ μικρές ηλικίες, 
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ομοίως και τα φίλτρα (Caduto3, 1985). 

Γενικευμένες γνώσεις των συμμετεχόντων 

Η μελέτη «των διακοπών και των ταξιδιών» όμως είναι εξίσου σημαντική διότι οδηγεί 

ταυτόχρονα στην ανάπτυξη πολλαπλών και ποικίλων δεξιοτήτων σε γνωστικό και κοι-

νωνικό επίπεδο (Πίνακας 2). Αναλυτικότερα, μέσω διαφόρων παιδαγωγικών μεθόδων 

μη τυπικής εκπαίδευσης όπως είναι οι μελέτες περίπτωσης, ο καταιγισμός ιδεών, το 

παιχνίδι ρόλων κ.ά. αναπτύσσονται χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως είναι η ομαδι-

κότητα, η συνεργατικότητα, η ευαισθητοποίηση, η αλληλεγγύη, η κριτική επεξεργασία, 

η σύνθεση τρόπων δράσης, η ενεργή συμπεριφορά, ο εποικοδομητικός τρόπος σκέψης, 

η διατύπωση προτάσεων για πρόληψη/αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, η ανα-

θεώρηση στερεοτύπων, ευκαιρίες για δραστηριοποίηση κ.ο.κ. 

 
Πίνακας 2: Γνωστικά και κοινωνικά αντικείμενα συνδεόμενα με τη δράση μας (Γκρί-

μπα, 2016) 

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000664/066413eo.pdf (προσπελάστηκε στις 30/7/2016)  

Unesco-UNEP International Environmental Education Programme, Environmental Education, Series 13, 

Guide on Environmental Values Education prepared by Michael J. Caduto. 

248

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000664/066413eo.pdf


Ενεργή πολιτειότητα 

Διαμέσου των ανωτέρω χαρακτηριστικών διαμορφώνονται δραστήριοι μαθητές και ε-

πομένως μεθαυριανοί ενεργοί πολίτες, με κατανόηση, συνείδηση και αρχές, έτοιμοι να 

καταλάβουν την πολυπλοκότητα του τουριστικού φαινομένου, τη συνθετότητα των πε-

ριβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις σε κρίσιμα ζητή-

ματα, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους, κατά Tilbury4 (1995). Γι’ αυτό, άλλωστε, η 

μελέτη του τουρισμού «εξετάζει» συνυφασμένες με τα ταξίδια και τις διακοπές έννοιες 

όπως π.χ. η οικολογία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η οικονομία, η γαστρονομία κ.λπ. 

(σύμφωνα και με τον πίνακα της Unesco) που συνδέονται με αξίες όπως είναι η ειρήνη, 

η δημοκρατία, η ισότητα, η πολύ-πολυτισμικότητα, η διαφορετικότητα, η συνεργασία, 

η ομόνοια κ.λπ. (Πίνακας 3). 

 
Πίνακας 3: Ένταξη δράσης στις προτεινόμενες θεματικές δημοτικού και γυμνασίου 

4 Environmental education for sustainability: defining the new focus of environmental education in the 

1990’s, Environmental Education Research, 1(2): 195-212. 
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Η περιβαλλοντική και δη η τουριστική εκπαίδευση, καθίσταται, επομένως, αναγκαία 

και απολύτως απαραίτητη διότι οδηγεί το συμμετέχοντα να αποκτήσει οριοθετημένες 

θέσεις, εμπλέκοντας τον σε υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που ενθαρρύνουν 

την προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), την τοπική ευημε-

ρία, τον εμπλουτισμό των παραδόσεων και το σεβασμό στη διαφορετικότητα του «άλ-

λου». 

Η δράση «Ο μικρός Τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει»: απολογιστικά στοιχεία 

Το πρόγραμμα «Ο μικρός τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει» έχει ξεπεράσει κάθε 

προσδοκία. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: μέσα σε ένα σχολικό έτος (2015-2016) 

εκπαιδεύτηκαν περίπου χίλια πεντακόσια άτομα -μαθητές και εκπαιδευτικοί, γονείς, 

εθελοντές, μουσειοπαιδαγωγοί, φοιτητές- (Πίνακας 4), ενώ η δράση συμμετείχε σε ποι-

κίλες εκδηλώσεις με σκοπό τη γνωστοποίηση και διάδοση της όπως είναι τα φεστιβάλ 

επιστημών / εθελοντισμού / εκπαίδευσης και παιχνιδιού, τα παιδαγωγικά και τα τουρι-

στικά συνέδρια, τα εξειδικευμένα workshop εκπαιδευτικών, ειδικά σχολεία, ποικίλες 

σχολικές εκδηλώσεις / εορτές Erasmus και σχολικές ανταλλαγές κ.α.  

Μάλιστα, η απήχηση και ζήτηση που είχε η δράση την χρονιά αυτή από παιδιά και 

εκπαιδευτικούς οδήγησε στη διεξαγωγή της για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τις επιστολές υποστήριξης και τα θετικά e-mail που 

κατατέθηκαν από διευθυντές και εκπαιδευτικούς, αλλά το σημαντικότερο όλων από το 

«λεύκωμα εντυπώσεων» των ίδιων των παιδιών και των εκπαιδευτικών, που συμπλη-

ρώνεται πάντοτε μετά το πέρας της διεξαγωγής του εργαστηρίου. 
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Πίνακας 4: Σχολεία / Φορείς που συμμετείχαν στη δράση (ανά τάξη/σύνολο ατόμων) 

Επίλογος 

Το πρόγραμμα μας «Ο μικρός τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει» απευθύνεται κυρίως 

σε ενδιαφερόμενους που έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της εθελοντικής προσφοράς 

και την αναγκαιότητα της εναλλακτικής / μη τυπικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και το πρό-

γραμμα αυτό υλοποιείται εθελοντικά από τις εκπαιδεύτριες, χωρίς κόστος συμμετοχής, 

ενώ προϋποθέτει την εθελοντική και προαιρετική συμμετοχή παιδιών / εκπαιδευτικών 

και μάλιστα μόνο αφού το επιθυμούν οι ίδιοι κατόπιν αίτησης του σχολείου. Αυτό δεί-

χνει και μια ευρύτερη συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση γύρω από το υπό διερεύ-

νηση θέμα. Μέσω λοιπόν της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων 

που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν και με την βοήθεια κατάλληλων παιδαγωγι-
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κών παρεμβάσεων, στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε-

πιχειρείται η διδαχή στο σεβασμό του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και μη). 

 

Εικόνα 1:Διακρίσεις της δράσης «Ο μικρός τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει» 

Παρουσίαση των βιβλιογραφικών αναφορών 

Αγγελίδου, Ε., Τσιλιμένη, Τ. (2009). Η αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλ-

λοντική Εκπαίδευση: Δραστηριότητες και προτάσεις για την προσχολική και τη 

δημοτική εκπαίδευση, Αθήνα, Καστανιώτης. 

Αλαχιώτης Σ. (2001:α). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγω-

γικό Ινστιτούτο, Οδηγός για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης, Βιβλίο για τον 

Δάσκαλο, Αθήνα. 

Αλαχιώτης Σ. (2001:β). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγω-

γικό Ινστιτούτο, Οδηγός για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης, Βιβλίο για τον 

Καθηγητή, Αθήνα. 

Breiting, S., Meyer, M. and Morgensen, F. (2005). Quality Criteria for ESD-Schools: 

Guidelines to Enhance the Quality of Education for Sustainable Development, 

EU-COMENIUS 3 network ‘School Development through Environmental Edu-

cation’ (SEED). 

Γεωργόπουλος Α. (2014). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Ζητήματα ταυτότητας, Αθήνα, 
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λείο για αειφόρο ανάπτυξη" του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας JeanMonnet / 
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Συντονίζοντας την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην τάξη 

Μια μελέτη περίπτωσης στην Α'θμια Εκπαίδευση - Προσαρμοσμένη αξιοποίηση 

της τεχνολογίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης 

Ρηγοπούλη Καλλιόπη 

Εκπαιδευτικός, Π.Ε.02, Μ.Sc. Eκπαιδευτική τεχνολογία,  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

popirigopouli@hotmail.com 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης ενός ιδιωτικού εκπαι-

δευτικού οργανισμού που εφαρμόζει την εξής εκπαιδευτική καινοτομία: Συντονισμός 

των Τ.Π.Ε. από ειδικό στην εκπαιδευτική τεχνολογία και προσαρμοσμένη αξιοποίηση 

της τεχνολογίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας τη με-

γαλύτερη εποπτεία της τάξης, σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο δημιουργό ψηφιακού 

υλικού, συνεργάζεται με ειδικό συντονιστή για να δημιουργήσει προσαρμοσμένη εκ-

παιδευτική τεχνολογία, ανάλογα την τάξη. Από τη συνεργασία εκπαιδευτικών και συ-

ντονιστή προέκυψαν νέες ιδέες, νέα εκπαιδευτικά σενάρια και καλύτερη αξιοποίηση 

της τεχνολογίας σε σχέση με τις περιπτώσεις χρήσης λογισμικών του εμπορίου, τα ο-

ποία τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε τάξης. Το 

μοντέλο στηρίχθηκε στην αρχή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Η ψηφιακή εκ-

παίδευση εφαρμόστηκε με ποικιλομορφία, ανάλογα την προβληματική (πλατφόρμα, 

λογισμικά, web 2.0 εργαλεία). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. υπήρξε πρωταρ-

χικός σκοπός με αποτελέσματα σημαντικά τόσο σε επίπεδο διευκόλυνσης του εκπαι-

δευτικού ρόλου, όσο και σε επίπεδο προσέλκυσης ενδιαφέροντος και επίδοσης των μα-

θητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: συντονισμός, προσαρμοσμένη διδασκαλία, συνεργασία, διαφοροποι-

ημένη διδασκαλία, ευέλικτα εκπαιδευτικά σενάρια 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η προσαρμοσμένη ένταξη της τεχνολογίας ανάλογα 

με τις ανάγκες κάθε τάξης. Θεωρητικό υπόβαθρο της πρακτικής είναι η αρχή της δια-

φοροποίησης της διδασκαλίας. Ο όρος "Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (ΔΔ)" αναφέρε-

ται σε μια συστηματική προσέγγιση στο σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μα-

θητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). Τις ανά-

γκες αυτές γνωρίζει καλύτερα ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι σύμφωνα με τον εποικο-

δομισμό του Vygotsky, ο ενεργός μέτοχος στη διαδικασία της μαθησιακής επικοινω-

νίας, αυτός που γνωρίζει πως να βοηθήσει τον κάθε μαθητή να οικοδομήσει τη γνώση 

και να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης. Χρειάζεται να κατανοεί τις ανάγκες 

των μαθητών του και να τους βοηθάει με διάφορα εργαλεία να οικοδομήσουν τη 

γνώση. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας λοιπόν με τις μοντελοποιήσεις, τις προσομοιώ-

σεις, την ηλεκτρονική τάξη, τα διαδικτυακά συνεργατικά περιβάλλοντα, τα λογισμικά, 
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κ.α. είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ που μπορεί να καλύψει τις περισσότερες μαθησιακές 

ανάγκες (Ράπτης, 2004). Λαμβάνονται υπόψη το μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα 

και η ετοιμότητα των μαθητών (Κουτσελίνη, 2008) και διαφοροποιείται το περιεχό-

μενο, η διαδικασία, το τελικό αποτέλεσμα και το μαθησιακό περιβάλλον της ηλεκτρο-

νικής μάθησης μέσα από ευέλικτα ψηφιακά σενάρια που αναπροσαρμόζονται. Επι-

πλέον, σημαντική είναι η συμβολή του συντονιστή εκπαιδευτικής τεχνολογίας, που ως 

μέντορας προσφέρει το πρόσφορο έδαφος της τεχνολογίας, τις στρατηγικές ενσωμά-

τωσης κ.α. (Kopcha, 2010). Πυλώνες της πρακτικής είναι α)η συνεργασία εκπαιδευτι-

κού και συντονιστή, β)η διαμόρφωση εκ νέου ευέλικτων ψηφιακών σεναρίων με στόχο 

την κάλυψη κενών ή προβληματικών που μπορεί να έχει η τάξη και γ)η υιοθέτηση της 

αρχής της διαφοροποίησης από τους εκπαιδευτικούς. 

Το πρόβλημα της παιδαγωγικής ένταξης των Τ.Π.Ε. σε τάξεις μικτής ικανότητας 

Πολλές φορές η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. παρουσιάζει τα εξής προβλήματα, κυρίως ως 

προς τη σχέση της με το επίπεδο της τάξης και το ψηφιακό υλικό:  

 Οι προσπάθειες εισαγωγής των τεχνολογιών έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα και 

δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις διαδικασίες. Το εκ-

παιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον είναι αυτό που στη πραγματικότητα αναδύει 

νέα εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια και ορθότερη αξιοποίηση της τεχνολογίας (Δη-

μητρακοπούλου, 2002).  

 Η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία λογισμικών και σεναρίων είναι πολύ 

σημαντική για να επιτευχθεί ορθή αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Πολλές φορές όμως δεν 

είναι εφικτό λόγω κυρίως ελλιπούς τεχνολογικής κατάρτισης, ενημέρωσης και μη 

οργανωμένης χρήσης. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα του χρόνου των εκπαιδευτικών 

οι οποίοι είναι πολύ πιεσμένοι λόγω του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών (Λια-

κοπούλου, 2010). Επομένως δυσκολεύεται η εκπαίδευση τους και ενημέρωση τους 

σε θέματα Τ.Π.Ε., προβλήματα που θα λύνονταν αν είχαν έναν ειδικό να τους κα-

τευθύνει (Kopcha, 2010). 

 Η κάθε τάξη είναι διαφορετική με αποτέλεσμα λύσεις όπως το ψηφιακό σχολείο ή 

τα λογισμικά του εμπορίου να μην μπορούν να εφαρμοστούν και να μην επιτυγχά-

νουν τον σκοπό τους. Για παράδειγμα, σε κάποια τάξη μπορεί να υπάρχουν πολλά 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή πολλά παιδιά μειονοτήτων. Άρα, το λογισμικό 

της γλώσσας του υπουργείου να μην μπορεί να ενσωματωθεί και να θεωρείται «δύ-

σκολο». Αυτό συμβαίνει λόγω της διαφοροποίησης των μαθητών, η οποία δεν λαμ-

βάνεται υπόψη (Κουτσελίνη, 2008).  

Καινοτομία της προσαρμοσμένης αξιοποίησης της τεχνολογίας 

Επομένως, γίνεται φανερό ότι η ένταξη της τεχνολογίας παρουσιάζει προβληματικές. 

Η καινοτομία της πρασαρμοσμένης αξιοποίησης της τεχνολογίας έρχεται πρωτίστως 

για να κάμψει τα προβλήματα ότι α)λογισμικά του εμπορίου παρουσιάζουν λύσεις που 

δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της τάξης και β) η τεχνολογία δεν ενσωματώνεται 
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μεθοδευμένα και παιδαγωγικά, λόγω των παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Μάλιστα, έχει φανεί ύστερα από έρευνες ότι, στο μέλλον, η αξιοποίηση της τεχνολο-

γίας θα προυποθέτει παιδαγωγική ενσωμάτωση, διαφοροποιημένη διδασκαλία και α-

ξιολόγηση μέσω Τ.Π.Ε., σε ένα κοινωνικό και οργανωσιακό σύστημα που θα τα προ-

ωθεί όλα αυτά (Davies & West, 2014). Επομένως δημιουργούνται εκ νέου παιδαγωγικά 

σενάρια για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τα οποία στηρίζονται στην αρχή ότι κάθε 

μαθητής είναι διαφορετικός και κάθε τάξη διαφορετική. Ο εκπαιδευτικός ως διαμεσο-

λαβητής εννοιών και ως γνώστης και οπαδός της ΔΔ, διαμορφώνει ψηφιακά σενάρια 

τα οποία είναι ευέλικτα ως προς: α)το περιεχόμενο διδασκαλίας, β)τη διαδικασία, γ)το 

αποτέλεσμα και δ)το μαθησιακό περιβάλλον (Tomlinson, 2004). Λαμβάνει υπόψη το 

μαθησιακό προφίλ, την ετοιμότητα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του (αρχές της 

διαφοροποίησης). Ενημερώνεται για το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του 

μέσω συναντήσεων με το επιστημονικό προσωπικό και τους γονείς. Επιπρόσθετα, δια-

μορφώνει αξιολογικά τεστ μέσω του eclass για να δει την ετοιμότητά τους. Ο συντονι-

στής του δείχνει της δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας για να κάνει διαφορο-

ποιημένη διδασκαλία και τον βοηθάει με την προσαρμογή των ψηφιακών σεναρίων 

αλλά και με τον τεχνολογικό εγγραμματισμό του. 

Σημαντικές αρχές της πρακτικής είναι: 

1. Ευελιξία στα εκπαιδευτικά σενάρια και στα μοντέλα μάθησης λόγω της υιοθέτησης 

από τον δάσκαλο της αντίληψης ότι για καλύτερη σχολική επίδοση πρέπει να λαμ-

βάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των μαθητών (αρχή της διαφοροποίησης της 

διαδασκαλίας). Επομένως τα σενάρια φτιάχνονται εκ νέου για να προσαρμοστούν 

στην τάξη. Το υλικό γίνεται πιο ενδιαφέρον για μαθητές και δασκάλους αν ενισχύει 

και συμπληρώνει με πρόσθετα στοιχεία το αναλυτικό πρόγραμμα (Buabeng-

Andoh, 2012). 

2. Συνεργασία των εκπαιδευτικών και του ειδικού της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για 

τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

πολύ σπουδαίος, αφού αυτός είναι ο διαμεσολαβητής της κουλτούρας των μαθητών 

και γνώστης των αναγκών τους. Πρέπει να είναι ενεργός μέτοχος στη διαδικασία, 

αφού, ύστερα από έρευνες έχει φανεί ότι η θετική του στάση απέναντι στην τεχνο-

λογία και ο σχεδιασμός του υλικού από τον ίδιο τον κάνουν πιο αποτελεσματικό 

στη σωστή αξιοποίησή της. Επίσης όταν βοηθάται από ειδικό νιώθει πολύ πιο σί-

γουρος και αξιοποιεί την τεχνολογία με σωστό και παιδαγωγικό τρόπο και σε πε-

ρισσότερο βαθμό (Buabeng-Andoh, 2012). 

3. Εστίαση ανάλογα την προβληματική της τάξης και τα κενά του αναλυτικού προ-

γράμματος και όχι χαοτική και συγκεντρωτική παραγωγή εκπαιδευτικών λογισμι-

κών. Πολλές διαφορετικές θεωρίες μάθησης, στρατηγικές και συνδυασμός αυτών 

ανάλογα τις ανάγκες.  

4. Συντονισμός από ειδικούς στην εκπαιδευτική τεχνολογία για οργανωμένη χρήση 

της. Η πρακτική είναι οργανωμένη συστημικά και χρονικά. Ενώ ακολουθείται μία 

ιεραρχημένη δομή λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες του μαθητή. Πρώτα πα-
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ρέχεται εξοικείωση των δασκάλων με τις Τ.Π.Ε. από τον συντονιστή, μετά εκπαί-

δευση και ενημέρωση σε θέματα αξιοποίησης της τεχνολογίας και στο τέλος ο σχε-

διασμός εκπαιδευτικού υλικού από τον διδάσκοντα με βάση της αρχές της διαφο-

ροποίησης. Αυτό έχει λογικό νόημα αφού πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί η κατάλ-

ληλη κουλτούρα στους εκπαιδευτικούς, η τεχνογνωσία και η υποστήριξη από ειδι-

κούς και μετά να υπάρχει η συνεργασία , ο σχεδιασμός, και η διαφοροποίηση 

(Kopcha, 2010). 

 

Σχεδιαγραμματική συμπυκνωμένη περιγραφή της διαδικασίας 

Η καινοτομία της προσαρμοσμένης αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.– Δημιουργία εκ νέου 

ψηφιακών σεναρίων–Αναφορικά παραδείγματα των σεναρίων 

Α) Εκπαιδευτικά λογισμικά - drill and practice. Το παράδειγμα των λογισμικών της 

γλώσσας για την Ε' τάξη του Δημοτικού: Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν το πλάνο και 

σχεδιάζουν ψηφιακά σενάρια μαζί με τον συντονιστή. Δίνουν βάση στις ανάγκες των 

μαθητών τους, για τις οποίες ενημερώνουν το συντονιστή για να αξιοποιήσει την τε-

χνολογία. Είναι ενημερωμένοι για την ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ των μαθη-

τών. Eιδικότερα για την ετοιμότητα στην αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν ενημερωθεί 

για το επίπεδό τους από προηγούμενους δασκάλους ή έχουν κάνει τα πρώτα τεστ στην 

αρχή του σχολείου. Εκεί αντιλαμβάνονται τα κενά. Στόχος είναι να καλυφθούν αυτά 

τα κενά και να βοηθηθούν όλοι οι μαθητές. Ο συντονιστής Τ.Π.Ε. προτείνει ασκήσεις 

(drag and drop, αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, σταυρόλεξο, κ.α.), γραφιστικά, τα 

ψηφιακά σενάρια και στρατηγικές. Η διαφοροποίηση γίνεται κυρίως στο περιεχόμενο. 

προσαρμοσμένη 
αξιοποίηση της 
τεχνολογίας - Το 

περιεχομένο της ηλ. 
μάθησης και η διδασκαλία 
μέσω ΤΠΕ βασίζονταιστις 

ανάγκες του μαθητή.

Ο συντονιστής συνεργάζεται 
με τον δάσκαλο.

Δάσκαλος: Ενημερώνεται για 
μαθησιακές ανάγκες και θέτει 

στόχους
Συντονιστης: Παρέχει γνώσεις 

για ψηφιακά σενάρια και 
τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Ο δάσκαλος υιοθετεί  τις 
αρχές:

α)της διαφοροποίησης 
και β)της παιδαγωγικής 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

ανάγκες των μαθητών

αξιοποίηση ΤΠΕ ευέλικτα σενάρια

αρχές της 
διαφοροποίησης 

αξιοποίηση με βάση το 
μαθησιακό προφίλ, την 

ετοιμότητα και τα 
ενδιαφέροντα
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Επιτυγχάνεται με τις τεχνικές των διαβαθμισμένων ερωτήσεων, της ανατροφοδότησης, 

των “hints” και της συμπύκνωσης του μαθήματος σε βασικές έννοιες. Λαμβάνεται υ-

πόψη το μαθησιακό προφίλ των μαθητών γι’ αυτό χρησιμοποιούνται πολυμέσα για να 

καλυφθούν πολλοί τύποι νοημοσύνης και μάθησης (Scalice, 2007). Γι’ αυτό το συγκε-

κριμένο λογισμικό έχει εικόνες, βίντεο και εννοιολογική χαρτογράφηση στη συμπύ-

κνωση του μαθήματος (στρατηγικές διαφοροποίησης μέσα στο λογισμικό). Στο τέλος 

έχει κουίζ με ανατροφοδότηση και διαβαθμισμένες ερωτήσεις που ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικούς βαθμούς ετοιμότητας. Το λογισμικό βρίσκεται στο eclass, το οποίο δίνει 

άμεση αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό για κάθε μαθητή, η οποία βοηθάει στην κατανό-

ηση των αναγκών τους. 

Τα λογισμικά περίληψης της Γλώσσας διαμορφώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν περισ-

σότερο για εξάσκηση στο σπίτι ως ανακεφαλαιωτικά. Σύμφωνα με τον Skinner, οι αρ-

χές μάθησης απαιτούν ενεργό συμμετοχή του παιδιού στη δόμηση της ύλης σε σύντο-

μες διδακτικές ενότητες (προσαρμογή – επανατροφοδότηση δηλ. άμεση επαλήθευση 

της σωστής απάντησης – ενίσχυση σωστής απάντησης στην τιθέμενη ερώτηση). Χρη-

σιμοποιείται πρώτο από τον συντονιστή λόγω της ευχρηστίας του για εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών με την τεχνολογία. Τα authoring tools του συντονιστή 

είναι εύχρηστα με αποτέλεσμα να αλλάζουν εύκολα για αναπροσαρμογή σε άλλα επί-

πεδα μάθησης (αρχή της διαφοροποίησης). Επομένως, τα στάδια συνοπτικά είναι: ενη-

μέρωση του δασκάλου για τις ανάγκες (ετοιμότητα κυρίως), εξοικείωση με την τεχνο-

λογία με τη βοήθεια του συντονιστή, συνεργασία για διατύπωση εύελικτων ψηφιακών 

σεναρίων, σχεδιασμός με χρήση εύχρηστων εργαλείων και συνεχής αξιολόγηση με 

ρουμπρίκες ή μέσω του eclass. 

 
Το πλάνο του εκπαιδευτικού σύμφωνα με την ετοιμότητα των μαθητών 
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Το λογισμικό (courselab) (συμπύκνωση του μαθήματος, διαβαθμισμένες ερωτή-

σεις- κουίζ και πολυμέσα) 

 
Ρουμπρίκα αξιολόγησης που δίνεται στον εκπαιδευτικό 

Β) Συνεργασία για αξιοποίηση των web 2.0 εργαλείων - Νέα εκπαιδευτικά σενάρια - 

Το μοντέλο της εποικοδομητικής και διαφοροποιημένης διδασκαλίας: Όπως ειπώθηκε 

στην εισαγωγή, οι θεωρίες του εποικοδομισμού για τη μάθηση και τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία συνδέονται, αφού διαφοροποίηση είναι η εποικοδόμηση της γνώσης για 

κάθε μαθητή. Σύμφωνα με την Κουτσελίνη πρέπει να γνωρίζουμε τη σχέση των προα-

παιτούμενων και βασικών γνώσεων και πώς ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση ώστε να 
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κάνουμε διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Επομένως, ο μαθητής με τα διαδικτυακά ερ-

γαλεία μαθαίνει σε ένα περιβάλλον που του δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί 

τους με πολλούς τρόπους και να δημιουργεί νέα περιβάλλοντα. Για τη διαφοροποίηση 

λαμβάνονται κυρίως υπόψη ο στόχος, και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών και ανά-

λογα γίνεται χρήση πολλών διαφορετικών εργαλείων και θεωριών μάθησης. Για παρά-

δειγμα στο κόμικ με θέμα τη δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα, ανάλογα με τα βιώματά 

τους, ο κάθε μαθητής δημιουργεί τη δική του ιστορία για το θέμα με την προσωπική 

επιλογή χαρακτήρων και σεναρίου (διαφοροποίηση του περιεχομένου). Σε μικρές ομά-

δες ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει τον δικό του ρόλο ανάλογα τα ενδιαφέροντά του. 

Κάποιος φτιάχνει το σενάριο, άλλος τους χαρακτήρες και το καλλιτεχνικό κομμάτι, 

κ.ο.κ. (διαφοροποίηση της διαδικασίας). O μαθητής έχει πλήρη έλεγχο του υπερμέσου 

και του ρυθμού του, αφού το διαμορφώνει ο ίδιος. Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης καλ-

λιεργούνται όπως η λογικομαθηματική (διάταξη των καρέ), οπτικοχωρητική, γλωσ-

σική, διαπροσωπική (συνεργασία σε ομάδες). Επομένως δραστηριοποιούνται πολλοί 

μαθητές με διαφορετικές ικανότητες (Βασιλικοπούλου, 2012). Ο συντονιστής βοηθάει 

στον τεχνολογικό εγγραμματισμό, και στη σωστή αξιοποίηση με διαμόρφωση ψηφια-

κού σεναρίου, ενώ ο δάσκαλός επικεντρώνεται στην ανάλυση των στόχων και των α-

ναγκών των μαθητών. 

Δεύτερο παράδειγμα: Στην ιστορία της Στ’ Δημοτικού έγινε η δημιουργία τρισδιάστα-

της ψηφιακής χρονογραμμής από μικρές ομάδες των δύο. Χρησιμοποιήθηκε η ομαδο-

συνεργατική μέθοδος για να ενισχυθούν οι μαθητές που ήταν πιο αδύναμοι στην εκμά-

θηση της ιστορίας. Επομένως ανά ζεύγη των δύο τοποθετούσαν στη γραμμή τα πιο 

σημαντικά γεγονότα κάθε ενότητας. Το σενάριο ανταποκρίνεται στους στόχους για 

α)κριτική προσέγγιση της ιστορίας και β)για επανάληψη της ιστορίας (γνωστικός στό-

χος). Η κριτική προσέγγιση της ιστορίας έγινε μέσω της αναζήτησης των πιο σημαντι-

κών γεγονότων κάθε ενότητας και καταγραφής τους σε ειδικό φύλλο εργασίας. Μέσω 

της στρατηγικής think-pair-share, οι ομάδες συζητούσαν για τα γεγονότα και σύγκρι-

ναν τα φύλλα εργασίας τους. Με κοινή απόφαση έβαζαν τα γεγονοτα που θεωρούσαν 

πιο σημαντικά στην ιστορική γραμμή. Τέλος, προσέθεταν εικόνες και βίντεο ύστερα 

από ιστοεξερεύνηση. Το τελικό προϊόν και το περιεχόμενο διαφοροποιήθηκε ανάλογα 

την κάθε ομάδα. Η διαδικασία ήταν προσαρμοσμένη σε πολλά μαθησιακά στυλ. Η βι-

βλιογραφία τονίζει ότι ο μαθητής λαμβάνει την πληροφορία με διαφορετικό ρυθμό, 

μέσω διαφορετικών καναλιών και προτιμά διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. Ο συ-

νεργατικός τρόπος που είναι δομημένα τα εργαλεία αυτά με τη χρήση πολυμέσων και 

την αυτορρυθμιζόμενη διαδικασία μάθησης ενισχύουν την παραπάνω διαπίστωση. 

(Styliaras & Dimou, 2015). Κλικ για την γραμμή. 

Γ) Συνεργασία για αξιοποίηση της τεχνολογίας στα project - Το Project της Ολυμπια-

κής Παιδείας: Σε κάθε project του σχολείου ο εκπαιδευτικός καταθέτει το σχεδιά-

γραμμα στον συντονιστή, ο οποίος προτείνει, ανάλογα τους στόχους, τα εργαλεία και 

τα ψηφιακά σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν. Δημιουργείται ένα σχεδιάγραμμα πάνω 

στις θεματικές και δραστηριότητες που επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές 

μέσω της αξιοποίησης του brainstorming στην τάξη. Η τεχνολογία αξιοποιείται με την 
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ιστοσελίδα του πρότζεκτ, με ιστοεξερευνήσεις για αναζήτηση πληροφοριών και με πα-

ρουσιάσεις με χρήση πολυμέσων ως τελικά προϊόντα από τους μαθητές. Κάθε ομάδα 

σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποίησης της διαδικασίας και του τελικού αποτελέ-

σματος χωρίζει τους ρόλους της και πώς θα επεξεργαστεί το κάθε θέμα. Η πορεία του 

project διαφαινόταν μέσα από την ιστοσελίδα του πρότζεκτ, η οποία δημιoυργούσε το 

αίσθημα της διεκπεραίωσης ενός ερευνητικού έργου (κλικ για την ιστοσελίδα των Ο-

λυμπιακών αγώνων). Επίσης, λειτούργησε ως portfolio, αφού φαίνονταν όλες οι δρα-

στηριότητες και η πορεία όλων των μαθητών διαχρονικά. Αυτή η διαδικασία ενίσχυσε 

την αυτοαξιολόγηση των μαθητών αλλά και τη γενικότερη επίτευξη της γνώσης 

(Vrasidas & McIsaac, 2001). Tα σχόλια των μαθητών ήταν: «Μου άρεσε το πρότζεκτ 

γιατί ερευνούσα αυτό που ήθελα» ή «Μέσα από την ιστοσελίδα έβλεπα τη δουλειά μου 

και μάθαινα για τις δουλειές των άλλων» Πολλοί μαθητές έδρασαν αυτοβούλως ψά-

χνοντας περισσότερα στοιχεία από αυτά που είχαν ζητηθεί. Κάποιοι πήγαν να ερευνή-

σουν και τοποθεσίες που είχαν μελετήσει στο για να μάθουν καλύτερα το θέμα. 

Συμπεράσματα- Θέματα για περαιτέρω μελέτη 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός βοηθάται από τον συντονιστή Τ.Π.Ε. στο 

δύσκολο έργο της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., αφού δεν έχει χρόνο, μεθοδευμένη ενημέ-

ρωση και κατάρτιση από τους οργανισμούς (Buabeng-Andoh, 2012). Όταν σχεδιάζει ο 

ίδιος τα ψηφιακά μαθήματα αποκτάει μεγαλύτερη εξοικείωση και θετική στάση απέ-

ναντι στη τεχνολογία βαδίζοντας έτσι σε ορθότερη και συχνότερη χρήση, όπως απο-

δείχτηκε και στην μελέτη περίπτωσης αυτού του σχολείου. Ο συντονιστής, ως μέντο-

ρας βοηθάει τον εκπαιδευτικό στην σωστή κατάρτιση και ενημέρωση (Kopcha, 2010). 

Το ψηφιακό υλικό λοιπόν αξιοποιείται με παιδαγωγικά σενάρια, φύλλα εργασίας, κ.α 

που τα περισσότερα λογισμικά του εμπορίου δεν τα έχουν. Έπειτα προσαρμόζεται στις 

ανάγκες των μαθητών μέσω της διαφοροποίησης. Η διαφοροποίηση ενισχύεται λόγω 

του αναπροσαρμόσιμου περιεχομένου τους αλλά και λόγω της άμεσης ανάδρασης που 

παρέχεται από το σύστημα για κάθε μαθητή (Αραπογιάννης, 2013). Επιπρόσθετα, η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας γίνεται ευκολότερα με την αξιοποίηση της τεχνολο-

γίας που ως θεωρία οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσμα. Για παράδειγμα, η 

ετοιμότητα των μαθητών φαίνεται ευκολότερα μέσω του eclass (κουίζ ή βάσεις δεδο-

μένων), η οποία σύμφωνα με τον Vygotsy είναι σημαντική για την απόδοσή τους, αφού 

όταν βρίσκονται σε επίπεδο ανάλογό της, επιτυγχάνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέ-

σματα.  

Όμως, οι ανασταλτικοί παράγοντες για την προσαρμοσμένη αξιοποίηση που πρέπει να 

προσέξουμε είναι: Τα authoring tools πρέπει να είναι εύχρηστα για άμεση αναπροσαρ-

μογή. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσει τεχνογνωσία και γνώση παιδαγωγικής α-

ξιοποίησης πριν ξεκινήσει τη διαφοροποίηση. Eπιπλέον, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εί-

ναι καλά ενημερωμένος από τους επιστημονικούς συνεργάτες στο σχολείο και από τους 

γονείς (Κουτσελίνη, 2006). Τέλος, η χρήση διαγνωστικών τεστ των τύπων νοημοσύνης 

και μάθησης για το μαθησιακό προφίλ των μαθητών, καθώς και τεστ γνωστικού περιε-
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χομένου που αναδεικνύουν την ετοιμότητά τους θα βοηθούσαν πολύ. Η διεθνής βιβλιο-

γραφία τονίζει την ανάγκη για προσαρμοστικά εκπαιδευτικά υπερμεσικά συστήματα, 

όπως το INSPIRE που προσαρμόζονται σύμφωνα με τον προφίλ των μαθητών. Ειδικό-

τερα υπάρχει ανάγκη για εξέταση αυτών των συστημάτων κάτω από το πρίσμα των 

ερευνητών της εκπαίδευσης για μεγαλύτερο παιδαγωγικό προσανατολισμό (Νatriello, 

2013). Η πρόταση θα ήταν ως προς τη διδασκαλία να υπάρχει σε κάθε σχολείο ένας 

συντονιστής Τ.Π.Ε., ο οποίος θα οργανώνει την πληροφορία για κάθε μαθητή μέσω της 

πλατφόρμας. Ταυτόχρονα, Θα συντονίζει τα θέματα τεχνολογίας του σχολείου παρέ-

χοντας προσαρμοσμένη αξιοποίηση σε ένα περιβάλλον πιο αξιολογήσιμο και ευέλικτο. 
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Το φύλο μέσα από τις δομές της γλώσσας. Μια γλωσσολογική προσέγγιση της 
νέας Γραμματικής Ε’ και Στ’ Δημοτικού 

Γκουντούρα Λαμπρινή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. 
lambrini_good@hotmail.com 

Περίληψη 

Η μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από τη 
γλώσσα και τις δομές της στη νέα Γραμματική της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Σε επίπεδο 
Μορφολογίας, Σύνταξης και Σημασιολογίας βρέθηκε ότι υπάρχει ανισότιμη προβολή 
των φύλων μέσω της γλώσσας και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι ο γλωσσικός 
σεξισμός είναι υπαρκτός και εμφανίζεται στις κατηγορίες ανάλυσης που εξετάστηκαν 
(υποκείμενα ρηματικών φράσεων θηλυκού και αρσενικού γένους, αντικείμενα 
αρσενικού και θηλυκού γένους, επιθετικοί προσδιορισμοί γυναικών και ανδρών, 
επώνυμοι - ανώνυμοι - διάσημοι χαρακτήρες, επαγγελματικοί όροι/τίτλοι ανδρών και 
γυναικών, πρόταξη αρσενικού ή θηλυκού, ταύτιση των λέξεων «παιδί» και 
«άνθρωπος» με άτομα αρσενικού γένους, γενικευτική χρήση αρσενικού γένους). Το 
γλωσσικό περιεχόμενο της Γραμματικής δεν είναι σύμφωνο με τις διακηρύξεις για την 
ισότητα των φύλων των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, και δε συμφωνεί με τις προδιαγραφές των 
διδακτικών βιβλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς δεν 
προωθεί την ισότιμη προβολή των φύλων παρά το γεγονός ότι είναι το τελευταίο 
εισαχθέν βιβλίο (2011) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όφειλε να διέπεται από το 
πνεύμα της ισότητας των φύλων. 

Λέξεις-Κλειδιά: φύλο, γλωσσικός σεξισμός, γλωσσολογία, Γραμματική Δημοτικού 

 Γλώσσα και φύλο 

Στόχος αυτής της διατριβής ήταν να αποκαλύψει πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα 
μέσα από τη γλώσσα και τις δομές της στη νέα Γραμματική της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 
(2011) σε επίπεδο Μορφολογίας, Σύνταξης και Σημασιολογίας. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: Υπάρχει ισότιμη προβολή των 
φύλων μέσω της γλώσσας στη νέα Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού; Το γλωσσικό 
περιεχόμενο της Γραμματικής είναι σύμφωνο με τις διακηρύξεις για την ισότητα των 
φύλων των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, του «βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισα-
γωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία» στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΑΕΚ II και με τις προδιαγραφές διδακτικών βιβλίων τόσο του Υ.ΠΑΙ.Θ. όσο και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Υπάρχει γλωσσικός σεξισμός στο συγκεκριμένο σχο-
λικό βιβλίο και αν ναι, με ποιον τρόπο εμφανίζεται; 
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Βιολογικό και κοινωνικό φύλο 

Το βιολογικό φύλο ή «sex» «περιγράφει τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες 
και γυναίκες, οι οποίες είναι πανανθρώπινες και καθορισμένες εκ γενετής» (Unesco, 
2011: 6). 

Το κοινωνικό φύλο ή «gender» ορίζεται ως οι γυναικείοι και ανδρικοί ρόλοι που δια-
μορφώνονται από το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Unesco, 
2011: 5).Επίσης, το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στις κοινωνικές «προσδοκίες για τα 
χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις πιθανές συμπεριφορές» δημιουργώντας έτσι την 
αναμενόμενη/ επιθυμητή θηλυκότητα και αρρενωπότητα, οι οποίες «μαθαίνονται» 
(Unesco, 2011: 5). Το κοινωνικό φύλο συναντάται στις πράξεις, στον λόγο, στις επιθυ-
μίες, στις ιδέες και εμφανίζεται σαν κάτι φυσιολογικό, δεδομένο το οποίο γίνεται απο-
δεκτό όπως η επιστημονική αλήθεια. (Eckert & McConnell-Ginet, 2003: 9). Οι West 
και Zimmerman ορίζουν το κοινωνικό φύλο ως «κάτι με το οποίο γεννιόμαστε και όχι 
κάτι που έχουμε, αλλά κάτι που κάνουμε» ή κατά την Butler «κάτι που προβάρουμε» 
(στο Eckert & McConnell-Ginet, 2003: 10). 

Τα παιδιά κάνουν χρήση των έμφυλων χαρακτηριστικών τους ήδη από την ηλικία των 
19 μηνών(Zosuls et al, στο Κογκίδου, 2014: 804). Η Fine (στο Κογκίδου, 2014: 804) 
υποστηρίζει ότι τα παιδιά έχουν αντίληψη της σημασίας που αποδίδει η κοινωνία στην 
κατηγοριοποίησή τους σε ανδρικό και γυναικείο φύλο. Για αυτό τα παιδιά επιδιώκουν 
να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές προσδοκίες υιοθετώντας έμφυλες πρακτικές. Οι έμ-
φυλες ταυτότητες μετατρέπονται σε νόρμες με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται «η ε-
λεύθερη και ολόπλευρη ανάπτυξη της υποκειμενικότητας των παιδιών», αφού «κάθε 
παρέκκλιση» από τον κανόνα, αποδοκιμάζεται (Κογκίδου, 2014: 806). 

Αν, λοιπόν, τα παιδιά συμμορφώνονται και διαμορφώνονται από τις κοινωνικές νόρμες 
και πρακτικές, γίνεται φανερό ότι η γλώσσα ως κοινωνικό προϊόν δεν καθρεφτίζει μο-
νομερώς την κοινωνία, αλλά τη διαμορφώνει και έτσι δύναται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
του λόγου να κατασκευάσει έμφυλες ταυτότητες αναπαράγοντας κοινωνικές ανισότη-
τες (Παυλίδου, 2006a: 11). Στο σημείο αυτό, οι ερευνητές/τριες καλούνται να μελετή-
σουν τη σχέση γλώσσας- φύλου, ώστε να αποκαλύψουν την τροχοπέδη για την επί-
τευξη της ισότητας των φύλων. 

Γλωσσικός σεξισμός 

Ο γλωσσικός σεξισμός στις γλωσσολογικές έρευνες εντοπίζεται σε τρεις βασικές γλωσ-
σικές δομές: Μορφολογία, Σύνταξη και Σημασιολογία. 

Μη σεξιστική γλώσσα 

Μια ουδέτερη φυλετικά γλώσσα ή μη σεξιστική είναι η γλώσσα που «εξαλείφει ή ου-
δετεροποιεί» την έμφυλη διχοτόμηση από τις δομές της γλώσσας όταν αναφέρεται σε 
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ανθρώπους (Unesco, 2011: 5). Δηλαδή, επιχειρείται η αποφυγή φυλετικών διαφορο-
ποιήσεων και προκαταλήψεων σε επίπεδο μορφολογίας (π.χ. ο/η δικηγόρος/-ίνα), ση-
μασιολογίας (π.χ. στελεχώνω αντί επανδρώνω) και σύνταξης (π.χ. με τη μη πρόταξη 
του αρσενικού τύπου όταν τα φύλα εμφανίζονται σε ζεύγη). 

Όμως, κατά την προσπάθεια να δοθεί φωνή και στα δύο φύλα καταστρατηγείται η οι-
κονομία της γλώσσας (π.χ. Ο/Η καθένας/καθεμία μαθητής/μαθήτρια μπορεί να παρα-
λάβει το γραπτό του/της από τον/τη δάσκαλο/δασκάλα του/της) (Παυλίδου, 2006: 53). 
Κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι δεν μπορεί ή είναι ανώφελο να αντιμετωπιστεί ο γλωσσικός 
σεξισμός καθώς, όπως τονίζει και η Iragaray (1976) (στο Τσοκαλίδου, 1996: 37), «Αν 
συνεχίσουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, θα αναπαράγουμε την ίδια ιστορία». Αυτό 
που μπορεί να πετύχει την εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού θα ήταν σίγουρα η εξά-
λειψη του φαινομένου που το προκαλεί, δηλαδή του κοινωνικού σεξισμού. Στην κα-
τεύθυνση της ισότητας των φύλων θα βοηθήσει τόσο η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
ισότητας των φύλων όσο και η ευαισθητοποίηση στη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας 
και στην επίδραση που έχει η σεξιστική γλώσσα στην αντανάκλαση, παραγωγή και 
αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας των φύλων. 

Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στην έμφυλη διχοτόμηση 

Έρευνες δείχνουν υποεκπροσώπηση των γυναικών στα σχολικά εγχειρίδια και προ-
βολή φυλετικά προκαθορισμένων ρόλων (Blumberg, 2007: 4). Μαθητές/-τριες ενστερ-
νίζονται αξίες, στάσεις, αντιλήψεις και ιδέες που προβάλλονται, καθώς είθισται τα σχο-
λικά εγχειρίδια να θεωρούνται αυθεντία. Σε μαθήτριες/-ές Δημοτικού εντοπίζεται μειω-
μένη κριτική αντίσταση σε προβαλλόμενα φυλετικά στερεότυπα. Αν η γλώσσα των 
σχολικών εγχειριδίων διέπεται από το πνεύμα της ισότητας των φύλων, θα «δημιουρ-
γηθούν γενιές που μπορούν να σταθούν κριτικά στην ηγεμονική θέαση ανδρισμού και 
θηλυκότητας» (Daraki, 2007: 53-54). 

Τα σχολικά εγχειρίδια μπορούν μέσα από την άνιση προβολή των φύλων να «φυσικο-
ποιούν» την ανδρική κυριαρχία. Κατά τον Bourdieu (2007: 103) «αν οι γυναίκες υπο-
βάλλονται σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης, [sc. όπως αυτή των σχολικών εγχειρι-
δίων], που τείνει να τις μειώνει ή να τις αρνείται, ακολουθούν μια μαθητεία αρνητικών 
αρετών, αυταπάρνησης, υποχώρησης και σιωπής [sc. ενώ ταυτόχρονα] οι άνδρες είναι 
και αυτοί εγκλωβισμένοι στην κυρίαρχη παράσταση και με έναν υπόγειο τρόπο θύματά 
της». Σχολικά εγχειρίδια που εξοικειώνουν τον μαθητικό πληθυσμό με μη στερεοτυπι-
κούς ρόλους των φύλων μπορούν να αμβλύνουν την πόλωση των φύλων (Κανταρτζή, 
1991: 26). 

Διακηρύξεις ισότητας – Προδιαγραφές σχολικών βιβλίων 

«Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην 
ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 

267

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυ-
νατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουρ-
γικά.» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2003a: 647). Τα κείμενα και οι εικόνες πρέπει να παρέχουν «παρα-
δείγματα από τη ζωή όλων των παιδιών ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, χρώματος 
και άλλων ορατών ιδιαιτεροτήτων». Τίθεται ως όρος «να προάγεται η ισότητα των φύ-
λων και να μην υποθάλπεται η στερεοτυπική σκέψη και η σεξιστική προκατάληψη σε 
σχέση με τους κοινωνικούς και άλλους ρόλους των φύλων» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2003b: 670). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει οι συγγραφείς του εκπαιδευτικό υλικού «να έ-
χουν επίγνωση της ανάγκης να καταστεί η ισότητα των φύλων κριτήριο ποιότητας» και 
οι εκπαιδευτικοί να εξαλείψουν σεξιστικά στερεότυπα ή στρεβλώσεις τόσο στη 
γλώσσα όσο και στις εικόνες των βιβλίων (Council of Europe, 2007). Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προτρέπει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν από τα σχολικά εγχειρίδια φυ-
λετικά στερεότυπα τα οποία παρουσιάζουν, παραδείγματος χάρη, «γυναίκες να ανα-
λαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, όπως η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και του 
νοικοκυριού, ενώ άντρες, αντίθετα, […] να εργάζονται για την εξασφάλιση εισοδήμα-
τος και να σταδιοδρομούν» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012). 

Καινοτομία διατριβής 

Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση βρέθηκε πληθώρα ερευνών που επιβεβαιώνουν 
την ύπαρξη φυλετικών στερεότυπων στα σχολικά εγχειρίδια διαχρονικά. Όσον αφορά 
τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια, οι μελέτες περιορίζονται στην καταγραφή παρουσία-
σης των γυναικών σε υποδεέστερους ρόλους. Η παρούσα εργασία θέλησε να καινοτο-
μήσει μελετώντας το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από τη γλώσσα και τις 
δομές της. Παρά τον όγκο των μελετών για βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 
σχέση με το φύλο, δεν εντοπίστηκαν αρκετές μελέτες μετά το 2005/2006 οπότε και 
εισήχθησαν τα νέα πακέτα βιβλίων σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις των ΔΕΠΣ και 
ΑΠΣ στο πλαίσιο προώθησης της φυλετικής ισότητας. Ένας ακόμη λόγος επιλογής της 
Γραμματικής είναι ότι αποτελεί το πιο πρόσφατο εισαχθέν βιβλίο (2010/2011). Πρέπει 
να τονιστεί ότι δεν εντοπίστηκε καμία μελέτη σχετική με το συγκεκριμένο σχολικό 
εγχειρίδιο αλλά και διαχρονικά δε βρέθηκε καμία μελέτη για βιβλίο Γραμματικής σε 
σχέση πάντα με τις έμφυλες αναπαραστάσεις καθιστώντας την παρούσα έρευνα πρω-
τοπόρα.  

Συμπεράσματα 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα 
μέσα από τη γλώσσα και τις δομές της. Βρέθηκε ότι υπάρχει ανισότιμη προβολή των 
φύλων διαμέσου της γλώσσας στη νέα Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Το γλωσ-
σικό περιεχόμενο της Γραμματικής δεν είναι σύμφωνο με τις διακηρύξεις για την ισό-
τητα των φύλων των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ αλλά και του «βοηθητικού εκπαιδευτικού υλι-
κού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία» στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II και δε συμφωνεί με τις προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων 
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του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς δεν προωθεί την ισότιμη προ-
βολή των φύλων παρά το γεγονός ότι είναι το τελευταίο εισαχθέν βιβλίο (2011) στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όφειλε να διέπεται από το πνεύμα της ισότητας των φύ-
λων. Έτσι, λοιπόν, ο γλωσσικός σεξισμός είναι υπαρκτός ακόμη και σε ένα βιβλίο 
γραμματικής. Ο γλωσσικός σεξισμός στο συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο εμφανίζεται ως 
εξής στις κατηγορίες ανάλυσης που εξετάστηκαν. 

Βρέθηκε υπερίσχυση των Υποκειμένων αρσενικού γένους με ποσοστό ≃71,43 % 
άρα και μεγαλύτερη δράση αρσενικών προσώπων. Τα Υποκείμενα ρηματικών φρά-
σεων που δηλώνουν νοητικές ενέργειες/εκπαιδευτικές επιδόσεις ήταν άνδρες σε ≃ 
85,11% επιβεβαιώνοντας μέσω της σύνταξης τη σεξιστική αντίληψη για τις κατώτερες 
νοητικές δυνατότητες του γυναικείου φύλου. Τα μοναδικά Υποκείμενα ρηματικών 
φράσεων σχετικών με οικιακές εργασίες είναι γυναίκες προβάλλοντας στερεοτυπικά 
μέσω της σύνταξης τον ρόλο των γυναικών στη διαχείριση του νοικοκυριού. Δε βρέ-
θηκε αριθμητική υπεροχή των γυναικών σε θέση υποκειμένου ρημάτων παθητικής διά-
θεσης. 

Όσον αφορά τη θέση αντικείμενου δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά σε άνδρες 
και γυναίκες. Παρατηρήθηκε, όμως, ότι στις προτάσεις που το υποκείμενο και το α-
ντικείμενο είναι διαφορετικού φύλου, το υποκείμενο είναι άνδρας και το αντικείμενο 
γυναίκα σε ποσοστό ≃73,68 %. Τοιουτοτρόπως, διαμορφώνεται μια κεκαλυμμένη σε-
ξουαλικότητα μέσω της σύνταξης, όπου το αρσενικό φύλο έχει τον κυρίαρχο ρόλο στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ η γυναίκα έχει μια παθητική στάση ως δέκτης της ενέρ-
γειας σε θέση αντικειμένου. 

Μεγάλο ποσοστό (≃65,48%) των επιθετικών προσδιορισμών των ανδρών αποκα-
λύπτει την εμφανέστερη ανδρική παρουσία στα αποσπάσματα λόγου της Γραμμα-
τικής. Όσον αφορά τους επιθετικούς προσδιορισμούς που προσδίδουν κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά παρατηρήθηκε ποικιλομορφία στα επίθετα των ανδρών, βρέθηκε γλωσ-
σικός σεξισμός σε βάρος των ανδρών, καθώς εντοπίστηκαν επίθετα που τους αποδί-
δουν το φυλετικό στερεότυπο της βίας/επιθετικότητας και βρέθηκε ένας επιθετικός 
προσδιορισμός που αποδίδει σεξιστικά το στερεότυπο της φλυαρίας σε γυναίκες. Σχε-
τικά με τους επιθετικούς προσδιορισμούς που σχετίζονται με θετικές νοητικές λειτουρ-
γίες παρατηρήθηκε ποσοτική και ποιοτική υπερίσχυση των ανδρών με υπερδιπλάσια 
αναλογία επιθέτων 7 : 3 υπέρ των ανδρών, αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά το έμφυλο 
στερεότυπο που αποδίδει τη νοητική δεινότητα στους άνδρες εξοβελίζοντας από τη 
σφαίρα της νόησης τις γυναίκες. Όσον αφορά τους επιθετικούς προσδιορισμούς σε 
σχέση με τα συναισθήματα δε βρέθηκε να επιβεβαιώνεται κάποια στερεοτυπική αντί-
ληψη για κάποιο από τα φύλα. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί που αφορούν την εξωτε-
ρική εμφάνιση των δύο φύλων, καταγράφηκαν σε αναλογία 10 : 7 υπέρ των γυναικών 
αποδεικνύοντας μικρή αλλά όχι σημαντική ταύτιση της γυναίκας με την εξωτερική της 
εμφάνιση αποφεύγοντας έτσι την επιβεβαίωση του φυλετικού στερεότυπου σε βάρος 
των γυναικών που τις συνδέει με την εμφάνισή τους. 
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Βρέθηκε υποεκπροσώπηση διάσημων θηλυκών προσώπων της Ιστορίας, των Τε-
χνών και των Γραμμάτων με το χαμηλό ποσοστό ≃16,67% αποκλείοντας τις γυναίκες 
από το χώρο των κοινωνικών επιτευγμάτων με αποτέλεσμα τη μειωμένη αυτοεκτίμηση 
των κοριτσιών αλλά και αντίστροφα την αυξημένη πίεση για επιτυχία που μπορεί να 
δημιουργείται στα αγόρια. Όσον αφορά τις γυναίκες και τους άνδρες με δικό τους ό-
νομα καταγράφηκε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ανδρικών επώνυμων χαρακτήρων, όμως, 
σε επίπεδο ανωνυμίας οι γυναίκες μειοψηφούν με ποσοστό ≃36,18% πράγμα που δεν 
επιτρέπει να θεωρηθεί ότι η ανωνυμία σχετίζεται με τον δευτερεύοντα ρόλο των γυναι-
κών στα αποσπάσματα λόγου. 

Παρατηρείται σημαντική αριθμητική υπεροχή των εμφανιζόμενων ανδρικών ε-
παγγελμάτων σε ποσοστό ≃86,61% έναντι των γυναικείων με ≃13,39%. Τα επαγ-
γέλματα με αρσενικό γραμματικό γένος χαμηλού κύρους είναι πολύ λιγότερα από αυτά 
με θηλυκό γραμματικό γένος. Εκτός από τη διπλότυπη εμφάνιση του ιατρικού επαγ-
γέλματος, τα περισσότερα επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού κύρους αποδίδονται με 
αρσενικό γραμματικό γένος. Αντίστοιχα, παρατηρείται αυξημένη επαγγελματική ποι-
κιλομορφία σε κοινωνικά υποδεέστερα επαγγέλματα με θηλυκό γραμματικό γένος. 
Βρέθηκε υψηλό ποσοστό των ανδρικών επαγγελματικών όρων/τίτλων σε επίπεδο ιε-
ραρχίας που φτάνει το ≃91,43%. Οι γυναίκες λείπουν από τις υψηλόβαθμες θέσεις ερ-
γασίας. Η εικόνα που σχηματίζεται στο μαθητικό πληθυσμό είναι ότι οι γυναίκες δεν 
μπορούν να φτάσουν σε υψηλές επαγγελματικές θέσεις με όλες τις συνέπειες που μπο-
ρεί να έχει αυτό στην αυτοεκτίμησή τους. 

Παρατηρήθηκε πρόταξη του αρσενικού έναντι του θηλυκού σε αναλογία 2 : 1. Η 
διπλάσια σε φορές πρόταξη του αρσενικού μπορεί κεκαλυμμένα να δείχνει τη στερεο-
τυπική κυριαρχία του αρσενικού στην κοινωνία. Για ακόμη μια φορά σε επίπεδο σύ-
νταξης η θηλυκή παρουσία έρχεται δεύτερη με όποια συνέπεια μπορεί να έχει μια κατά 
τα άλλα «αθώα» συντακτική σειρά. 

Βρέθηκαν μόνο δύο περιπτώσεις έμμεσης ταύτισης της λέξης «παιδί» με άτομα αρ-
σενικού γένους και έξι περιπτώσεις έμμεσης και άμεσης ταύτισης της λέξης «άνθρω-
πος» με άτομα αρσενικού γένους. 

Βρέθηκαν πολλές περιπτώσεις γενικευτικής χρήσης του αρσενικού γένους σε ου-
σιαστικά, επίθετα και μετοχές αλλά καμία περίπτωση συνδήλωσης των δύο φύλων (π.χ. 
μαθητής/μαθήτρια) ή γενικευτική χρήση του θηλυκού γένους, εξοβελίζοντας γλωσσικά 
ακόμη μια φορά τις γυναίκες από το βιβλίο της Γραμματικής. 

Συμπερασματικά, για την αλλαγή της στάσης των παιδιών ως προς την ισότητα 
των φύλων δεν αρκεί μόνο ένα μη σεξιστικό γλωσσικό περιεχόμενο, αλλά χρειάζεται 
και η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο να μυήσει 
τα παιδιά με ιδέες ισότητας (Κανταρτζή, 2003: 115). Σημαντική, λοιπόν, είναι η θέση 
που παίρνει η/ο εκπαιδευτικός στα θέματα έμφυλης διχοτόμησης καθώς δύναται να 
προετοιμάσει «τους μαθητές […] να δεχτούν το κοινωνικό κατεστημένο» ή να τους 
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μυήσει σε ιδέες «κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας» (Cummins, 2005: 64). Τέλος, 
κρίνεται επιβεβλημένη η αναθεώρηση του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής στο 
πλαίσιο των προδιαγραφών και των διακηρύξεων για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων. 
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Γνωστικές και βιολογικές επιδράσεις της ασύρματης πολυμεσικής τεχνολογίας 
σε μαθητές-φοιτητές. Προτάσεις προστασίας στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυ-

ξης  

Κωτσαλάς Π. Ιωάννης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, Δρ. Φυσικής Ε.Μ.Πολυτεχνείου, 

Υπ. Δρ. Χημείας, Εργ. Χημείας Περιβάλλοντος, Χημικό Τμήμα ΕΚΠΑ, 
Έδρα & Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανά-

πτυξη στη Μεσόγειο 
ikotsalas@chem.uoa.gr 

Περίληψη 

Ως ενεργοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουμε την ολοένα αυξανόμενη έκπτωση της γνω-
στικής δυνότητας μαθητών και φοιτητών της Μέσης και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Το ποσοστό των μαθητών με διεγνωσμένη δυσλεξία, μαθησιακά προβλήματα και 
κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες αυξάνει με ταχείς ρυθμούς. Πρόσφατες επιστη-
μονικές εργασίες αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω φαινομένα στις ακόλουθες 
αιτίες: α) στην υπερβολική έκθεση των αισθητηρίων οργάνων μαθητών-φοιτητών σε 
ερεθίσματα (κυρίως οπτικά). β) Στην «ψηφιακή φρενίτιδα» των μαθητών δηλαδή στην 
υπερβάλλουσα ενασχόληση τους με τις τεχνολογικά προηγμένες συσκευές και τέλος γ) 
στην ακτινοβόληση του εγκεφάλου από τα υπεράριθμα ασύρματα δίκτυα που βρίσκο-
νται σχεδόν παντού γύρω μας. Στα παραπάνω προστίθενται και οι βλαβερές βιολογικές 
επιδράσεις της ασύρματης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η τεχνολογική πρόοδος 
δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Μία πρόταση στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος με την ευρύτερη έννοια είναι η ενδελεχής, τεκμηριω-
μένη ενημέρωση των μαθητών-φοιτητών μας για τις βλαπτικές συνέπειες όλων των 
παραπάνω και η συνετή καθοδήγηση μας προς την ορθή χρήση τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αειφορική α-
ντιμετώπιση 

Εισαγωγή 

Η παρούσα διαθεματική εργασία αποτελεί μια παρουσίαση-καταγραφή της σχετικά 
πρόσφατης βιβλιογραφίας που αφορά τις μαθησιακές και βιολογικές επιπτώσεις των 
πολυμέσων νέας τεχνολογίας που στην πλειονότητά της είναι ασύρματη. Σταχυολογεί-
αξιοποιεί δεδομένα από την πλευρά της Χημείας, Φυσικής, Πληροφορικής, Νευρολο-
γίας και Παιδαγωγικής. Μέχρι πρότινος οι σχετικές αναφορές στην επιστημονική αρ-
θρογραφία ήταν ισχνές.  

Μέρος των πληροφοριών που παραθέτουμε παρουσιάστηκαν ερευνητικά από το Εργα-
στήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Χημικού Τμήματος του ΕΚΠΑ ως κατάλληλα ε-
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πεξεργασμένες προβολές τύπου Powerpoint σε μαθητές Γυμνασίων και φοιτητές προ-
πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής 
μέσα στο χρονικό διάστημα των ετών 2011-2014.  

Ολοένα και περισσότεροι μαθητές-φοιτητές διαγιγνώσκονται να έχουν μαθησιακές δυ-
σκολίες συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας. Τα εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδι-
κών εξετάσεων είναι μάρτυρες της ραγδαίας αύξησης των προφορικά εξαταζομένων 
μαθητών λόγω μαθησιακών δυσκολιών. Ως εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων αντιμε-
τωπίζουμε το γεγονός της ολοένα αυξανόμενης έκπτωσης του γνωστικού δυναμικού 
και της αδυναμίας αντίληψης εννοιών από τους μαθητές-φοιτητές μας αν δεν προβάλ-
λεται παράλληλα σχετικό εποπτικό υλικό. Τα αίτια των παραπάνω μπορεί να είναι 
πολλά όμως ήδη έχουν δημοσιευθεί επιστημονικές εργασίες που εστιάζουν στα ακό-
λουθα:  

• Τα αισθητήρια όργανα των μαθητών-φοιτητών κυριολεκτικά κατακλύζονται 
από πληροφορίες κάθε είδους, οπτικές και ακουστικές από την τηλεόραση, το διαδί-
κτυο, το ραδιόφωνο, τα κινητά τηλέφωνα κ.ά. Το φαινόμενο αυτό της αύξησης της 
διακινούμενης πληροφορίας διαρκώς επιτείνεται. Ουσιαστικά έχει εγκαινιαστεί μια 
καινούρια περίοδος «πληροφοριακής έκρηξης». Πέρα από την πρακτική αδυναμία πλή-
ρους επεξεργασίας και κατανόησης της προκαλούνται μαθησιακές δυσκολίες στα ευά-
λωτα στρώματα της κοινωνίας μας, στους μαθητές και στους εφήβους, καθώς οι τελευ-
ταίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στη διαχείριση της υπέρογκης πληροφορίας. Πρό-
σφατα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια υπολόγισαν την πληροφορία 
στην οποία εκτείθεται κατά μέσο όρος ένας μέσος Αμερικανός και κατ΄επέκταση ένας 
μέσος άνθρωπος του δυτικού κόσμου, σε 34 GBytes ή σε 100.500 λέξεις ημερησίως 
(Bohn-Short, 2012). Ο εγκέφαλος καλείται να διαχειριστεί αυτή την πληροφορία. Ενί-
οτε εκλαμβάνει ασυνείδητα την υπερβολική πληροφορία ως ψυχολογικό θόρυβο-
psychological noise, παθαίνει αυτό που καλείται πληροφοριακή υπερφόρτιση-
information overload (Σιώμκος, 2002) και ορισμένοι μηχανισμοί «άμυνας» του είναι η 
ψυχολογική αναδραστικότητα (Χαντζή, 2007), οι μαθησιακές δυσκολίες, η αδυναμία 
επικέντρωσης προσοχής, η μειωμένη αντίδραση σε θέματα καθημερινής ζωής (Ralph, 
2013), η νευρωτική συμπεριφορά (Becker, 2013; Sanbonmatsu, 2013) κ.ά. Δηλαδή 
φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην πληροφοριακή υπερφόρτωση, στις μα-
θησιακές-αντιληπτικές δυσκολίες και στις δυσκολίες επαφής σε κοινωνικό επίπεδο.  
• Η χρήση των μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας έχει αγγίξει επίπεδα που θα 
μπορούσαν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ως «ψηφιακή φρενίτιδα». Μεγάλο ποσοστό 
μαθητών-φοιτητών τείνει προς την άκρατη ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία, 
ώστε να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται φαινόμενα εθισμού ανάλογα με αυτά των ψυ-
χοτρόπων-εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε ορισμένα Δημόσια Νοσοκομεία στην Ελληνική 
επικράτεια υπάρχουν πλέον μονάδες «αποτοξίνωσης»-αντιμετώπισης φαινομένων ψη-
φιακού εθισμού. Η υπερβολική χρήση των μέσων ψηφιακής τεχνολογίας κυρίως για 
διασκέδαση προκαλεί αρνητικές ψυχοκοινωνικές και γνωστικές επιπτώσεις. Επιπλέον 
πρόσφατες μελέτες αναφέρουν και βιολογικές συνέπειες ακόμα και την αραίωση της 
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πυκνότητας δομών της φαιάς εγκεφαλικής ουσίας λόγω της εκτεταμένης χρήσης σύγ-
χρονων μέσων (Loh & Kanai, 2014). Αν είναι και ασύρματη προκαλεί επιπλέον βιολο-
γικές συνέπειες (Morgan, 2014).  
• Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μέσω της οποίας επικοινωνούν ή δέχονται 
εντολές οι σύγχρονες συσκευές υπάγονται κυρίως στην περιοχή των μικροκυμάτων 
(από 300 ΜHz-300 GHz). Η συχνότητες αυτές είναι μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες. Παρά 
ταύτα πληθαίνουν οι αναφορές που κάνουν λόγο για συσχέτιση της μικροκυματικής 
ακτινοβολίας με τη δημιουργία νεοπλασιών, συντονισμό της κατάστασης εγρήγορσης 
του εγκεφάλου με το εξωτερικό ερέθισμα, επίδραση στη χημική δραστηριότητα των 
νευρώνων του εγκεφάλου από τις ακτινοβολίες της ασύρματης τεχνολογίας και κατ΄ε-
πέκταση επηρεασμό της ψυχικής διάθεσης, των συναισθημάτων κ.ά. Αναλυτικότερα: 

Γνωστικές και βιολογικές επιδράσεις της εντατικής χρήσης των πολυμεσικών 
συσκευών σύγχρονης τεχνολογίας και ο εθισμός του διαδικτύου 

Η υπερβολική χρήση των σύγχρονων πολυμεσικών συσκευών κι εφαρμογών, συμπε-
ριλαμβανομένης και της χρήσης του διαδικτύου συνδέεται με αρνητικά ψυχολογικά, 
κοινωνικά, συναισθηματικά και γνωστικά προβλήματα. Οι διαδικασίες που σχετίζονται 
με τη πυκνή χρήση πολυμεσικών συσκευών σε νευρωνική βάση είναι υπό έρευνα. Α-
ναφέρεται η αραίωση της πυκνότητας της φαιάς ουσίας του εμπρόσθιου εγκεφαλικού 
φλοιού όταν υπάρχει πυκνή χρήση πολυμεσικών συσκευών (Loh & Kanai, 2014). Επί-
σης έχουν αναφερθεί δυσκολίες στην επικέντρωση της προσοχής και στην εγρήγορση-
αντίδραση σε θέματα καθημερινής ζωής (Ralph, 2013), μικρότερος του απαιτούμενου 
έλεγχος γνωστικών λειτουργιών (Ophir, 2009), νευρωτική συμπεριφορά, αναζήτηση 
αισθησιασμού, πλεονάζουσα παρορμητικότητα (Becker, 2013; Sanbonmatsu, 2013), 
αρνητικές συναισθηματικές και κοινωνικές συμπεριφορές (Pea, 2012). Παρόμοιες α-
ναφορές υπάρχουν και στο εθισμό του διαδικτύου-Internet Addiction (IA) (Zhou, 2011; 
Yuan, 2011; Lin, 2012). Έχει εμφανιστεί και η ορολογία «μικροκυματική ασθένεια» 
με την οποία εννοείται ένα σύνολο συμπτωμάτων, όπως επιδράσεις στον ύπνο, αϋπνία, 
εκνευρισμός, εξάντληση, μειωμένη διαύγεια, πονοκέφαλοι κ.ά. (Νικήτα, 2016). 

Επιδράσεις της ασύρματης μικροκυματικής τεχνολογίας 

ΟΙ σύγχρονες ασύρματες συσκευές, όπως προαναφέρθηκε, λειτουργούν στην περιοχή 
των μικροκυμάτων (από 300 ΜHz-300 GHz). Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή αυτή 
υπάγονται οι συχνότητες που ακτινοβολούν οι πομποί εκπομπής τηλεοπτικών σημά-
των, τα κινητά τηλέφωνα, τα laptops, οι συσκευές Wifi, Bluetooth, οι ασύρματοι δρο-
μολογητές router στα σπίτια, σχολεία, χώρους εργασίας μας για το Internet, τα ασύρ-
ματα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά, οι παιχνιδομηχανές playstation, xbox, nin-
tento, wii, οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα δορυφορικά κανάλια, τα radar, οι συσκευές 
αυτόματης χρέωσης διοδίων, τα τηλεχειριστήρια, δηλαδή η πλειονότητα των σύγχρο-
νων συσκευών. 
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Εικόνα 1: Διαμόρφωση κατά πλάτος (AM) δηλαδή «φόρτωμα» της πληροφορίας-του 
χαμηλόσυχνου σήματος- σε υψίσυχνο φέρον κύμα 

Κάθε τέτοια συσκευή εκπέμπει ένα σύνθετο σήμα που συνίσταται από την υψηλή μι-
κροκυματική συχνότητα που καλείται φέρουσα (ή φέρον σήμα) κι από πολλά σήματα 
μικρότερης συχνότητας που ουσιαστικά αποτελούν την πληροφορία που είναι επιθυ-
μητό να μεταδοθεί (π.χ. φωνή, ήχος, κωδικοί κλειδώματος κ.ά.). Τα σήματα μικρότερης 
συχνότητας «φορτώνονται» πάνω στα σήματα υψηλής συχνότητας με μια διαδικασία 
που καλείται διαμόρφωση κατά πλάτος (Amplitude modulation-AM) ή διαμόρφωση 
κατά συχνότητα (Frequency modulation-FM). Όμως οι νευρωνικοί εγκεφαλικοί σχη-
ματισμοί «αντιλαμβάνονται» τα σήματα διαμόρφωσης μικρότερης συχνότητας (ειδικό-
τερα αυτά που εμπίπτουν στις πολύ χαμηλές συχνότητες, μέχρι 100 Hz-Extra Low Fre-
quencies ELF) καθώς οι συχνότητες 0-100 Hz είναι οι συχνότητες λειτουργίας του ε-
γκεφάλου όπως εμφανίζονται στο εγκεφαλογράφημα, ουσιαστικά αποδιαμορφώνοντάς 
τα με μια αντίστροφη διαδικασία (βλέπε Εικόνα 2) (Pérez-Bruzón, 2009; Azanza, 2010; 
Beason-Semm, 2002; RossAdey, 2003) . Έτσι με τα χαμηλόσυχνα σήματα μπορεί να 
επηρεαστούν οι συναισθηματικές, μαθησιακές, γνωστικές, αντιληπτικές, καταστάσεις 
εγρήγορσης κ.ά. Από την άλλη τα φέροντα σήματα υψηλής μικροκυματικής συχνότη-
τας δεν συμβάλλουν άμεσα στις μαθησιακές λειτουργίες αλλά επιδρούν σύμφωνα με 
νεώτερες δημοσιεύσεις σε βιολογικό επίπεδο προκαλώντας ακόμα και νεοπλασίες. Τα 
φαινόμενα αυτά επιτείνονται στις μικρότερες ηλικίες. Λεπτομερέστερα: 

Η βιολογική «απορρόφηση της μικροκυματικής ακτινοβολίας είναι εντονότερη στους ε-
γκεφαλικούς ιστούς των παιδιών και των εμβρύων, σε σχέση με τους αντίστοιχους των 
ενηλίκων, καθώς το κρανίο τους είναι λεπτότερο και οι ιστοί τους πιο απορροφητικοί. 
Έτσι έχουν υψηλότερες πιθανότητες να υποστούν καρκινογενέσεις. Με δεδομένο ότι ο 
χρόνος εκδήλωσης μια καρκινογένεσης από την στιγμή της ακτινοβόλησης έως τη στιγμή 
της διάγνωσης είναι δεκαετίες, τα περισσότερα περιστατικά θα διαγνωστούν όταν τα παι-
διά θα έχουν ενηλικιωθεί. Η μικροκυματική ακτινοβολία των ασύρματων συσκευών της 
σύγχρονης τεχνολογίας συμβάλλει στην αποδόμηση της μυελίνης των νευροαξόνων των 
νευρώνων του εγκεφάλου.» Η αποδόμηση αυτή είναι η κύρια αιτία της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας. «Καρκίνοι του μαστού έχουν διαγνωστεί σε έφηβες που είχαν τις συσκευές 
των κινητών τους στην περιοχή τους στήθους τους...» (Morgan, 2014). Καταγεγραμμέ-

276

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



νες επιπτώσεις των κινήτων τηλεφώνων από άλλους συγγραφείς είναι «σπάσιμο» αλυ-
σίδων DNA, εκροή ιόντων ασβεστίου από τους νευρώνες κ.ά. (Bawin-Adey, 1976; 
Λιολούσης, 1997).  

 

Εικόνα 2: α) Διαμόρφωση υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ηλεκτρικά σή-
ματα συχνότητας στην περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του εγκεφάλου (extremely low 
frequencies-ELF), β) εκπομπή του διαμορφωμένου σήματος, γ) αποδιαμόρφωση από 

τους νευρώνες-εγκέφαλο, απόρριψη του υψίσυχνου και δράση του χαμηλόσυχνου σήμα-
τος στις μαθησιακές,συναισθηματικές καταστάσεις και στην κατάσταση εγρήγορσης 
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Πολύ σημαντικές παράμετροι που σχετίζονται με τη βιολογική επικινδυνότητα των 
σύγχρονων ασύρματων συσκευών τις οποίες οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να γνωστο-
ποιήσουμε στους μαθητές είναι η απόσταση από τη συσκευή που ακτινοβολεί, η συ-
χνότητα ακτινοβολίας και ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate- 

SAR). Σχετικά με την απόσταση: πολύ χοντρικά 
όταν η συσκευή του κινητού βρίσκεται 1 εκατο-
στόμετρο μακριά από το κρανίο εκπέμπει 100 
φορές υψηλότερη ένταση ακτινοβολίας από ότι 
αν βρίσκεται στα 10 εκατοστόμετρα μακριά από 
το κρανίο και 2500 υψηλότερη από ότι αν βρί-
σκεται στα 50 εκατοστόμετρα μακρύτερα. Η έ-
νταση της ακτινοβολία μειώνεται δραστικά όσο 
μεγαλώνει η απόσταση από τη συσκευή εκπο-
μπής (βλέπε Εικόνα 3). Συνεπώς όσο μακρύτερα 
βρίσκεται ο χρήστης από τη συσκευή τόσο μειώ-
νονται οι πιθανότητες βλαπτικών επιδράσεων. 
Επίσης η συχνότητα εκπομπής σχετίζεται ά-
μεσα με την επίδραση της ακτινοβολίας. Για 
παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο που εκπέμπει 
στη συχνότητα των 0.9GHz έχει χοντρικά 16 
φορές μικρότερη ένταση ακτινοβολίας από ότι 

ένα κινητό στην ίδια απόσταση που εκπέμπει στα 1.8 GHz και 30 φορές μικρότερη από 
ότι ένα κινητό στην ίδια απόσταση που εκπέμπει στα 2.1 GHz. Τα ρούτερ και οι παι-
χνιδομηχανές εκπέμπουν στα 2.4 και 3.5 GHz. Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβάνεται 
κάποιος γιατί «όλοι οι κατασκευστές έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) προ-
ειδοποιούν ότι τα κινητά τηλέφωνα που κατασκευάζουν δεν πρέπει να πλησιάζουν στο 
σώμα με απόσταση μικρότερη από μια συγκεκριμένη τιμή. Ειδικότερα για τα tablets και 
τα laptops αναφέρουν ότι δεν πρέπει να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 20 εκα-
τοστομέτρων από το ανθρώπινο σώμα. Χώρες με μεγαλύτερες επιφυλάξεις στο θέμα αυτό 
όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ινδία έχουν ψηφίσει νόμους που δείχνουν μεγαλύτερη ευαι-
σθησία έναντι άλλων στο θέμα της ασύρματης εκπομπής των σύγχρονων πολυμεσικών 
συσκευών» (Morgan, 2014, Μαργαρίτης, 2016). O Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης 
(Specific Absorption Rate-SAR) είναι ένας δείκτης που σχετίζεται με την απορρόφηση 
της ακτινοβολίας από τον εκάστοτε ιστό του σώματος. Γενικά κάθε ιστός του σώματος 
έχει διαφορετική τιμή SAR και επίσης διαφορετική τιμή έχει η κάθε συσκευή. Αποτελεί 
κριτήριο επιλογής στην αγορά μιας ασύρματης συσκευής να έχει μικρό SAR. Ταυτό-
χρονα αποτελεί οδηγό ορθής τοποθέτησης της συσκευής από τους ιστούς του σώματος. 
Πρέπει να επιλέγεται, αν είναι αναπόφευκτη, η τοποθέτηση πλάι στους ιστούς με το 
μικρότερο SAR. Π.χ. ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης για το λαιμό και την περιοχή 
του θυροειδούς αδένος είναι 5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το μέσο όρο όλου του 
σώματος (Λιολούσης, 1997), ενώ της κοιλιακής χώρας και των γεννητικών οργάνων 
περίπου 1,5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το μέσο όρο όλου του σώματος. 

 

Εικόνα 3: Η ένταση της ακτινοβο-
λίας σε συνάρτηση με την απόσταση 

από τη συσκευή εκπομπής 
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Παρουσιάσεις σε μαθητές και φοιτητές 

Στο εργαστήριο μας (Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Χημικού Τμήματος του 
ΕΚΠΑ) παρουσιάστηκε μέρος των πληροφοριών που δόθηκαν στο παρόν άρθρο. Συ-
γκεκριμένα παράλληλα με άλλες πληροφορίες σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη πα-
ρουσιάσαμε κατάλληλα επεξεργασμένες προβολές τύπου Powerpoint σε 530 μαθητές 
από 13 Γυμνάσια της Αττικής και 316 φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέ-
δου Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής το διάστημα 2011-2014. Οι 530 
εμπλεκόμενοι μαθητές (έγκυρα ερωτηματολόγια) φοιτούσαν στη Β και Γ Γυμνασίου 
Δημοσίων (Νίκαιας, Ζωγράφου, Πειραιά, Θρακομακεδόνων, Ηλιουπόλεως, Μελισ-
σίων, Αγ.Δημητρίου, Αιγάλεω, Καισαριανής, Χαλανδρίου) και προτύπων Γυμνασίων 
(Κερατέας, Ράλλειου Πειραιά, Ευαγγελικής Νέας Σμύρνης) της Αττικής. Η ερευνητική 
εφαρμογή έλαβε χώρα με άδεια του Υπουργείου Παιδείας κατόπιν θετικής εισήγησης 
του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι 316 εμπλεκόμενοι προπτυχιακοί και μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές ανήκαν σε τμήματα των ΑΕΙ (προπτυχιακό Ψυχολογίας της Παντείου, 
μεταπτυχιακό Περειβάλλοντος Χημικού Τμήματος ΕΚΠΑ, διατμηματικό μεταπτυ-
χιακό Περιβάλλοντος Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Πολυτεχνείου, μεταπτυχιακό Κλινι-
κής Νευροψυχολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδικευόμενοι Ιατροί στην Νευρολογία 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) και σε Στρατιωτικές Σχολές (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας).  

Προτάσεις στο πλαίσιο του μοντέλου της εκπαίδευσης για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη κι εφαρμογή 

Το βασικό «όπλο» των εκπαιδευτικών είναι η υπεύθυνη ενημέρωση κι ευαισθητοποί-
ηση των μαθητών-φοιτητών τους. Μία πρόταση στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης 
και της ευρύτερα νοουμένης προστασίας του περιβάλλος είναι η ενδελεχής τεκμηριω-
μένη ενημέρωση των μαθητών-φοιτητών μας για τις βλαπτικές συνέπειες όλων των 
παραπάνω. Μια εμπεριστατωμένη παρέμβαση, χωρίς ίχνη τρομοκράτησης και η συ-
νετή καθοδήγηση μας προς την ορθή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί ένα 
ισχυρό αντίδοτο σε όσα βλαπτικά αναφέρθηκαν. Η ευαισθητοποίηση της υπεύθυνης 
στάσης των μαθητών είναι από τα λίγα αλλά από τα ουσιαστικά εργαλεία μας ως εκ-
παιδευτικοί. Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να ενημερωθούν για απλές κινήσεις που αυ-
ξάνουν δραστικά την προστασία του όπως να απενεργοποιούν όπου είναι εφικτό την 
ασύρματη λειτουργία των συσκευών τους αντικαθιστώντας την με ενσύρματη. Αρκετά 
από τα παραπάνω μπορούν να παρουσιαστούν στα πλαίσια των Ερευνητικών-συνθετι-
κών Εργασιών (project) που έχουν εισαχθεί στο Ωρολόγιο πρόγραμμα της Μέσης Εκ-
παίδευσης από εκπαιδευτικούς συναφών κλάδων. 

Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή παρατέθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές που συσχετίζουν τις ρα-
γδαία αυξανόμενες μαθησιακές, γνωστικές και βιολογικές αρνητικές επιπτώσεις της 
υπερβολικής χρήσης των μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας και κυρίως της ασύρματης. 
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Επίσης τις βλαπτικές συνέπειες της ιδιαίτερα πλέον αυξημένης ροής της πληροφορίας. 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε στο πλαίσιο της αειφορικής εκπαίδευσης και της εν γένει 
προστασίας του περιβάλλοντος να παρουσιάσουμε στους μαθητές-φοιτητές μας τις ε-
πιπτώσεις αυτές, προτείνοντάς τους παράλληλα τρόπους ορθής χρήσης της σύγχρονης 
τεχνολογίας ώστε να ελαχιστοποιηθούν πιθανά προβλήματα υγείας ή γνωστικά.  
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Περίληψη 

Η σχέση μεταξύ Φυσικής και Μαθηματικών είναι αμφίδρομη και αλληλοεξαρτώμενη.  
Η Φυσική χρησιμοποιεί τα μαθηματικά ως εργαλείο και τα μαθηματικά εξελίσσονται 
μέσω των νέων αναγκών που δημιουργούνται από τις έρευνες της Φυσικής. Αυτή η 
σχέση διαπιστώνεται ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους μαθητές, οι οποίοι σε 
σημαντικά ποσοστά αδυνατούν να συνδέσουν τις δύο επιστήμες και να κατανοήσουν 
τη χρήση των μαθηματικών εξισώσεων στην περιγραφή των φυσικών φαινομένων. Ι-
διαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην ενότητα των αρμονικών συναρτήσεων, οι ο-
ποίες περιγράφουν ευρύ φάσμα φυσικών φαινομένων και είναι αναγκαίες στην εμπέ-
δωση των φυσικών εννοιών στις περισσότερες διδακτικές ενότητες στο Γυμνάσιο και 
το Λύκειο. Μέσω του λογισμικού ιχνηλασίας Tracker  προτείνουμε την πρακτική προ-
σέγγιση των δύο επιστημών, περιορίζοντας τη χρήση εξισώσεων που λειτουργούν α-
πωθητικά στους μαθητές. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πρότασής μας είναι 
ενθαρρυντικά, απαιτείται όμως μεγαλύτερης έκτασης αξιοποίηση της πρότασης ώστε 
τα συμπεράσματα να γενικευθούν και να προταθούν ως εναλλακτικός τρόπος παρου-
σίασης στους μαθητές.  

Λέξεις-Κλειδιά: ημίτονο, συνημίτονο, Tracker, ιχνηλασία, κυκλική κίνηση 

Εισαγωγή 

Η στενή σχέση μεταξύ φυσικής και μαθηματικών έχει επαρκώς αναλυθεί τόσο στην 
ελληνική όσο και στην παγκόσμια βιβλιογραφία (Τζανάκης, 1995, Sherin, 2001, Τζα-
νάκης, 2004,  Μανωλόπουλος & Μανωλόπουλος, 2010, Redfors et al., 2013, Uhden & 
Pospiech, 2016).  Σχέση που έχει απασχολήσει όχι μόνο σε εκπαιδευτικό αλλά και σε 
φιλοσοφικό επίπεδο (Ευαγγελόπουλος, 2010).  

Τα μαθηματικά απαιτούνται για την εξερεύνηση, περιγραφή και ερμηνεία των φυσικών 
φαινομένων.  Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ Φυσικής και Μαθηματικών είναι ότι στη 
Φυσική ακόμα και μη αισθητές οντότητες του επιστητού μπορούν να διαπιστωθούν, 
ανιχνευθούν και μελετηθούν με μεγάλη ακρίβεια έστω και εμμέσως, μέσω των αλλη-
λεπιδράσεων με τον υπόλοιπο κόσμο (π.χ. βαρυτικά και μαγνητικά πεδία, φωτόνια), 
ενώ στα μαθηματικά οι έννοιες διατηρούνται σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο και συλ-
λαμβάνονται νοητικά (Θεοχάρης, 2012, Redfors et al., 2013). Υπάρχουν διαφορές στο 
περιεχόμενο και στον τρόπο χρήσης των ίδιων μαθηματικών εργαλείων μεταξύ φυσι-
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κής και μαθηματικής επιστήμης, οδηγώντας σε διάκριση της γλώσσας των «μαθηματι-
κών στα μαθηματικά» και των «μαθηματικών στη φυσική» (Redish & Kuo,  2015). 
Όμως, η σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο επιστημών μπορεί να συνοψι-
στεί στη διατύπωση του Richard Feynman: «... είναι αδύνατο να ερμηνευθεί έντιμα η 
ομορφιά των νόμων της φύσης με τρόπο κατανοητό από το κοινό, χωρίς αυτό να έχει 
κάποια βαθιά συναίσθηση των μαθηματικών» (Feynman, 2013). 

Αυτή η στενή σχέση, όμως, όπως διαπιστώνεται στη διδακτική των φυσικών επιστη-
μών, είναι μία από τις βασικές αιτίες των δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές στην 
κατανόηση των φυσικών εννοιών και της αδιαφορίας που αυτοί επιδεικνύουν προς το 
αντικείμενο της Φυσικής (Matthews, 1994). Υπάρχει εκπεφρασμένη ενόχληση ότι η 
Φυσική ως διδακτικό αντικείμενο παρουσιάζει ιδιαίτερη μαθηματικοποίηση (Williams 
et al, 2003, Ornek, Robinson & Haugan, 2008), αφήνοντας συχνά σε δεύτερο επίπεδο 
την κατανόηση των εννοιών.  Η εμπέδωση των εννοιών, όμως, θεωρείται προαπαιτού-
μενο για να μπορεί ο μαθητής όχι μόνο να κάνει τη διεπιστημονική μετάβαση από το 
έναν αντικείμενο στο άλλο, αντιλαμβανόμενος την αναγκαία και αποτελεσματική αλ-
ληλεξάρτηση, αλλά και για να αποσαφηνίσει την ακρίβεια και τα όρια των φυσικών 
νόμων (Brown, 1989, Μανωλόπουλος & Μανωλόπουλος, 2010, Uhden & Pospiech, 
2015). Η διδασκαλία της Φυσικής θεωρείται περισσότερο μαθηματική και ποσοτική 
παρά ποιοτική, γεγονός που ενοχλεί τους μαθητές και λειτουργεί απωθητικά (Σέρο-
γλου, 2011, Κανδεράκης, 2013, Πιερράτος, 2013). Ως μια εκ των προτεινομένων λύ-
σεων για την αναστροφή του κλίματος προτείνεται η χρήση εργαστηρίων, είτε εικονι-
κών είτε  μετωπικών, που θα δίνουν έμφαση στην ποιοτική μελέτη των φυσικών φαι-
νομένων και λιγότερο στο μαθηματικό φορμαλισμό (NAS, 1997, Mohan, 2013, 
Masood, 2014).  

Οι αρμονικές συναρτήσεις, η Φυσική και οι μαθητές  

Η εφαρμογή των τριγωνομετρικών συναρτήσεων στη Φυσική είναι από τις πλέον συ-
χνές μεταξύ των διαθέσιμων μαθηματικών εργαλείων.  

Η διαπιστωμένη δυσκολία των μαθητών να συνδυάσουν μαθηματικές εξισώσεις και 
εφαρμογή τους στα φυσικά φαινόμενα (Pepper et al., 2012) είναι εμφανής και στην 
περίπτωση των αρμονικών συναρτήσεων. Οι μαθητές παρουσιάζουν σημαντικές δυ-
σκολίες στην κατανόηση του ημιτόνου και του συνημιτόνου στη χρήση τους από τη 
Φυσική (Tanel & Tanel, 2010). Οι Mikula & Feckler (2013), με σημαντικές βιβλιογρα-
φικές αναφορές και απεικονίσεις δείχνουν το μέγεθος της αδυναμίας των μαθητών να 
συνδέσουν τριγωνομετρικά μεγέθη με φυσικά φαινόμενα. Ο Ozimek (2004) στη δια-
τριβή του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές κάνουν ελάχιστη μεταφορά γνώ-
σης από τα μαθηματικά προς τη Φυσική όταν ζητείται η εφαρμογή του ημιτόνου και 
του συνημιτόνου σε πρακτικά προβλήματα με την κλασική εξέταση της μεταφοράς, 
μέσω της απόδοσης σε εξετάσεις και tests, ενώ η ικανότητα αυτή αυξάνεται όταν ελέγ-
χεται με πιο σύγχρονες οπτικές, που αντιμετωπίζουν τη μεταφορά γνώσης ως μια δυ-
ναμική διαδικασία, η οποία εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων. Παρά τη καταγε-
γραμμένη αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν τις αρμονικές συναρτήσεις και να 
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τις συνδέσουν με φυσικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής τους, η σχετική εκπαιδευ-
τική έρευνα και βιβλιογραφία είναι αραιή (Weber, 2005).   

Στην ελληνική βιβλιογραφία οι σχετικές μελέτες είναι ελάχιστες και προσανατολισμέ-
νες στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στη λογική των εξετάσεων και του σχολικού 
συγγράμματος (Ευσταθίου & Σφαέλος, 2015). Η διατριβή του Λιναρδάκη (1999) επι-
βεβαιώνει τα διεθνή συμπεράσματα και στις ελληνικές σχολικές αίθουσες σχετικά με 
τις επιδόσεις των μαθητών στην τριγωνομετρία. 

Οι έλληνες μαθητές διδάσκονται από το γυμνάσιο τις βασικές αρμονικές συναρτήσεις. 
Στο σχολικό βιβλίο της Β’ Γυμνασίου (όλα τα σχολικά βιβλία είναι προσβάσιμα σε 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php) περιέχε-
ται ένα μικρό κεφάλαιο σχετικά με την εφαπτομένη, το ημίτονο και το συνημίτονο –
ουσιαστικά διδάσκονται τριγωνομετρικούς αριθμούς- ενώ οι προβλεπόμενες ώρες δι-
δασκαλίας για τα δύο τελευταία είναι μόλις δύο. Οι μαθητές διδάσκονται ξανά στη Β’ 
Λυκείου την έννοια της τριγωνομετρικής συνάρτησης,  όπου προσπαθούν να κατανο-
ήσουν πώς η στατική συμπεριφορά των τριγωνομετρικών αριθμών ξαφνικά μετατρέ-
πεται σε συνάρτηση. Οι μαθητές προσπαθούν να κατανοήσουν μια επιστήμη 1700 ετών 
μέσα λίγα λεπτά (Λιναρδάκης, 1999), ενώ οι μαθηματικές έννοιες είναι ασύνδετες με 
την καθημερινότητα  και τις υπόλοιπες επιστήμες (Τσαπακίδης & Γιαγάντας, 2012). 
Τα χρονικά και εκπαιδευτικά κενά στο αναλυτικό πρόγραμμα δυσκολεύουν τους μα-
θητές, οι οποίοι καταλήγουν μηχανιστικά να απαντούν σε προβλεπόμενα και τετριμ-
μένα θέματα.  

Η ανάγκη, όμως, μεταφοράς γνώσης από τα μαθηματικά στη Φυσική είναι υπαρκτή, 
καθώς η διδακτέα ύλη τόσο στη Γ’ Γυμνασίου όσο, και κυρίως, στο Λύκειο, προαπαιτεί 
την κατανόηση των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Οι μαθητές τυποποιημένα διδά-
σκονται πώς να αναλύουν στοιχειωδώς διανύσματα σε κεκλιμένο επίπεδο με χρήση 
αρμονικών συναρτήσεων, χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση και σύνδεση των φυσικών φαι-
νομένων με τη τριγωνομετρία.  

 Το διδακτικό σενάριο 

Τη σύνδεση αυτή προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσω πειραματικής διαδικασίας και 
χρήση λογισμικού ιχνηλασίας Tracker. Οι διδασκόμενοι παρακολούθησαν ταυτόχρονα 
την εξέλιξη του φυσικού φαινομένου και τις διαφορετικές γραφικές παραστάσεις της 
ίδιας κίνησης, συσχετίζοντας έτσι τη δυνατότητα απεικόνισης της, ενώ παράλληλα γί-
νονταν αμφίδρομες μεταβάσεις μεταξύ των κινήσεων και των γραφικών παραστάσεων. 
Τα προγράμματα video analysis έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης απλών καθημερινών 
υλικών, με μόνες απαιτήσεις μια αξιόπιστη κάμερα εγγραφής –ακόμα κι ενός κινητού 
τηλεφώνου- κι έναν υπολογιστή μετρίων δυνατοτήτων. Τα πειράματα αυτά έχουν κύ-
ρος μεταξύ των μαθητών, διότι τα εκτελούν οι ίδιοι, χωρίς τη χρήση εξεζητημένων 
υλικών εργαστηρίου, που συχνότατα δίνουν την αίσθηση ότι δεν έχουν σχέση με τον 
«πραγματικό κόσμο», έχοντας άμεση αντίληψη των γεγονότων (Πετρόπουλος, 2016). 
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Το σενάριο εφαρμόστηκε σε μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου του Εσπερινού Λυκείου 
Αμαλιάδας. Πρόκειται για εργαζόμενους μαθητές, μεγάλης ηλικίας στην πλειονότητά 
τους, σε χειρονακτικές εργασίες αυξημένων απαιτήσεων, με γνωσιακά κενά τόσο στο 
μαθηματικό όσο και στο γλωσσικό τους υπόβαθρο, χωρίς ιδιαίτερη άνεση για σοβαρή 
μελέτη. Όσοι έχουν διδάξει σε εσπερινά εκπαιδευτήρια γνωρίζουν τη σχεδόν καθολική 
αδυναμία κατανόησης τόσο των συμβολισμών της Φυσικής και της σύνδεσης  των μα-
θηματικών της εκφράσεων (εξισώσεων) με τα φαινόμενο που περιγράφουν αυτές, όσο 
και των γραφικών απεικονίσεών τους. Όμως, πρόκειται για μαθητές με εξαιρετικές τε-
χνικές ικανότητες και υψηλή αντιληπτική ικανότητα. 
 

 
Εικόνα 1: Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό σενάριο 

 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι εξαιρετικά 
απλά: ένα παιδικό τρενάκι, κυκλικές δίχρωμες ράγες, ένα τρίποδο και μια οικονομική 
κάμερα λήψης. Κι αυτό για να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου μας, που ήταν η 
ποιοτική και άμεση σύνδεση της ομαλής κυκλικής κίνησης που εκτελείται σε ένα ευ-
χάριστο παιδικό παιχνίδι, με τις μαθηματικές εκφράσεις του ημιτόνου και του συνημι-
τόνου.  Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγηση του παιχνιδιού από τους μαθητές 
ακολούθησε  συζήτηση σχετικά με το ποια θα είναι η αρχή των αξόνων για τον 
προσδιορισμό της θέσης κάθε στιγμή του κινητού. Μετά από λίγες προτάσεις και 
ενδιαφέροντα διάλογο, συμφωνήθηκε ότι η πλέον κατάλληλη τοποθέτηση της αρχής 
των αξόνων είναι στο κέντρο της κυκλικής τροχιάς αποσαφηνίζοντας τη λογική της 
συγκεκριμένης επιλογής, λόγω συμμετρίας της κίνησης. Με μετροταινία υπολογίστηκε 
η ακτίνα της τροχιά από το εκτιμώμενο κέντρο μέχρι το μέσον του ηλεκτροκίνητου 
τρένου. 

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την κίνηση του τρένου πάνω στη κυκλική ράγα και 
απόπειρες ερμηνείας της από τους μαθητές,  με απλά ελληνικά και μακρυά από 
ορολογίες πολύπλοκες και άγνωστες προς την καθημερινότητά τους.  
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Μετά τις εισαγωγικές συζητήσεις ξεκίνησε η κινηματογράφηση της κίνησης από τους 
ίδιους τους μαθητές (εικόνα 2). Η εμπειρία δεν ήταν πρωτόγνωρη για τους μαθητές 
μας, καθώς ήδη είχαν με παρόμοια διαδικασία μελετήσει την κίνηση σώματος σε 
κεκλιμένο επίπεδο (Πετρόπουλος, 2016). Οι μαθητές χρονομέτρησαν με τα κινητά τους 
τηλέφωνα τον απαιτούμενο χρόνο για μια δεκάδα περιστροφών, ώστε να εξαχθεί με το 
ελάχιστο δυνατό σφάλμα η περίοδος περιστροφής, και με τη χρήση μετροταινιών 
προσδιορίστηκε η ακτίνα της τροχιάς.  

 

Εικόνα 2: οι μαθητές σε πλήρη δράση κατά την εκτέλεση του πειράματος 

Για καλύτερη και καθαρότερη ανάλυση τα “πειραματικά όργανα” μεταφέρθηκαν πάνω 
σε πάγκο εργασίας και ξανακινηματογραφήθηκε η διαδικασία, η οποία και 
μεταφέρθηκε ακολούθως στο λογισμικό. Από τον υπογράφοντα έγιναν οι βασικές 
ενέργειες τοποθέτησης αρχής των αξόνων και βαθμονόμησής τους, η επιλογή τού 
σημείου αυτόματης ιχνηλασίας και οι γραφικές παραστάσεις που επιθυμούσαμε να 
προβληθούν στο σχετικό παράθυρο του λογισμικού.  

Στην εικόνα 3 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της ιχνηλασίας και οι γραφικές 
παραστάσεις της θέσης του κινητού με το χρόνο για τους άξονες xx’ και yy’. 
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Εικόνα 3. Ιχνηλασία της ομαλής κυκλικής κίνησης παιδικού τρένου, για κατανόηση της 
χρήσης του ημιτόνου και του συνημιτόνου στη Φυσική. 

Συζητήθηκε ξανά η επιλογή των αξόνων, η αρχή μέτρησης της μετατόπισης και 
σχολιάστηκε εκτενώς αν η ορθότητα και η λογική των γραφικών παραστάσεων της 
μετατόπισης στους άξονες xx’ και yy’ ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο φυσικό 
φαινόμενο, όπως αυτές παράγονται από το λογισμικό. Ιδιαίτερη χρήσιμη και 
αποτελεσματική αποδείχθηκε η συμβολή των μεγαλυτέρων σε ηλικία μαθητών, οι 
οποίοι με ευκολία, λόγω εμπειρίας, αντιλήφθηκαν τη λογική των γραφημάτων και τη 
μετέφεραν στους υπολοίπους, βάσει του κοινού τους κώδικα επικοινωνίας, 
αποδεικνύοντας μερικά από τα πλεονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης 
(Ματσαγγούρας, 2000, Κακανά, 2008).  

Ακολούθησε η μετάβαση στο μαθηματικό λογισμικό Graph®, δημιουργώντας τις γρα-
φικές παραστάσεις του ημιτόνου και του συνημιτόνου, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις 
που έκαναν οι μαθητές πριν την κινηματογράφηση. Η απεικόνιση φαίνεται στην εικόνα 
4. 

Η ταύτιση, όπως εύκολα διαπιστώνεται, των δύο εικόνων 3 και 4 έδωσε άμεσα 
αποτελέσματα, καθώς οι μαθητές κατανόησαν τι εκφράζουν οι δύο αυτές 
τριγωνομετρικές συναρτήσεις για τη Φυσική στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη. 
Πέραν των ευμενών σχολίων, με αυθόρμητη πρωτοβουλία μαθητών ακολούθησε 
εκτενής συζήτηση για τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο γραφημάτων και τη 
χρονική “μετατόπιση” που φαίνεται να τις χωρίζει, καθώς κατά τα λοιπά έχουν πλήρη 
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ταύτιση. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε θέματα φάσης και διαφοράς φάσης, αν και δεν 
ήσαν στις προθέσεις μας, οδηγώντας μας σε αποτελέσματα απρόσμενα θετικά, που μας 
εξέπληξαν. 

Εικόνα 4. Οι γραφικές παραστάσεις του ημιτόνου και του συνημιτόνου της μετατόπισης 
του κινητού, σύμφωνα με τις μετρήσεις των μαθητών, στο λογισμικό Graph® 

Συμπεράσματα 

Η έντονη μαθηματικοποίηση της Φυσικής στη μέση εκπαίδευση, η αποσύνδεσή της 
από απλά καθημερινά φαινόμενα, η εκτενής ύλη και η επιδερμική αντιμετώπισή της με 
έμφαση στην επίλυση σύνθετων και αδιάφορων προβλημάτων και λιγότερο στην 
κατανόηση εννοιών και όρων, έχουν ως δυσάρεστη συνέπεια την αδιαφορία, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, της πλειονότητας των μαθητών. 

Οι δυνατότητες των λογισμικών ιχνηλασίας να δημιουργούν παράλληλα προς το 
κινηματογραφημένο πείραμα τις σχετικές γραφικές παραστάσεις διευκολύνουν τα 
μέγιστα σην επίτευξη στόχων σεναρίων, όπως αυτό που παρουσιάσαμε, όπου η 
ποιοτική κατανόηση των φυσικών εννοιών και των εργαλείων, που η Φυσική 
χρησιμοποιεί, προηγείται της ποσοτικής προσέγγισης.  

Η στόχευση στην ποιότητα της γνώσης, κι όχι μόνο στην ποσότητα, είναι μια 
αναγκαιότητα που πρέπει, πλέον, να ληφθεί σοβαρά από τους σχεδιαστές των σχολικών 
προγραμμάτων.  Ειδάλλως θα συνεχιστεί η απωθητική εικόνα που έχει σχηματιστεί για 
τη μέση εκπαίδευση στην πλειονότητα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αδικώντας την επιστήμη, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Η 
εμπειρία, οι γνώσεις και τα εργαλεία υπάρχουν. Απομένει η σοβαρή αναθεώρηση των 
προτεραιοτήτων ενός  αποκρουστικά εξεταστικοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

289

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Βιβλιογραφία 

Ευαγγελόπουλος, Γ. (2010). Μαθηματικά και Φυσική, μια ιδιαίτερη σχέση – Με α-
φορμή σκέψεις του Κορνήλιου Καστοριάδη, Αθήνα: Ευρασία 

Ευσταθίου, Α.Γ., & Σφαέλος, Ε.Ι. (2015). Η απλή αρμονική Ταλάντωση. Μελέτη 
τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση ΤΠΕ, Στο Γούσιας Φ. (επιμ.) Η Εκ-
παίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε., Αθήνα, 1808 - 1819 

Feynman, R. (2013). Ο χαρακτήρας του Φυσικού Νόμου. Μετάφραση Ε. Πιπίνη, Πα-
νεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 

Θεοχάρης, Δ. (2012). Η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της φυσικής και των μαθηματι-
κών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δ.Ε., Αθήνα (Διαθέσιμο on line: 
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_Theocharis%20Dionysios.pdf, προσπε-
λάστηκε 18/05/2016) 
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Περίληψη 

Μία ολοένα και πιο δημοφιλής τάση στη σχολική εκπαίδευση αφορά στην υιοθέτηση 
του μοντέλου Bring Your Own Device (BYOD) που βασίζεται στη λογική «1:1 
computing», δηλαδή – ένας μαθητής με μία (δική του) συσκευή.  Η συσκευή iPad, λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, αξιοποιείται από διάφορους εκπαιδευτικούς ορ-
γανισμούς για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μοντέλου «1-1 computing». Σε αυτό 
το πλαίσιο,  ο γενικός σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου αξιοποίη-
σης του μοντέλου «1-1 iPad» όπως προέκυψε από στοιχεία που αντλήθηκαν από 11 
σχολεία στην Ελλάδα στη διάρκεια έρευνας  για την αξιολόγηση της μαθησιακής ε-
μπειρίας του μοντέλου αυτού στο διάστημα Νοέμβριος 2015- Μάιος 2016. Έτσι, γίνε-
ται παρουσίαση της έρευνας που υλοποιήθηκε και ανάλυση των καλών πρακτικών του 
μοντέλου «1-1 iPad» σε σχολεία που τη χρησιμοποιούν. Η εργασία αυτή αναφέρεται 
στα πορίσματα μίας από τις πιο εκτενείς σε αριθμό εμπλεκόμενων έρευνα διεθνώς, κα-
θώς  συμμετείχαν 11 σχολεία, 62 τμήματα, 1172 μαθητές, 424 γονείς και 53 εκπαιδευ-
τικοί. 

Λέξεις-Κλειδιά:  iPad, 1:1, καλές πρακτικές 

Εισαγωγή 

Στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο αποτελούν ο τεχνολογικός εγ-
γραμματισμός, η βελτίωση των δεξιοτήτων πληροφορικής, η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η επικοινωνία και η συνεργασία 
(Trilling, et al., 2009). Κάποιοι βέβαια θεωρούν πώς το μοντέλο «1:1 computing»,            
-δηλαδή ένας μαθητής με μία (δική του) συσκευή- έχει θετική επίδραση στην εκπλή-
ρωση αυτών των στόχων στο περιβάλλον της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης (Richardson, et al., 2013). Μία από τις πρώτες και πιο διαφημισμένες 
πρωτοβουλίες «1:1computing» ήταν το One Laptop Per Child (OLPC), η οποία σχε-
διάστηκε από τον πρώην διευθυντή εργαστηρίου πολυμέσων του ΜΙΤ, τον Δρ. Nicho-
las Negroponte. Έτσι, το 2005 ο Δρ. Negroponte εισήγαγε το OLPC των 100 δολαρίων, 
το οποίο είχε αξιοσημείωτη επιτυχία ως έναν καινοτόμο τρόπο για την καταπολέμηση 
της μειονεκτικής θέσης των αναπτυσσόμενων χωρών στην εκπαίδευση, παρέχοντας 
στους μαθητές τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για την ανάπτυξη πολύ-γραμματισμών.  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται χρήση ενός διαφορετικού μοντέλου «1:1 computing» που 
ονομάζεται Bring Your Own Device (BYOD). Στο συγκεκριμένο μοντέλο οι μαθητές 
φέρνουν στις τάξεις τις δικές τους συσκευές. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εφικτό ένα 
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πρόγραμμα 1:1 computing χωρίς όμως το σχολείο να φέρει το βάρος της αγοράς και 
της συντήρησης των συσκευών. Το iPad, που πολύ σύντομα μετά την κυκλοφορία του 
τον Απρίλιο του 2010, εισχώρησε στην εκπαίδευση και στις σχολικές τάξεις (Cabot, 
2010) και αναγνωρίστηκε ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με πολλές δυνατότητες 
(Williams, 2010), κατέχει δεσπόζουσα θέση στον τρόπο που υλοποιείται το μοντέλο 
Bring Your Own Device (BYOD) στις εκπαιδευτικές μονάδες. 

Μοντέλο «1-1 iPad» 

Το iPad είναι το πιο δυνατό εργαλείο στη μάθηση και επεκτείνει τις δυνατότητές του 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα και έξω από την τάξη  (Cabot, 
2010). Μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό, τις διαθέσιμες εφαρμογές που είναι ειδικά 
σχεδιασμένες για την εκπαίδευση (πάνω από 170.000) και τα εργαλεία που προσφέρει, 
η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αποκτήσει νέα διάσταση (Kinash, Brand, & 
Mathews, 2012). Οι μαθητές γίνονται ενεργά μέλη και συνδιαμορφωτές της διαδικα-
σίας, καθώς πλέον μέσα από καλοσχεδιασμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότη-
τες, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στους ίδιους.   Έχει αποδειχθεί από πολλούς πως 
τα χαρακτηριστικά της συσκευής, όπως η φορητότητα, η εύκολη πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες και η συνδεσιμότητα (Melhuish & Falloon, 2010) προσφέρουν επιπλέον κί-
νητρα στους μαθητές, συνεισφέροντας στη μετατροπή της μάθησης σε διαδικασία δια-
σκεδαστική και ελκυστική (Geist, 2011).  

Στοχοθεσία και μεθοδολογία της έρευνας για το μοντέλο «1-1 iPad» 

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η μέτρηση της επίδρασης του μοντέλου «1-1 iPad» 
στις μαθησιακές εμπειρίες. Για αυτό τον λόγο επιδιώχθηκε να εξεταστούν οι απόψεις, 
οι στάσεις και οι εμπειρίες –κυρίως- των μαθητών από τη χρήση του iPad στα μαθή-
ματα αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στο οικοσύστημα της εκπαίδευσης (εκ-
παιδευτικοί, γονείς και ειδικοί στην υποστήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας στα 
σχολεία) που έχουν προκύψει από τη χρήση του μοντέλου αυτού στη μαθησιακή δια-
δικασία.  

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η μεθοδολογία ένταξης, δηλαδή ο τρόπος και τα βήματα 
που ακολουθήθηκαν ώστε με το μοντέλο «1-1 iPad» να επιτευχθεί με επιτυχία η ένταξη 
του iPad στη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη, διερευνήθηκαν οι στρατηγικές και οι μέ-
θοδοι διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, οι αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν στην υλοποίηση ενός μαθήματος και η νέα διαμόρφωση στο πλαί-
σιο της σχολικής τάξης με βάση το νέο αυτό μοντέλο. Τέλος, αναλύθηκαν τα τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τρόπο ενσωμάτωσής της συσκευής iPad και του μοντέλου 
αυτού στη μαθησιακή διαδικασία εν γένει. 

Η έρευνα βασίστηκε σε ερευνητικά εργαλεία για συλλογή δεδομένων τόσο ποσοτικά 
όσο και ποιοτικά, όπως δομημένα ερωτηματολόγια σε μαθητές και γονείς σε ηλεκτρο-
νική μορφή, συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και  παρακολούθηση διδασκαλίας σε τά-
ξεις για την καταγραφή καλών πρακτικών μέσω και της δημιουργίας αντίστοιχων σχε-
δίων μαθημάτων. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 
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και επαγωγική στατιστική καθώς και η τριγωνοποίηση μετρήσεων με ποιοτικά στοι-
χεία.  

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα αυτή που έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο αριθμός των συμ-
μετεχόντων ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικός. Πιο αναλυτικά συμμετείχαν, 11 σχολεία, 
62 Τμήματα, 1172 μαθητές (1019 μαθητές Δημοτικού και 153 μαθητές Γυμνασίου ), 
424 γονείς (68% μητέρες) και 53 εκπαιδευτικοί. Λόγω του δείγματος, η έρευνα αυτή 
σχετικά με τη χρήση του iPad στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μία από τις πιο εκτε-
νείς που έχουν γίνει ποτέ διεθνώς. Επειδή το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των 
συμμετεχόντων μαθητών ανήκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η εργασία αυτή ε-
στιάζει  στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη βαθμίδα αυτή. 

Αποτελέσματα 

Η χρήση του iPad καθημερινά στην εκπαιδευτική διαδικασία φάνηκε να είναι καθορι-
στικής σημασίας για την ποιότητα και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την επί-
τευξη μαθησιακών στόχων. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς πιστεύουν 
ότι το μοντέλο «1-1 iPad» έχει μοναδικές και καινοτόμες δυνατότητες. 

Εκπαιδευτική Χρήση 

Όσο αφορά την εκπαιδευτική χρήση του μοντέλου «1-1 iPad» τα διαγράμματα που α-
κολουθούν δείχνουν την πλήρης ταύτιση στις απόψεις των μαθητών, αφού όλοι επέλε-
ξαν σε μεγαλύτερα ποσοστά ότι βοηθά  στις «Εργασίες στο σχολείο». 

 

Μαθητές Δημοτικού που χρησιμοποιούν 
πρώτη φορά το iPad 

Μαθητές Δημοτικού που δεν χρησιμοποιούν 
πρώτη φορά το iPad 

  

Σχεδιαγραμματική απεικόνιση εκπαιδευτικής χρήσης iPad  

16%

34%30%

20%

Χρήση διαδικτύου

Εργασίες για το σχολείο

Μελέτη υλικού μαθήματος

Παιχνίδια

25%

31%
27%

17%

Χρήση διαδικτύου

Εργασίες για το σχολείο

Μελέτη υλικού μαθήματος

Παιχνίδια
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Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι η μεγαλύτερη χρήση του iPad στη μαθησιακή δια-
δικασία γίνεται κυρίως στο μάθημα της Ιστορίας. Αυτό προέκυψε διότι σε αυτό το συ-
γκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις πε-
ρισσότερες παρουσιάσεις και να εμπλακούν με πιο ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδι-
κασία. Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο διάγραμμα, όπου αποτυπώνεται η χρήση 
του iPad σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

 
Σχεδιαγραμματική απεικόνιση χρήσης iPad ανά γνωστικό αντικείμενο 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι όλοι οι μαθητές βοηθήθηκαν στη μάθηση νέων πληροφο-
ριών και γνώσεων και ότι με τη χρήση της μεθόδου «1-1 iPad»  ενδιαφέρονται κυρίως 
για την απόκτηση δεξιοτήτων στην επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων. 

Μαθητές Δημοτικού που χρησιμοποι-
ούν πρώτη φορά το iPad 

Μαθητές Δημοτικού που δεν χρησι-
μοποιούν πρώτη φορά το iPad 

38% μαθαίνω νέες πληροφορίες/γνώ-
σεις  
24% λύνω τις ασκήσεις πιο σωστά 
23% γίνομαι καλύτερη/ος μαθήτρια/μα-
θητής  
15% παίρνω καλύτερους βαθμούς 

42% μαθαίνω νέες πληροφορίες/γνώ-
σεις  
23% γίνομαι καλύτερη/ος μαθή-
τρια/μαθητής  
21% λύνω τις ασκήσεις πιο σωστά 
14% παίρνω καλύτερους βαθμούς 

Απεικόνιση τρόπου χρήσης iPad  

Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό των μαθητών που στενοχωριούνται και τα πα-
ρατάνε όταν αντιμετωπίζει μία δυσκολία είναι μηδαμινό, όπως αποτυπώνεται και στη 
συνέχεια. Πράγμα που αποδεικνύει ότι το αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητάς τους 
είναι πολύ ανεβασμένη. 

Μαθητές Δημοτικού που χρησιμοποιούν 
πρώτη φορά το iPad 

Μαθητές Δημοτικού που δεν χρησιμοποι-
ούν πρώτη φορά το iPad  

61% προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει 
38% λέει το πρόβλημα στον δάσκαλο/υπεύ-
θυνο και περιμένει βοήθεια  

51% προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει 
48% λέει το πρόβλημα στον δάσκαλο/υπεύ-
θυνο και περιμένει βοήθεια  

22% 21%
17%

8%
13%

25%
19%

32%

15% 14% 13%
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1% στεναχωριέται και  τα παρατάει  1% στεναχωριέται και  τα παρατάει 

Απεικόνιση αυτοαποτελεσματικότητας με τη χρήση iPad  

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε η χρήση πληθώρας εφαρμογών από τους μαθητές, οι 
οποίες και κατατάχθηκαν σε  βασικές κατηγορίες όπως γνωστικό αντικείμενο, δημιουρ-
γία παρουσιάσεων, δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, αξιολόγηση, επικοινωνία, ορ-
γάνωση τάξης και δημιουργική απασχόληση. Οι μαθητές χρησιμοποιούν κυρίως εφαρ-
μογές για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Αυτό αποδεικνύει το πόσο πολύ έχει βοηθήσει 
στην παρουσίαση εργασιών και δημιουργία προσωπικού υλικού από τους ίδιους τους 
μαθητές, η χρήση του iPad στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι 
γονείς ανέφεραν σε ανοιχτού τύπου ερώτηση για ένα σημαντικό περιστατικό που τους 
έκανε εντύπωση και σχετίζεται με την αξιοποίηση των iPads  στο σχολείο ότι εντυπω-
σιάζονται με τις πολύ δομημένες παρουσιάσεις που φτιάχνουν τα παιδιά τους παρά το 
νεαρό της ηλικίας τους. Χαρακτηριστικά ανέφεραν «οι παρουσιάσεις που ετοιμάζει το 
παιδί μου είναι τόσο εντυπωσιακές, καθώς περιλαμβάνουν αφηγήσεις, videos, εικόνες 
και ήχους που δεν μπορείς να το φανταστείς». Οι γονείς είναι ενθουσιασμένοι με τον 
τρόπο που «μικρά παιδιά ετοιμάζουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, παρουσιάσεις 
αντάξιες επαγγελματικού επιπέδου».  

Ικανοποίηση χρήσης του μοντέλου «1-1 iPad» 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σε όλους τους τομείς. Πιο 
αναλυτικά, όσο αφορά την ικανοποίηση των μαθητών, προέκυψε ότι το 83% των μα-
θητών Δημοτικού, που χρησιμοποιούσαν πρώτη φορά το iPad στη μαθησιακή διαδικα-
σία, πιστεύουν ότι το μάθημα γίνεται με πάρα πολύ- πολύ ελκυστικό τρόπο. Αντί-
στοιχα, οι μαθητές Δημοτικού που δεν χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad, έχουν την 
ίδια θετική άποψη σε ποσοστό 87%.  

Οι γονείς σε ποσοστό 88% δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι πάρα πολύ-πολύ ευχαρι-
στημένα όταν χρησιμοποιούν το iPad στη μαθησιακή διαδικασία και μάλιστα το 56% 
τόνισε ότι οι μαθητές νιώθουν ικανοί/ές να μαθαίνουν νέες πληροφορίες/γνώσεις. Τέ-
λος, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι «οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό να δεί-
ξουν μέσα στην τάξη τις παρουσιάσεις τους και τις πληροφορίες που βρίσκουν με το 
iPad». Με αυτό τον τρόπο ακόμα και οι αδύναμοι μαθητές αποκτούν κίνητρο  για να 
συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.  

Το πιο σημαντικό ερώτημα όμως που καθορίζει και τη μεγάλη επιτυχία του μοντέλου 
«1-1 iPad» στη μαθησιακή διαδικασία είναι η επιθυμία χρήσης της συσκευής και του 
μοντέλου αυτού και την επόμενη σχολική χρονιά. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που 
ακολουθούν οι μαθητές έχουν πολύ θερμή στάση. 
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Μαθητές Δημοτικού που χρησιμοποιούν 
πρώτη φορά το iPad 

Μαθητές Δημοτικού που δεν χρησιμοποι-
ούν πρώτη φορά το iPad 

  
Σχεδιαγραμματική απεικόνιση ικανοποίησης χρήσης iPad  

Πολύ σημαντική είναι και η πολύ θετική στάση των γονέων απέναντι στη συνέχιση αυ-
τού του μαθησιακού μοντέλου και την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς το 84% των 
γονέων δήλωσαν «Ναι» στην αντίστοιχη ερώτηση. 

Τέλος, χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις των εκπαιδευτικών που παρατίθενται στη συ-
νέχεια:  

• «Συνήθως κυνηγούσαμε τους μαθητές να μας φέρουν μία εργασία που ήταν α-
πλά ένα copy-paste. Ενώ, τώρα με το iPad καταλαβαίνουν και ξεχωρίζουν τα 
σημαντικά στοιχεία του μαθήματος».  

• «Είναι άμεση η επαφή τους με τη γνώση και τη λύση των αποριών».  
• «Οι μαθητές με τη χρήση του iPad είναι πιο ήσυχοι και προσηλωμένοι στο μά-

θημα».  

Oι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι από τη χρήση του μοντέλου στη μα-
θησιακή διαδικασία και θα ήθελαν να το εφαρμόσουν και την επόμενη σχολική χρονιά, 
καθώς θεωρούν ότι τους βοηθά στην ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων 
τους και στην επικοινωνία με τους μαθητές τους. 

Καλές πρακτικές και προκλήσεις 

Κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων και από τη συλλογή των σχεδίων μαθημά-
των, προέκυψαν αξιοσημείωτες καλές πρακτικές, όπως: 

• Η δημιουργία παρουσιάσεων/εικονολεξικών, που καλλιεργεί την αφαιρετική ι-
κανότητα των μαθητών, τη δημιουργηκότητα και τη φαντασία.  

• Η ανάδειξη και ενοποίηση ιδεών, με την οποία δίνεται το πλεονέκτημα της ο-
πτικοποίησης των αποριών και των εναλλακτικών ιδεών που έχουν οι μαθητές 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.  

• Η διαχείριση της τάξης, μέσω εφαρμογών (π.χ. «Classcraft») γίνεται πιο εύκολα 
και αποτελεσματικά, καθώς δημιουργείται ένα διασκεδαστικό περιβάλλον όπου 

93%

7%

Ναι Όχι

91%

9%

Ναι Όχι
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οι μαθητές μπορούν να ασχολούνται με τις εργασίες τους και να παίρνουν ανα-
τροφοδότηση για τις συμπεριφορές τους ανά πάσα στιγμή.  

• Η συλλογή και καταγραφή δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να διερευνήσουν φαινόμενα που χωρίς τη χρήση της συσκευής δε θα ήταν εφι-
κτό να μελετηθούν στη σχολική τάξη.  

• Οι βιωματικές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα άμεσης α-
νατροφοδότησης και αναστοχασμού στην πρότερη και νέα γνώση.  

• Η εφαρμογή νέων τρόπων διδασκαλίας -όπως «Flipped Classroom»- αξιοποιώ-
ντας κατάλληλα διαμορφωμένα iBooks και επιλεγμένους μαθησιακούς πόρους 
σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Έτσι στην τάξη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
ξεκινήσει το μάθημα με σημειώσεις και απορίες που έχουν καταγράψει οι μα-
θητές σχετικά με το μαθησιακό υλικό που μελέτησαν στο σπίτι. 

• Η αξιοποίηση εργαλείων αυτό/ετερο-αξιολόγησης (π.χ. «Socrative»). 
• Η ευελιξία και η ευκολία όχι μόνο στην εύρεση μαθησιακών αντικειμένων, 

αλλά και στη δημιουργία τους μέσω πλήθους εφαρμογών συγγραφής. Επέ-
κταση αυτού μπορεί να είναι και η δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων και 
από τους ίδιους τους μαθητές.  

Πέραν όμως των καλών πρακτικών το νέο αυτό μοντέλο δημιουργεί και κάποιες προ-
κλήσεις. Το μάθημα σε αρκετές περιπτώσεις είναι δομημένο με βάση την έρευνα στο 
διαδίκτυο και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Συνεπώς η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος 
είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Όσο αυξάνεται ο 
αριθμός των iPads, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για πολύπλοκα ασύρματα δίκτυα, 
περισσότερα σημεία πρόσβασης και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Τέλος,  εν γέ-
νει πολύ λίγες ήταν οι δειγματικές διδασκαλίες στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσ-
σας, όπου το iPad δεν αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή του μαθήματος, αλλά 
χρησιμοποιείται επικουρικά στην όλη διαδικασία. Η δυσκολία ενσωμάτωσης του μο-
ντέλου στη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου ενδεχομένως να 
οφείλεται στην έλλειψη εφαρμογών σχεδιασμένων για γραμματικά φαινόμενα της ελ-
ληνικής γλώσσας, αλλά και στη φύση του μαθήματος η οποία σε μεγάλο βαθμό απαιτεί 
την παραγωγή γραπτού λόγου. 

Επίλογος 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι πολύ σπουδαία μιας και αποδεικνύουν τις 
ποικίλες δυνατότητες που έχει το μοντέλο «1-1 iPad», αν εφαρμοστεί ορθά και πάνω 
σε ένα δομημένο πλαίσιο. Η έρευνα αυτή είναι η τρίτη πιο εκτενής διεθνώς για τη 
χρήση του μοντέλου «1-1 iPad» σε αριθμό σχολείων, μαθητών, γονέων και εκπαιδευ-
τικών. Το πιο σημαντικό όμως σημείο είναι η σύγκλιση των αποτελεσμάτων με όλες 
τις υπόλοιπες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο κομμάτι του νέου αυτού 
μαθησιακού μοντέλου, κυρίως σε θέματα όπως η πολύ ένθερμη ικανοποίηση των ε-
μπλεκομένων και τα αξιοσημείωτα της θετικής επίδρασης στη ομαδική συνεργασία, 
πράγμα που οδηγεί σε περεταίρω σημαντικές αλλαγές στην παιδαγωγική εν γένει 
(Geist, 2011, Heinrich, 2012).  
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Διδασκαλία και μάθηση της «Δομής Επιλογής» στο αυτοκατευθυνόμενο   

προγραμματιστικό περιβάλλον App Inventor 

 Νάκος Κωνστανίνος                Κωστόπουλος Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός M.Sc.                   Μαθηματικός M.Sc. 

                            kosnakos@gmail.com                      kostg@sch.gr 

Περίληψη 

Στον διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο της σημερινής εποχής, η αλματώδης πρό-

οδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ποικίλων φορητών συσκευών, και 

ιδιαίτερα των έξυπνων τηλεφώνων (smartphones), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής μας. Παράλληλα, ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η διάθεση πληθώρας 

εφαρμογών (apps), οι οποίες επεκτείνουν τη λειτουργικότητα αυτών των συσκευών, 

καλύπτοντας τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού χρήστη. Η διδασκαλία βασικών αρ-

χών προγραμματισμού στους μαθητές μέσα σε ένα εύχρηστο και ενίοτε παιγνιώδες 

προγραμματιστικό περιβάλλον είναι δυνατό να τους ωθήσει στη δημιουργία εφαρμο-

γών οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις προσωπικές τους ανάγκες και ιδιαιτερό-

τητες. Το σπουδαιότερο είναι να τρέξουν στη δική τους συσκευή την εφαρμογή που 

δημιούργησαν. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση ανα-

φερόμενη στη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» στην Α΄ τάξη 

του Λυκείου με χρήση του λογισμικού App Inventor για φορητές συσκευές με λειτουρ-

γικό σύστημα Android, το οποίο αποτελεί το περισσότερο δημοφιλές και ευρέως χρη-

σιμοποιούμενο λογισμικό για φορητές συσκευές αφής.   

Λέξεις-Κλειδιά: App Inventor, πληροφορική, οπτικός προγραμματισμός, δομή επιλο-

γής. 

Εισαγωγή 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστικών τεχνο-

λογιών και την ανάπτυξη ποικίλων φορητών συσκευών, ιδιαίτερα των έξυπνων τηλε-

φώνων (smartphones), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Tα 

έξυπνα τηλέφωνα δεν αποτελούν μόνο απλές συσκευές επικοινωνίας, αλλά ισχυρές φο-

ρητές υπολογιστικές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά για την επικοι-

νωνία, την κοινωνική δικτύωση και την οργάνωση. Οι συσκευές αυτές αποτελούν τα 

τελευταία χρόνια πολύτιμο εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών, συμβάλ-

λοντας στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης και κουλτούρας.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προσφέρει απλά μια σφαιρική αντίληψη των βασικών 

λειτουργιών του υπολογιστή, αλλά δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και 

δεξιοτήτων μέσα από την εκμάθηση βασικών αρχών προγραμματισμού από τους μα-

θητές. Ειδικότερα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα μαθήματα πληροφορικής στο-

χεύουν στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας και της εξερευνητικής σκέψης των 

μαθητών, στην αύξηση της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους, καθώς και στην 
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απόκτηση αλγοριθμικής σκέψης, ώστε να μπορούν να επιλύουν προβλήματα με προ-

γραμματιστική ειδική γνώση (Βακάλη κ.α., 1999). Ο προγραμματισμός στην ηλικία 

των μαθητών θα πρέπει να γίνεται με τρόπο παιγνιώδη και διασκεδαστικό. Σε ένα ρα-

γδαία τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον, ο μαθητής επιβάλλεται να εμπλέκεται 

από τα πρώτα σχολικά του βήματα με τις βασικές αρχές και μεθόδους προγραμματι-

σμού με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων συγγραφής κώδικα.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται αναφορά σε πληθώρα δυσκολιών οι οποίες εμφανίζο-

νται στους μαθητές κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Η πλειονότητα αυτών 

αφορά στην έλλειψη δεξιοτήτων, καθώς και στην απουσία λογικής και αλγοριθμικής 

σκέψης με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενα λάθη στον τρόπο προσέγγισης και επίλυ-

σης προβλημάτων (Κορσαβίδη, 2013). Η συστηματική αντιμετώπιση αυτών των δυ-

σκολιών αποτελεί πρόκληση για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς και έχουν οδηγήσει 

στη δημιουργία νέων μεθόδων διδασκαλίας μέσα σε σύγχρονα οπτικά προγραμματι-

στικά περιβάλλοντα. 

Η ταχύτατη εξάπλωση των φορητών συσκευών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ποικίλων 

εφαρμογών, οι οποίες επεκτείνουν τη λειτουργικότητα αυτών των συσκευών, καλύπτο-

ντας τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού χρήστη. Η διδασκαλία βασικών αρχών προ-

γραμματισμού στους μαθητές μέσα σε ένα εύχρηστο και ενίοτε αυτοκατευθυνόμενο 

προγραμματιστικό περιβάλλον, είναι δυνατό να τους ωθήσει στη δημιουργία εφαρμο-

γών οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις προσωπικές τους ανάγκες και ιδιαιτερό-

τητες. Το σπουδαιότερο είναι να τρέξουν στη δική τους συσκευή την εφαρμογή που 

δημιούργησαν. Η ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές στη σχολική τάξη ε-

μπνέει τους μαθητές, διεγείρει το ενδιαφέρον τους και τους κινητοποιεί ώστε να μάθουν 

να δημιουργούν νέες εφαρμογές (Mahmoud & Dyer, 2008). 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό 

Η διδακτική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της εφαρμογής App Inven-

tor, ένα web based λογισμικό οπτικού προγραμματισμού σχεδιασμένο από τη Google 

για την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό αυτόνομων εφαρμογών για φορητές συσκευές 

οι οποίες χρησιμοποιούν μόνο το λειτουργικό σύστημα Android (Hsu, Rice, & Dawley, 

2012). Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι παιχνίδια, εκπαιδευτικές εφαρμογές, σύν-

θετες εφαρμογές, εφαρμογές οι οποίες ελέγχουν αυτόματες μηχανές μέσω τεχνολογίας 

Bluetooth, καθώς και εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων, επικοινωνίας με το διαδίκτυο, 

αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο (Κορσαβίδη, 2013). Το λογισμικό υποστηρίζεται 

από όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα (Windows, MAC OS, GNU/Linux), ενώ οι 

δημιουργούμενες εφαρμογές δύνανται να εγκατασταθούν και να τρέξουν σε κάθε φο-

ρητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android 1.5 ή νεώτερο.  

Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών του App Inventor είναι παρόμοιο με αυτό του 

Scratch και του Alice και αποτελείται από δύο βασικά μέρη: τη σχεδίαση αντικειμένων 

(Component Designer) και τον συντάκτη εντολών (Block Editor), τα οποία επιτρέπουν 
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στους χρήστες να δημιουργήσουν εφαρμογές χωρίς να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις 

προγραμματισμού (Βασιλάκης & Χατζηνικολάκης, 2014). Με τη σχεδίαση αντικειμέ-

νων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει τη διεπαφή της εφαρμογής (interface) 

και να ενσωματώσει πληθώρα πολυμεσικών αντικειμένων με απλό drag and drop, όπως 

για παράδειγμα κουμπιά, κείμενα, ήχους, ακόμη και GPS. Με τον συντάκτη εντολών 

μπορεί να προγραμματίσει τη συμπεριφορά της εφαρμογής, δηλαδή πως αυτή αντιδρά 

σε διάφορες καταστάσεις. 

Το App Inventor δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα της συσκευής παρέχοντας στον 

χρήστη ένα διαισθητικό περιβάλλον προγραμματισμού. Βασικό χαρακτηριστικό του 

αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει στον προγραμματιστή να βλέπει σταδιακά την ε-

φαρμογή που δημιουργεί και να ελέγχει άμεσα τη λειτουργία της κάθε φορά που προ-

σθέτει νέα κομμάτια. Αυτή η άμεση ανάδραση αποτελεί επιπλέον και έναν τρόπο ελέγ-

χου και εντοπισμού σφαλμάτων τη στιγμή της δημιουργίας της εφαρμογής (Pokress & 

Veiga, 2013). 

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό οπτικού προγραμματισμού, όπως το App Inventor, συνι-

στά ένα ιδανικό προγραμματιστικό μικρόκοσμο διαρκούς δημιουργίας, ανακάλυψης 

και διερεύνησης για τους μαθητές, και συγχρόνως το ιδανικό εργαλείο διδασκαλίας 

βασικών εννοιών προγραμματισμού στα χέρια των εκπαιδευτικών.  

Σκοπός και στόχοι της παρέμβασης 

Η διδακτική παρέμβαση εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της A΄ τάξης του Λυ-

κείου και συγκεκριμένα στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής», σύμφωνα με το Ε-

νιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) και τις οδηγίες του ΥΠΟΠΑΙΘ για τη 

διδασκαλία του μαθήματος, κατά το σχολικό έτος 2015-16. Ο χρόνος που θεωρείται 

απαραίτητος για την επιτυχή υλοποίησή της είναι τρεις διδακτικές ώρες.  

Σύμφωνα με το ΕΠΠΣ, το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» στοχεύει στην εμβά-

θυνση των γνώσεων, στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και στη δια-

μόρφωση στάσεων που αφορούν στην επιστήμη της Πληροφορικής. Στο Δημοτικό και 

στο Γυμνάσιο, οι μαθητές έχουν λάβει γνώση των βασικών λειτουργιών του υπολογι-

στή, και επίσης έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές  που διέπουν τη χρήση της υπολο-

γιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες εφαρμογές. Επίσης, έχουν αναπτύξει 

κριτική σκέψη και δεξιότητες για την επίλυση απλών προβλημάτων με τη χρήση του 

υπολογιστή σε προγραμματιστικό περιβάλλον.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι η κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας της δομής επιλογής και της χρησιμότητά της στην κατασκευή προ-

γραμμάτων με χρήση του οπτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος App Inventor.  

Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές να: 

 εμπλακούν με την έννοια του οπτικού προγραμματισμού  
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 προσομοιώσουν προβλήματα (ακόμα και πραγματικά) στον υπολογιστή με τη βο-

ήθεια   πραγματικών δεδομένων  

 σχηματίζουν απλές και σύνθετες λογικές εκφράσεις κατάλληλες για να πετύχουν 

το αποτέλεσμα που θέλουν με τη χρήση της εντολής «if»  

 αντιλαμβάνονται ότι η ροή ενός προγράμματος μπορεί να μην είναι πάντα γραμ-

μική αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και διακλαδώσεις  

 κατανοήσουν την έννοια της δομής επιλογής (πότε χρησιμοποιείται) 

 αναγνωρίζουν ποιές εντολές εκτελούνται ανάλογα με την τιμή της συνθήκης στη 

δομή επιλογής  

 επιλύουν απλά προβλήματα και να συντάσσουν αντίστοιχα προγράμματα στα ο-

ποία να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες δομές επιλογής  

 αντιληφθούν τον προσδιορισμό της τιμής (true/false) της λογικής έκφρασης  

 συντάσσουν μια απλή εντολή «if», την σύνθετη εντολή «if … else» καθώς και την 

πολλαπλή εντολή «if…else if»  

 οικειοποιηθούν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικής και κριτι-

κής σκέψης και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων 

Για την επιτυχή υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης, θεωρείται απαραίτητο οι μα-

θητές να γνωρίζουν τους αριθμητικούς τελεστές, καθώς και τους τελεστές σύγκρισης, 

τον τρόπο ορισμού και χρήσης των μεταβλητών, και επίσης θα πρέπει να κατέχουν 

βασικές γνώσεις του λογισμικού App Inventor.  

Δραστηριότητα 1η 

Η πρώτη δραστηριότητα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια προ-

σπάθεια ανίχνευσης των πρότερων γνώσεων των μαθητών από τον διδάσκοντα και πα-

ράλληλα μια εννοιολογική σύνδεση με προηγούμενες διδαχθείσες έννοιες, αποτελώ-

ντας το έναυσμα για τις δραστηριότητες που ακολουθούν. 

Το δεύτερο μέρος αφορά στη έννοια της δομής επιλογής, η οποία δίνει την δυνατότητα 

να εκτελούνται κάποιες εντολές όταν κάποια συνθήκη είναι αληθής και κάποιες άλλες 

εντολές όταν η συνθήκη είναι ψευδής, αγνοώντας με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένα 

κομμάτια του αλγορίθμου. Ακολουθείται η διδακτική προσέγγιση του μαύρου κουτιού, 

καθώς ο μαθητής δεν έχει διδαχτεί ακόμη την έννοια και δεν γνωρίζει τις εντολές του 

κώδικα τον οποίο θα τρέξει.  

Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν την εφαρμογή «Επιλογή Εξοπλισμού.exe». Στο 

κάτω μέρος της οθόνης θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τη λέξη «ΒΡΟΧΗ». Στη συνέ-

χεια θα επαναλάβουν την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά τώρα θα πρέπει να πλη-

κτρολογήσουν τη λέξη «ΛΙΑΚΑΔΑ». Αυτό που ζητείται τελικά από τους μαθητές, εί-

ναι να διαπιστώσουν τις λειτουργίες του συγκεκριμένου προγράμματος ανάλογα με την 

πληκτρολογούμενη λέξη, να παρατηρήσουν κάθε φορά το αποτέλεσμα στην οθόνη, 

καθώς επίσης και να προβληματιστούν για το λόγο που εμφανίζεται αυτό.  
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Οι μαθητές, μέσω του φύλλου εργασίας και της συζήτησης μεταξύ τους αλλά και με 

τον διδάσκοντα, καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και 

να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την έννοια της επιλογής. 

Δραστηριότητα 2η 

Στη δεύτερη δραστηριότητα παρουσιάζεται η έννοια της απλής δομής επιλογής και συ-

γκεκριμένα η εντολή «if...then…», η οποία χρησιμοποιείται στην περίπτωση που θέ-

λουμε να εκτελέσουμε κάποιες εντολές μόνο όταν μία συνθήκη είναι αληθής, ενώ όταν 

η συνθήκη είναι ψευδής δεν εκτελείται καμία εντολή. 

 

Σχήμα 1: Η δομή επιλογής στο App Inventor 

Γίνεται αναφορά στον τρόπο ορισμού της συνθήκης καθώς και των πιθανών τιμών που 

μπορεί να πάρει (αληθής/ψευδής). Οι μαθητές καλούνται με τη βοήθειά μας να λύσουν 

την άσκηση 1, η οποία αποτελεί μια προσομοίωση ενός παιχνιδιού με δύο ζάρια. Σκο-

πός του παιχνιδιού είναι αν το άθροισμα των ενδείξεων των δύο ζαριών σε μια ρίψη 

είναι μεγαλύτερο του δέκα, τότε το σκορ του παίκτη να αυξάνεται κατά δύο μονάδες. 

Η άσκηση 2 δίνεται για εξάσκηση και εμπέδωση της έννοιας, καθώς αποτελεί επέκταση 

της προηγούμενης άσκησης 1. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να προσθέσουν 

ένα επιπλέον κομμάτι κώδικα, με το οποίο το σκορ θα μειώνεται κατά μια μονάδα εάν 

το άθροισμα των ενδείξεων των ζαριών είναι μικρότερο από έξι. 

Δραστηριότητα 3η 

Η τρίτη δραστηριότητα αφορά στην έννοια της σύνθετης δομής επιλογής, και συγκε-

κριμένα στην εντολή «if...then…else», η οποία χρησιμοποιείται στην περίπτωση που 

θέλουμε να εκτελούνται κάποιες εντολές όταν η συνθήκη είναι αληθής και κάποιες 

άλλες όταν η συνθήκη είναι ψευδής. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο σύνταξης 

της συνθήκης καθώς και των πιθανών τιμών που μπορεί να πάρει (αληθής/ψευδής).  

 
Σχήμα 2: Υλοποίηση της άσκησης 2 στο App Inventor 
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Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν την άσκηση 1, η οποία σχετίζεται με τη δημιουργία 

εφαρμογής με τη χρήση της σύνθετης δομής επιλογής δημιουργώντας το κατάλληλο 

block εντολών που θα υλοποιεί το ζητούμενο πρόγραμμα. Σύμφωνα με το φύλλο εργα-

σίας, όταν η οθόνη του κινητού κοιτάει προς τα επάνω θα πρέπει να επιλέγεται  τυχαία 

ένα από πέντε αποθηκευμένα ελληνικά τραγούδια και ταυτόχρονα στην οθόνη να εμ-

φανίζεται η αντίστοιχη εικόνα του καλλιτέχνη. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση του κινητού 

θα επιλέγεται τυχαία και θα ακούγεται ένα από τρία αποθηκευμένα ξένα τραγούδια. 

Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής θέσης του κινητού ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η ανα-

παραγωγή του τραγουδιού, θα πρέπει να σταματάει η αναπαραγωγή του και να αναπα-

ράγεται το σωστό τραγούδι.  

Στη συνέχεια, στην άσκηση 2 δίνεται ένα έτοιμο πρόγραμμα στο οποίο, αφού εισά-

γουμε για ένα μάθημα τους βαθμούς του Α΄ Τετραμήνου, του Β΄ Τετραμήνου και των 

γραπτών εξετάσεων, να υπολογίζει τον μέσο όρο και αν αυτός είναι πάνω από 18 εμ-

φανίζεται το μήνυμα «Άριστα» και κατάλληλη εικόνα (σχήμα 2), ενώ αν ο βαθμός είναι 

κάτω από 10 εμφανίζεται το μήνυμα «Απορρίπτεσαι» και κατάλληλη εικόνα. Στο πρό-

γραμμα υπάρχει κάποιο λογικό λάθος, το οποίο οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν 

αφού μελετήσουν προσεκτικά τον κώδικα του και στη συνέχεια να το διορθώσουν. 

Σκοπός της άσκησης είναι να ελέγξουμε αν οι μαθητές κατανόησαν την έννοια του 

«else…» 

Δραστηριότητα 4η 

Η τέταρτη δραστηριότητα αφορά στην έννοια της πολλαπλής δομής επιλογής και συ-

γκεκριμένα στη σύνταξη της εντολής «if...else if…», η οποία εφαρμόζεται σε προβλή-

ματα όπου μπορούν να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με τη τιμή της λο-

γικής έκφρασης. Συγκεκριμένα, σε κάποιο σημείο ενός αλγορίθμου, οι εντολές είναι 

δυνατόν να χωριστούν σε περισσότερες από μια ομάδες και να εκτελεστούν οι εντολές 

μόνο μιας ομάδας ανάλογα με τη τιμή μιας έκφρασης, η οποία μπορεί να είναι από μια 

μεταβλητή έως μια πολύπλοκη μαθηματική έκφραση. Επίσης, γίνεται αναφορά στον 

τρόπο ορισμού της συνθήκης καθώς και των πιθανών τιμών που μπορεί να πάρει (αλη-

θής/ ψευδής). 

 
Σχήμα 3: Στιγμιότυπο της εφαρμογής των πυλών 
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Στους μαθητές δίνεται ημιτελές πρόγραμμα (σχήμα 3), με στόχο την προσομοίωση της 

λειτουργίας των λογικών πυλών AND, OR, NOT και ζητείται να το ολοκληρώσουν χρησι-

μοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει έως τώρα. Αυτό το ημιτελές πρόγραμμα 

περιλαμβάνει το interface και τις αρχικές εντολές του προγράμματος για την εμφάνιση των 

πυλών και των εισόδων τους, καθώς και τις εντολές για κάθε κουμπί που επιλέγεται. Οι 

μαθητές, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δόθηκαν για τη λειτουργία κάθε πύλης και 

τις γνώσεις για την εντολή πολλαπλής επιλογής, καλούνται να ολοκληρώσουν το πρό-

γραμμα.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση αναφερόμενη στο 

μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Λυκείου με χρήση του λογι-

σμικού App Inventor για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Το App 

Inventor αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο δημιουργίας Android εφαρμογών με ένα εύ-

ληπτο τρόπο σε ένα αυτοκατευθυνόμενο και λειτουργικό προγραμματιστικό περιβάλ-

λον. Παρά την ευρεία χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού, θεωρούμε ότι το 

App Inventor δύναται να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον διδάσκοντα ως ένα επιπλέον 

εκπαιδευτικό εργαλείο στη διαδικασία μάθησης βασικών αρχών προγραμματισμού. Η 

αξιοποίηση ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος, όπως αυτό του App Inventor, α-

ποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θέλει να προσφέρει στους μαθητές 

δυνατότητες για απόκτηση βασικών γνώσεων προγραμματισμού και δημιουργία απλών 

εφαρμογών με χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. 

Η σχεδίαση μιας διδακτικής παρέμβασης και η υλοποίησή της σε ένα φιλικό και συ-

νάμα εύχρηστο προγραμματιστικό περιβάλλον, αποτελεί μια κρίσιμη διδακτική πρό-

ταση όταν ενεργοποιεί τον μαθητή στη μάθηση, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διε-

ρεύνηση και την αυτο-οργάνωση. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έχουν τη δυνατό-

τητα να κατανοήσουν σε βάθος βασικές έννοιες, αναπτύσσοντας στρατηγικές δημιουρ-

γίας ποικίλων εφαρμογών, αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές και τους δασκάλους 

τους και βελτιώνοντας παράλληλα τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους (Σολομωνί-

δου, 2001).    
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Έρευνα: Η χρησιμότητα των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στο διδακτικό έργο 

 Καμαρινός Γιώργος  
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09 

geeconomy@yahoo.com 

Περίληψη 

Ένας σημαντικός αριθμός ιστοσελίδων τόσο γενικού όσο και ειδικού εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος φιλοξενείται σήμερα στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενό τους αφορά όλες 
τις βαθμίδες και μορφές εκπαίδευσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία επισημαίνεται η ανα-
γκαιότητα ύπαρξης των συγκεκριμένων ιστότοπων και ο σημαντικός ρόλος που αυτοί 
διαδραματίζουν στη εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 
της διεξαχθείσας έρευνας, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας, συνήθως, συνδέσμους 
από τις μηχανές αναζήτησης επισκέπτονται συχνά εκπαιδευτικές ιστοσελίδες για την 
ενημέρωσή τους και την αναζήτηση υλικού για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους. 
Πιστεύουν πολύ στη χρησιμότητα αυτών των διαδικτυακών χώρων, οι οποίοι για τις 
περισσότερες ειδικότητες των εκπαιδευτικών έχουν ικανοποιητική ποσότητα, ποικιλία 
και ποιότητα περιεχομένου. Εκτιμούν, επίσης, ότι η επικαιροποίηση του περιεχομένου, 
η περιεκτικότητα και η πληρότητα καθώς και η χρηστικότητα θα πρέπει να είναι τα 
τρία βασικότερα χαρακτηριστικά ώστε οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες να χαρακτηρίζο-
νται αξιόλογες. 

Λέξεις-Κλειδιά : Εκπαίδευση, Ιστοσελίδες, Διαδίκτυο, Υλικό διδασκαλίας 

 

Εισαγωγή 

Κάθε εκπαιδευτικός αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα για 
τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας, να αναζητά υλικό για τη διδασκαλία των μαθημά-
των του και να αφουγκράζεται απόψεις, σκέψεις και ιδέες των συναδέλφων του και να 
επικοινωνεί μαζί τους. Στη σημερινή εποχή, ένα μέσο που μπορεί να ικανοποιήσει σε 
μεγάλο βαθμό αυτές τις ανάγκες είναι το διαδίκτυο και οι εκπαιδευτικές ιστοσελίδες 
που φιλοξενούνται σε αυτό. Μέσω των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αυ-
τών των διαδικτυακών τόπων διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο, προωθούνται νέες 
ιδέες και καινοτομίες και καθίσταται εφικτή η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ 
των εκπαιδευτικών. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο αν και σε ποιο βαθμό, πολλά 
από τα προαναφερόμενα αποτελέσματα από την ύπαρξη και χρήση των ιστοσελίδων 
επιτυγχάνονται και γενικότερα εξετάζεται η αναγκαιότητα και χρησιμότητα αυτών των 
χώρων από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών.  

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Η χρήση του διαδικτύου και γενικότερα των ΤΠΕ επιτυγχάνει την αύξηση του πλήθους 
των πληροφοριακών πηγών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτές (Weller, 
2000). Παράλληλα, συμβάλλει στην οικοδόμηση της νοητικής ανάπτυξης, της μάθησης, 
της γνώσης εντός και εκτός σχολείου (David, 1994). Το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει 
εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, ευελιξία και διεισδυτικότητα, οποτεδήποτε και οπουδή-
ποτε (Καπραβέλου & Λέμα, 2008). 

Στον παγκόσμιο ιστό, ο αριθμός των διαθέσιμων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων αυξάνε-
ται με υψηλό ρυθμό. Με τα ποικίλα και, κυρίως, καινοτόμα χαρακτηριστικά τους επι-
χειρείται η μεταβολή και ο εκσυγχρονισμός των μορφών και μεθόδων διδασκαλίας. Τα 
χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσες εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες, ευχρηστία και ελαστικότητα σε εκπαιδευτικά θέματα, πη-
γές και αναρτήσεις συναφών εκπαιδευτικών πηγών καθώς επίσης και ποικιλία κατά την 
παρουσίαση των θεμάτων σε μοντέλα μάθησης, οπτικά, ακουστικά, αριθμητικά και λε-
κτικά (Squires & McDougal, 1994). Ο ιστότοπος πρέπει να παρέχει στους χρήστες ευ-
κολία αναζήτησης, χρήσης αλλά και μετάδοσης επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, 
δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και ανταλλαγής απόψεων αλλά και 
εργασιών (Αμανατίδης, 2000). 

Μία εκπαιδευτική ιστοσελίδα θα πρέπει, συνολικά, να παρέχει ένα μαθησιακό περι-
βάλλον, πλούσιο σε δυνατότητες χρήσης ποικίλων διδακτικών μεθόδων και πολλα-
πλών μαθησιακών επιπέδων και μοντέλων. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπίζει υ-
λικά και τεχνικά εμπόδια στη διδασκαλία και στη μάθηση. Για παράδειγμα ένας εκπαι-
δευτικός ιστότοπος, ως αναπόσπαστο κομμάτι των ΤΠΕ, μπορεί να βοηθήσει μαθητές 
από μη ευνοημένα περιβάλλοντα να παρακολουθήσουν μαθήματα και να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους (Malcom, 1988). Ο εκπαιδευτικός έχει απεριόριστες δυνατότητες να 
συνθέσει και να επεξεργαστεί τις προσωπικές σημειώσεις του (θεωρία, διαγωνίσματα, 
ασκήσεις κ.α.), ενώ οι μαθητές μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να βελτιώ-
σουν την απόδοσή τους ανάλογα με τις δυνατότητές τους (Dinkmeyer & Carlson, 1985. 
Σολομωνίδου, 2000) ευκολότερα και γρηγορότερα (Καπραβέλου & Λέμα, 2008).  

 

Σκοπός – Στόχοι έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τις απόψεις και τις προτιμήσεις των εκπαιδευ-
τικών σχετικά με τις ιστοσελίδες που παρέχουν γενικό ή ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. 
Συγκεκριμένα, ερευνάται η συχνότητα με την οποία επισκέπτονται το διαδίκτυο για 
λόγους σχετικούς με το εκπαιδευτικό τους έργο, ο βαθμός ικανοποίησής τους για το 
πλήθος και την ποιότητα των διαθέσιμων ιστότοπων, ενώ ζητείται η άποψή τους για 
την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των διαδικτυακών χώρων. Ακόμη, εξετάζονται το 
είδος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού που είναι το αντικείμενο της 
αναζήτησής τους, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η καταγραφή εκείνων των απαραίτητων 
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βασικών στοιχείων μιας ιστοσελίδας έτσι ώστε αυτή να χαρακτηρίζεται αξιόλογη και 
χρήσιμη.  

 

Ταυτότητα – Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο Νοέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016. Σε αυτήν 240 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλήθηκαν να συμπλη-
ρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με 14 ερωτήσεις. Οι 4 αφορούν τα δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με το θέμα της έρευνας. Στην εικόνα 1 πα-
ρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Διευκρινίζεται 
ότι στην κατηγορία «Άλλη ειδικότητα» εντάσσονται οι ειδικότητες στις οποίες ο αριθ-
μός των συμμετεχόντων δεν υπερέβη τα 5 άτομα και είναι εκπαιδευτικοί θεολόγοι (3), 
κοινωνιολόγοι (2), χημικοί – βιολόγοι (5), γεωπόνοι (2), νομικών – πολιτικών επιστη-
μών (2) και διαφόρων άλλων τεχνικών ειδικοτήτων (7). Η επεξεργασία των αποτελε-
σμάτων έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 21. 

 

 

Αποτελέσματα έρευνας 

• Οι ερωτηθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, δηλώνουν ότι επισκέπτονται 
τακτικά (συχνά ή πολύ συχνά) τόσο ιστοσελίδες γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος 
όσο και ιστότοπους που σχετίζονται με την ειδικότητά τους. Μόλις οι 17 από τους 240 
εκπαιδευτικούς διαφοροποιούνται δίνοντας άλλη απάντηση. 
• Ένα στους δύο εκπαιδευτικούς αναζητά εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιώντας τις 
μηχανές αναζήτησης, ενώ το 38% των συμμετεχόντων επισκέπτεται απευθείας συγκε-
κριμένες σελίδες που γνωρίζει ή εμπιστεύεται. Αντίθετα, λίγοι είναι εκείνοι που χρησι-

Εικόνα 1 
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μοποιούν συνδέσμους από άλλους ιστότοπους ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (γρά-
φημα 1). Στις επιμέρους ειδικότητες, οι περισσότεροι οικονομολόγοι γνωρίζουν και 
επισκέπτονται άμεσα, κι όχι μέσω συνδέσμων, τις σελίδες που τους ενδιαφέρουν, ενώ 
είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει φιλόλογος που να δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συν-
δέσμους άλλων σελίδων ή τα κοινωνικά δίκτυα για αυτόν το σκοπό.  

 

• Αυτό που, συνήθως, αναζητείται σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες είναι υποστηρικτικό 
υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων (εγκυκλίους, προγράμματα σπουδών, ασκή-
σεις, εφαρμογές κ.α.), όπως φαίνεται στο γράφημα 2. Δεδομένης της προσφερόμενης 
δυνατότητας για περισσότερες από μία απαντήσεις, ένας στους δύο εκπαιδευτικούς δη-
λώνει, παράλληλα, ότι ενδιαφέρεται να μάθει ειδήσεις από το χώρο της παιδείας. Επί-
σης το 33% αναφέρει ότι αναζητά πληροφορίες σχετικές με θέματα νομοθεσίας και 
διοίκησης όπως αυτά που αφορούν τα ωρολόγια προγράμματα, τις αναθέσεις, την προ-
ϋπηρεσία, τις άδειες, τις χρηματικές απολαβές κ.α. Οι παραπάνω τάσεις αποτυπώνονται 
και στις επιμέρους ειδικότητες. 

 

 

Γράφημα 1 

Γράφημα 2 
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• Το υλικό που ενδιαφέρει περισσότερο τους εκπαιδευτικούς είναι ασκήσεις – ερω-
τήσεις καθώς και θέματα διαγωνισμάτων ή εξετάσεων. Αυτό, ενδεχομένως υποδηλώνει 
την αναγκαιότητα χρήσης αρχείων που βοηθούν στην πρακτική εξάσκηση των μαθη-
τών και στην εκτίμηση του βαθμού αφομοίωσης και κατανόησης της ύλης από αυτούς. 
Ακόμη, στις πρώτες προτιμήσεις συμπεριλαμβάνονται αρχεία και προγράμματα όπως 
βίντεο, εφαρμογές και παιχνίδια, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη τάση για χρήση των 
νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Ακολουθούν οι πρακτικές και τα σενά-
ρια διδασκαλίας, ενώ 1 στους 5 εκπαιδευτικούς αναζητά οδηγίες διδασκαλίας, εγκυ-
κλίους και ανακοινώσεις καθώς και θέματα ανάλυσης θεωρίας (γράφημα 3).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναλυτικά στοιχεία των ειδικοτήτων όπου στην 
πρώτη τριάδα των προτιμήσεων αρκετών εξ’ αυτών περιλαμβάνονται οι πρακτικές και 
τα σενάρια. Οι δάσκαλοι – νηπιαγωγοί, οι καθηγητές ξένων γλωσσών και πληροφορι-
κής ενδιαφέρονται περισσότερο για τις νέες τεχνολογίες και για τα σενάρια διδασκα-
λίας, ενώ οι μαθηματικοί – φυσικοί προτιμούν περισσότερο τα διαγωνίσματα και τα 
θέματα εξετάσεων. Οι οικονομολόγοι και οι φιλόλογοι ακολουθούν τη γενική τάση του 
δείγματος. 

 

• Οι 3 στους 4 ερωτηθέντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από το πλήθος αλλά και την 
ποσότητα, την ποικιλία και την ποιότητα του περιεχομένου των διαθέσιμων εκπαιδευ-
τικών ιστοσελίδων που είναι σχετικές με την ειδικότητά τους. Αντιθέτως, μόλις το 7%, 
περίπου, δείχνει δυσαρεστημένο. Τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας (σχεδόν 1 
στους 5) παρατηρήθηκαν στην κατηγορία «Άλλη ειδικότητα» όπου εντάσσονται αρκε-
τές τεχνικές ειδικότητες και στους καθηγητές πληροφορικής. Επιπροσθέτως, το 14% 
των οικονομολόγων και το 16% των φιλολόγων δήλωσαν δυσαρεστημένοι για το πλή-
θος και την ποιότητα του περιεχομένου, αντίστοιχα. 

Γράφημα 3 
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•  Το 94% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύουν ότι η ύπαρξη εκπαιδευτικών 
ιστοσελίδων είναι πολύ ή πάρα πολύ χρήσιμη για το διδακτικό τους έργο (γράφημα 4). 

 

• Η επικαιροποίηση του περιεχομένου, η περιεκτικότητα – πληρότητα και η χρηστι-
κότητα πρέπει, κατά τα 2/3 περίπου των εκπαιδευτικών, να είναι τα τρία βασικά χαρα-
κτηριστικά μιας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας ώστε αυτή να αξιολογείται ως καλή και να 
την εμπιστεύονται. Όπως φαίνεται στο γράφημα 5, τα χαρακτηριστικά που έπονται εί-

ναι η λειτουργικότητα – οργάνωση, η καινοτομία – δημιουργικότητα, η έμφαση στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και η αλληλεπίδραση των χρηστών μεταξύ τους και με 
τη διαχείριση. Πρώτο χαρακτηριστικό στις προτιμήσεις των δασκάλων – νηπιαγωγών 
είναι η καινοτομία – δημιουργικότητα, ενώ αντίστοιχα στους εκπαιδευτικούς ξένων 
γλωσσών είναι η χρηστικότητα. Η λειτουργικότητα – οργάνωση είναι ένα από τα τρία 
πρώτα χαρακτηριστικά κατά τους καθηγητές μαθηματικών – φυσικής και πληροφορι-
κής. 

 

 

 

Γράφημα 4 

Γράφημα 5 
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Συμπεράσματα 

Από τις αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και τα ευρήματα της έρευνας που περιγρά-
φονται στην παρούσα εργασία, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικές ιστοσελίδες είναι ανα-
γκαίες και ιδιαίτερα χρήσιμες στο διδακτικό έργο. Αν και στη συγκεκριμένη έρευνα 
καταγράφονται οι απόψεις μόνο των καθηγητών κι όχι ολόκληρης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, εντούτοις είναι εμφανές ότι οι συγκεκριμένοι ιστότοποι συμβάλλουν σε 
μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της μαθησιακής διαδικασίας. 

Οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, επισκέπτονται συχνά αυτούς τους διαδικτυα-
κούς χώρους με σκοπό να ενημερωθούν για την εκπαιδευτική επικαιρότητα, να εμπλου-
τίσουν τις γνώσεις τους, να προμηθευτούν υποστηρικτικό υλικό, να γνωρίσουν καινο-
τόμες ιδέες και μεθόδους που μπορούν να αξιοποιηθούν στο έργο τους, να επικοινωνή-
σουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους. Πολλοί από τους ερω-
τώμενους χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης για να βρουν το υλικό που αναζη-
τούν, ενώ αρκετοί είναι όσοι επισκέπτονται άμεσα ιστοσελίδες που γνωρίζουν και ε-
μπιστεύονται. Με εξαίρεση κάποιες τεχνικές ειδικότητες, οι συμμετέχοντες εκπαιδευ-
τικοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το πλήθος, την ποσότητα και την ποιότητα 
των περιεχομένων των διαθέσιμων ιστοσελίδων. Το υλικό που, συνήθως, αναζητούν 
είναι ασκήσεις, διαγωνίσματα αλλά και καινοτόμες εφαρμογές και πρακτικές διδασκα-
λίας. Εκτιμάται, δε, ότι η επικαιροποίηση, η περιεκτικότητα και η πληρότητα καθώς 
και η χρηστικότητα του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας αποτελούν σημαντικά κριτήρια 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων. 

Αν και από την έρευνα προκύπτουν κάποια «ισχυρά» και χρήσιμα συμπεράσματα, ε-
ντούτοις, θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά στο δείγμα όσον αφορά τις 
ειδικότητες των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να διερευνηθούν περισσότερο οι απόψεις 
και εκτιμήσεις των επιμέρους ειδικοτήτων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αναδείξει δια-
φορές, για παράδειγμα, στις συμπεριφορές μεταξύ εκπαιδευτικών θετικών και θεωρη-
τικών επιστημών, ή μεταξύ βασικών και «δευτερευουσών» ειδικοτήτων. Ακόμη, συνι-
στάται σε μελλοντική έρευνα να καταγραφούν οι απόψεις και των άλλων μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (π.χ. των μαθητών). Τέλος, θα μπορούσε να επιχειρηθεί διά-
κριση μεταξύ των υπεύθυνων σχεδιασμού και διαχείρισης των ιστοσελίδων (εκπαιδευ-
τικών, σχολείων, οργανισμών, υπουργείου Παιδείας κ.α.) για να αναδειχθούν πιθανές 
διαφορές στο βαθμό και τρόπο συμβολής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εισαγωγή και υιοθέτηση των 

κινητών τηλεφώνων (smartphones) στην εκπαίδευση. Σχετικά όμως άγνωστες παραμέ-

νουν οι δυνατότητες χρήσης των ενσωματωμένων αισθητήρων των smartphones για τη 

διδασκαλία στο χώρο των Φυσικών Επιστημών. Η αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδος 

με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, καθιστούν τα smartphones ιδιαίτερα ελκυστικά 

εργαλεία και υποψήφια για να αντικαταστήσουν τα ακριβά όργανα μέτρησης σε ένα 

εργαστήριο Φυσικής. Ταυτόχρονα, με τις δυνατότητες που έχουν, φαίνεται ότι μπορούν 

ν’ αλλάξουν το μοντέλο παραδοσιακής συνεργατικής μάθησης που εφαρμόζεται, θέτο-

ντας τον μαθητή στο κέντρο της μάθησης. Στη παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις 

δυνατότητες των αισθητήρων των smartphones και μια ανασκόπηση μεμονωμένων πα-

ραδειγμάτων εφαρμογής τους στο εργαστήριο Φυσικής, με σκοπό την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με ένα καινοτόμο, αξιόπιστο, εύχρηστο αλλά ακόμη άγνωστο 

πειραματικό εργαλείο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αισθητήρες, Smartphone, Mobile Learning, Εργαστήριο Φυσικής 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η ευκολία της πρόσβασης στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, κα-

θώς και το προσιτό κόστος των κινητών συσκευών και των συνδέσεων επικοινωνίας, 

είχε ως συνέπεια την άνοδο της λεγόμενης κινητής μάθησης (Caudill, 2007· De Castro, 

2014). Η µάθηση µέσω κινητών συσκευών (mobile learning ή m-learning) µπορεί να 

οριστεί ως η κάθε µορφή µάθησης που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν 

οι κινητές (mobile) και ασύρµατες (wireless) τεχνολογίες, όπως Wi-Fi, Bluetooth, 

multi-hop wireless LAN, GPS, GSM, 4 G και δορυφορικά συστήµατα, smartphones, 

PDAs, κλπ. (Vavoula & Karagiannidis 2005). Σύμφωνα με άλλο ορισμό (Roschelle, 

2003· Trifonova & Roncheti, 2004), ο όρος κινητή μάθηση αναφέρεται στη διαμοίραση 

μαθητικού περιεχομένου με κινητές συσκευές όπως είναι τα έξυπνα τηλέφωνα 

(smartphones). Γενικότερα κινητή μάθηση αποτελεί κάθε μορφή μάθησης μέσω μι-

κρών αυτόνομων συσκευών που μπορούν να συνοδεύουν τους χρήστες παντού και πά-

ντα (O'Malley et al. 2003). Θα πρέπει όμως εδώ να διευκρινιστεί, ότι με τον όρο κινητή 

μάθηση δεν εννοείται η χρήση των laptops, γιατί η μεταφορά τους γίνεται με συγκε-

κριμένο σκοπό και χρήση, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν μεταφέρονται παντού 

και πάντα όπως τα smartphones. Η μάθηση με τη χρήση φορητών συσκευών θεωρείται 

ιδιαίτερα αποτελεσματική (Lonsdale, Baber & Sharples, 2003) επειδή είναι εύκολα 

προσβάσιμη και παρέχει άμεση ηλεκτρονική ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, 
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είναι συνεργατική, ενώ παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης. Επιπλέον, 

το είδος αυτό της μάθησης ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και θεωρείται ευχάριστη 

ενασχόληση αλλά και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης (Nix 2005· Trifonova & 

Ronchetti, 2004).  

Τα τελευταία χρόνια τα «έξυπνα τηλέφωνα» ή smartphones τείνουν να εξελιχθούν σε 

ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της m-learning. Ο όρος «smartphones» χαρακτη-

ρίζει τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία, παράλληλα με τη λειτουργία τους ως ασύρματα 

τηλέφωνα, παρέχουν εκτεταμένες πρόσθετες λειτουργίες Η/Υ και σύνδεσης WiFi, ενώ 

μπορούν να εξοπλιστούν με πρόσθετα λογισμικά, τις λεγόμενες «εφαρμογές» ή apps. 

Μια σειρά από μελέτες (Lu, 2012) επισημαίνουν την δυνατότητα του smartphone να 

χρησιμοποιηθεί στην διδακτική διαδικασία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο έκφρασης ενι-

σχύοντας έτσι τις ερευνητικές δεξιότητες και γνωστικές ικανότητες των χρηστών του. 

Όσο αφορά τη Φυσική, τα smartphones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση 

της διδασκαλίας της με πολλούς τρόπους. Με τεκμηρίωση και ανάλυση π.χ. διαφόρων 

πειραμάτων με τη χρήση της κάμερας, με ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων, με διεξα-

γωγή έρευνας στο διαδίκτυο, ή με το να χρησιμοποιηθούν ως ελκυστικά εργαλεία μέ-

τρησης, πειραματισμού και επιστημονικών επιδείξεων. Η τελευταία δυνατότητα είναι 

εφικτή χάρη στους διάφορους αισθητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα 

smartphones, αλλά και στη διαθεσιμότητα των διαφόρων δωρεάν εφαρμογών που μπο-

ρούν να «κατεβάσουν» και να τις ενσωματώσουν στις συσκευές. Με τον τρόπο αυτό 

τα smartphones μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να παίξουν ένα πολύ ενεργό ρόλο 

στη δική τους μάθηση (De la Pena-Bandalaria, 2007). Η χρήση των smartphones στο 

πλαίσιο μιας συνεργατικής μάθησης επίσης, μπορεί να προκαλέσει «επαύξηση του φυ-

σικού χώρου µε ψηφιακές πληροφορίες» σε αντίθεση µε τις "κλασικές" εφαρµογές 

συνεργατικής µάθησης µέσω υπολογιστή. Μπορεί δηλαδή να φέρει την ψηφιακή πλη-

ροφορία µέσα στο φυσικό χώρο της µάθησης, και όχι τη µάθηση µέσα στον ψηφιακό 

χώρο του υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο η φυσική εμπειρία και οι αφηρημένες 

έννοιες βιώνονται φυσικά και ταυτόχρονα, γεγονός που διευκολύνει την κατανόηση 

των αφηρηµένων εννοιών (Colella, 2000).  

Αισθητήρες και Εφαρμογές των Smartphones 

Στην εποχή μας τα smartphones, ενώ χρησιμοποιούνται για επικοινωνιακούς και ψυ-

χαγωγικούς σκοπούς, οι εκπαιδευτικές τους χρήσεις αγνοούνται σχεδόν καθολικά από 

την εκπαιδευτική κοινότητα. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι τα smartphones μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν ως εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με τη βοήθεια των 

ενσωματωμένων αισθητήρων που διαθέτουν. Τα περισσότερα από τα σύγχρονα 

smartphones περιλαμβάνουν μικρόφωνο, κάμερες, αισθητήρες επιτάχυνσης 

(accelerometer) στις τρεις διαστάσεις, αισθητήρα φυσικού φωτός, μαγνητόμετρο για 

μετρήσεις της έντασης μαγνητικών πεδίων και αισθητήρα εγγύτητας (proximity) για να 

αντιλαμβάνεται αντικείμενα σε πολύ μικρές αποστάσεις. Τα τελευταία μοντέλα περι-

λαμβάνουν βαρόμετρο για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης, γυροσκόπιο για τη 
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μέτρηση της γωνιακής ταχύτητας, NFC για κοντινή επικοινωνία με συσκευές παρό-

μοιας τεχνολογίας, με τον κατάλογο των αισθητήρων να αυξάνεται χάρη στην εξέλιξη 

της τεχνολογίας και στην παράλληλη μείωση του κόστους κατασκευής τους.  

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ο αισθητήρας επιτάχυνσης (επιταχυνσιόμετρο). Η λει-

τουργία του στηρίζεται στη μεταβολή της χωρητικότητας ενός πυκνωτή λόγω της τα-

λάντωσης μιας στοιχειώδους μάζας ανάμεσα στους οπλισμούς του (εικόνα 1α). Η τα-

λάντωση μπορεί να γίνει και στις τρεις διαστάσεις (εικόνα 1γ) και το ολοκληρωμένο 

κύκλωμα του επιταχυνσιομέτρου καταλαμβάνει ιδιαίτερα μικρό χώρο σε σημείο που 

ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλου του smartphone (εικόνα 1β).  

 

Εικόνα 1: Αισθητήρας επιτάχυνσης α) αρχή λειτουργίας, β) το ενσωματωμένο ολοκλη-

ρωμένο κύκλωμα και γ) σχηματική παράσταση χρήσης του.  

Αισθητήρες όμως μπορούν να συνδεθούν και εξωτερικά, μέσω της υποδοχής των α-

κουστικών ενός smartphone. Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται μια τριάδα τέτοιων αισθη-

τήρων που αποτελείται από ένα αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας (εικόνα 2α), 

έναν αισθητήρα καρδιακών παλμών για ιατρική χρήση (εικόνα 2β) και έναν  

 

Εικόνα 2: Εξωτερικοί αισθητήρες ενός smartphone : α) Θερμοκρασίας και υγρασίας  

β) Παλμών και γ) Ραδιενέργειας (μετρητής Geiger)  

αισθητήρα μέτρησης ραδιενεργού ακτινοβολίας Geiger (εικόνα 2γ). Υπάρχουν ακόμη 

εξωτερικοί αισθητήρες για μέτρηση της υπεριώδους ακτινοβολίας, συγκέντρωσης αε-

ρίων, ανίχνευσης κίνησης κ.α. πολλοί από τους οποίους προβλέπεται να ενσωματωθούν 

στα smartphones της επόμενης γενιάς.  
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Για να μπορέσει το smartphone να πραγματοποιήσει μετρήσεις μέσω των αισθητήρων 

του, θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό ή εφαρμογή. Η πλειοψηφία των 

smartphones χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο επιτρέπει την 

πρόσβαση στο Google Play Store (https://play.google.com/store/apps), μια ψηφιακή 

πλατφόρμα απ’ όπου μπορούν οι  χρήστες να κατεβάσουν μια μεγάλη ποικιλία εφαρ-

μογών (apps) ανοικτού κώδικα για να τις χρησιμοποιήσουν στα κινητά τους τηλέφωνα. 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται οι οθόνες από τέσσερεις εφαρμογές στο λειτουργικό 

σύστημα Android. Η εφαρμογή «Smart Measure» για τον υπολογισμό της απόστασης 

διαφόρων αντικειμένων στην εικόνα 3α, η εφαρμογή «iSeismometer»,  

 

Εικόνα 3: Οθόνες εφαρμογών στο σύστημα Android : α) Smart Measure,  β) iSeismo-

meter, γ) Ultimate EMF Detector Free και δ) Barometer Graph   

που απεικονίζει την διακύμανση της επιτάχυνσης στις τρεις διαστάσεις στην εικόνα 3β, 

ενώ στην εικόνα 3γ παρουσιάζεται η οθόνη της εφαρμογής «Ultimate EMF Detector 

Free» που απεικονίζει την ένταση μαγνητικού πεδίου διαγραμματικά και ψηφιακά. Τέ-

λος, στην εικόνα 3δ παρουσιάζεται η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσω της εφαρ-

μογής «Barometer Graph». Τις ίδιες ή παρόμοιες εφαρμογές μπορεί κανείς να βρει και 

για τα smartphone της Apple (http://www.apple.com/gr/itunes/charts/free-apps/) που 

χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα iOS. Πολύ λιγότερα smartphones της αγοράς 

χρησιμοποιούν και άλλα λειτουργικά συστήματα όπως Bada, BlackBerry, Symbian ή 

Windows Phone για τα οποία υπάρχουν επίσης ανάλογες εφαρμογές. 

Εκτός όμως από τις εφαρμογές που αναφέρονται στην αξιοποίηση μεμονωμένων, ή 

ομάδων αισθητήρων, υπάρχουν και εφαρμογές που αναφέρονται στο σύνολο των αι-

σθητήρων και αποτελούν έτσι πλήρεις «σουίτες» εργαλείων. Σ’ αυτές τις εφαρμογές 

υπάρχει η δυνατότητα στην αρχική οθόνη να επιλεγεί η μέτρηση του φυσικού μεγέ-

θους, ή κάποια δράση που σχετίζεται με κάποιον από τους αισθητήρες που διαθέτει το 

smartphone. Στην εικόνα 4 παρουσιάζονται οι αρχικές οθόνες τεσσάρων τέτοιων εφαρ-

μογών, η εφαρμογή «Smart Tools» (εικόνα 4α), η εφαρμογή  
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Εικόνα 4: Οθόνες πακέτων εφαρμογών : α) Smart Tools,   β) SmartSensors, γ) aTools 

2.0 και δ) Sensor Box for Android   

«SmartSensors» (εικόνα 4β), η εφαρμογή «aTools 2.0» (εικόνα 4γ), ενώ στην εικόνα 

4δ παρουσιάζεται το πακέτο εφαρμογών «Sensor Box for Android». 

 

Εικόνα 5: Οθόνες εφαρμογών στο σύστημα Android : α) Physics Toolbox Sensor Suite,   

β) SPARKvue, και  γ) Lab4Physics 

Παρόμοιες εφαρμογές με τις παραπάνω, αλλά με δυνατότητες ασύρματης συλλογής, 

διαγραμματικής παρουσίασης, καταγραφής και εξαγωγής των δεδομένων σε υπολογι-

στικό φύλλο ή αποστολής μέσω email, ενσωματωμένα πειράματα, Φυσικής, στοιχεία 

επιστημονικών θεωριών, διάφορες πληροφορίες κ.λπ. είναι αυτές που ενδιαφέρουν την 

εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με τη Φυσική και το STEM. Ανάμεσα τους 

ξεχωρίζουν οι εφαρμογές «Physics Toolbox Sensor Suite», «SPARKvue» και 

«Lab4Physics» (εικόνα 5).  

Παραδείγματα αξιοποίησης των αισθητήρων στη διδασκαλία της Φυσικής 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των smartphones δεν επέτρεψε τη συστηματική εισα-

γωγή τους στο χώρο της εκπαίδευσης ως πειραματικά εργαλεία με σκοπό να αντικατα-

στήσουν ακριβά εργαστηριακά όργανα. Για το λόγο αυτό λίγες είναι σχετικά οι προ-

σπάθειες ερευνητών να διερευνήσουν τη χρήση των smartphones στη πειραματική δια-

δικασία που είναι απαραίτητο στοιχείο της διδασκαλίας της Φυσικής. Οι περισσότερες 
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προσπάθειες αφορούν τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότερες τον χώρο 

της δευτεροβάθμιας. Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής της χρήσης 

των αισθητήρων των smartphones σε διάφορες ενότητες της Φυσικής, όπως Μηχανική, 

Ακουστική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Οπτική κ.λπ.  

 

Εικόνα 6: Οθόνες εφαρμογών στο σύστημα Android : α) Physics Toolbox Sensor Suite,   

β) SPARKvue, και  γ) Lab4Physics 

Το επιταχυνσιόμετρο (accelerator) είναι ο σημαντικότερος αισθητήρας για τη μελέτη 

μηχανικών φαινομένων, ιδιαίτερα αυτό της ταλάντωσης σε διάφορες μορφές, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 6 (Vogt & Kuhn, 2014b). Στην εικόνα 6α παρουσιάζεται η ταλά-

ντωση ενός smartphone με δυο συζευγμένα σχοινιά, ενώ στην εικόνα 6β καταγράφει 

τη φθίνουσα ταλάντωση (διάγραμμα της εικόνας 6γ) που εκτελεί μια ταλαντευόμενη 

κούνια. Οι ίδιοι ερευνητές (Vogt & Kuhn, 2014α) μελέτησαν με τη βοήθεια δυο 

smartphones την ελαστική και ανελαστική κρούση δυο αμαξιδίων μεταξύ τους (εικόνα 

7). 

 

Εικόνα 7: Πειραματικές διατάξεις κρούσης δυο smartphones και διαγράμματα a) ελα-

στικής και β) ανελαστικής κρούσης 
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Παρόμοιες πειραματικές διατάξεις για τη μελέτη των ελεύθερων, συζευγμένων και φθι-

νουσών ταλαντώσεων πραγματοποίησαν και άλλοι ερευνητές, είτε με βάση το επιτα-

χυνσιόμετρο του smartphone (Castro-Palacio, Velázquez-Abad, Serrano & Monsoriu, 

2013· Castro-Palacio, Velázquez-Abad, Giménez & Monsoriu, 2013), είτε με τον αι-

σθητήρα φωτός που διαθέτει (Sans, Manjón, Pereira, Gómez-Tejedor & Monsoriu, 

2013). Ακόμη, μελετήθηκε η ταλάντωση ενός εκκρεμούς (Kuhn & Vogt, 2012a· 

Briggle, 2013), ο υπολογισμός της γωνιακής ταχύτητας (Hochberg, Gröber, Kuhn & 

Müller, 2014) και της στροφορμής (Shakur & Sinatra, 2013).  

Στον τομέα της Ακουστικής αξιοποιήθηκε ο αισθητήρας ήχου (μικρόφωνο) για την 

πραγματοποίηση καινοτόμων πειραματικών διατάξεων, όπως αυτή για την μέτρηση της 

ταχύτητας του ήχου σε διάφορα αέρια (Parolin & Pezzi, 2013), ή αυτή που παρουσιά-

ζεται στην εικόνα 8 για τη μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα με τη δημιουργία 

στασίμων κυμάτων (Yavuz, 2015).  

 

Εικόνα 8: Πειραματική διάταξη με smartphone για τη μέτρηση της ταχύτητας του ήχου    

Ακόμη, μελετήθηκε το φαινόμενο Doppler σε ευθύγραμμη κίνηση (Gómez-Tejedor, 

Castro-Palacio & Monsoriu, 2014) και έγιναν ενδιαφέρουσες πειραματικές προτάσεις 

για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών του ήχου, ένα θέμα για το οποίο εμφανίζονται 

πολλές παρανοήσεις μεταξύ των σπουδαστών (Kuhn & Vogt 2013b· Kuhn, Vogt & 

Hirth, 2014). Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη φαινομένων περίθλασης με το smartphone 

(Kuhn & Vogt, 2012b) η μέτρηση συχνοτήτων με μεγάλη ακρίβεια (Gómez-Tejedor, 

Castro-Palacio & Monsoriu, 2015). Τέλος, χρησιμοποιώντας πρωτότυπες ιδέες και τους 

αισθητήρες ήχου και επιτάχυνσης, μετρήθηκε η επιτάχυνση βαρύτητας (Kuhn & Vogt, 

2013a· Schwarz, Vogt & Kuhn, 2013).  

Με τη χρήση του αισθητήρα φωτός (κάμερα) σχεδιάστηκαν πειραματικές διατάξεις για 

τη μελέτη φαινομένων και εννοιών που συνδέονται με την Οπτική. Έγινε ανάλυση, 

απεικόνιση του φάσματος του φωτός και αναπαραγωγή των χρωμάτων (Sitar 2012· 

Thoms, Colicchia & Girwidz, 2013· Yu, Tan & Cunningham, 2014) και μελετήθηκε ο 

νόμος εξάρτησης της έντασης του φωτός από το αντίστροφο του τετραγώνου της από-

στασης (Sans et al., 2015) όπως φαίνεται στην εικόνα 9α. 
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Εικόνα 9: Πειραματικές διατάξεις με smartphone : α) μέτρησης της έντασης του φωτός 

β) μέτρησης του μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρου αγωγού.  

Οι ίδιοι ερευνητές (Sans et al., 2015), χρησιμοποίησαν τον αισθητήρα μαγνητισμού 

(μαγνητόμετρο) σε πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού, όπως π.χ. η μέτρηση του μαγνη-

τικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό (εικόνα 9β), ενώ ενδιαφέρουσα επίσης 

ήταν η διάταξη παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την ακτινοβολία εκπομπής ενός 

smartphone (Hare, 2011).  

 

Εικόνα 10: Πείραμα μέτρησης της έντασης μαγνητικού πεδίου : α) η οθόνη της εφαρμο-

γής που χρησιμοποιήθηκε, β) η πειραματική διάταξη   

Άλλες εφαρμογές ηλεκτρομαγνητισμού που στηρίχθηκαν σε smartphone ήταν η κατα-

σκευή αισθητήρα μαγνητισμού (Silva, 2012), η μέτρηση της έντασης μαγνητικού πε-

δίου μαγνητών καθημερινής χρήσης σε συνάρτηση με την απόσταση (Arribas, Escobar, 

Suarez, Najera & Beléndez, 2015), διάταξη που παρουσιάζεται στην εικόνα 10 και η 

μετατροπή του smartphone σε φορητό παλμογράφο (Forinash & Wisman, 2012a).  

Υπάρχουν όμως και άλλες ενδιαφέρουσες πειραματικές διερευνήσεις με τα 

smartphones, όπως η χρήση της κάμερας στη μελέτη κινήσεων σε κεκλιμένο επίπεδο 
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(Pathirathna, et al., 2015), πειράματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 

(Buesing & Cook, 2013), η ταλάντωση ενός ανελκυστήρα (Kuhn, Vogt & Müller, 

2014), η ανίχνευση ραδιενεργής ακτινοβολίας (Kuhn, Molz, Gröber & Frübis, 2014) 

και η εκτέλεση πειραμάτων με εξωτερικό θερμίστορ (Forinash & Wisman, 2012b). 

Στον ελλαδικό χώρο δημοσιεύτηκε η μέτρηση της ακτίνας της γης με τη μέθοδο του 

Ερατοσθένη (Πετρίδης, 2014), ενώ μαθητές του Π.Σ.Π.Θ. παρουσίασαν στο παγκόσμιο 

Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ACSTAC) που διοργανώνεται κάθε 

χρόνο από το κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ, δυο πρωτότυπες εργασίες, την «Η μέτρηση της 

ηχορύπανσης με την αξιοποίηση των Smartphones»» το 2013 και την «Διερεύνηση της 

δυνατότητας χρήσης των Smartphones στην Σεισμολογία» το 2014 

(http://www.acstac.gr/index.php/el/).      

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Αρκετές είναι οι πειραματικές διατάξεις που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια  σε 

ερευνητικό κυρίως επίπεδο για να αξιοποιήσουν τους αισθητήρες των smartphones ως 

πειραματικά εργαλεία. Η απλότητα στη χρήση, οι δυνατότητες των συσκευών, η τεχνο-

γνωσία και η εξοικείωση των σπουδαστών με τα smartphones που διαθέτουν, είναι οι 

σημαντικότεροι λόγοι της πολύ θετικής αντιμετώπισης που τυγχάνουν από την πλευρά 

των σπουδαστών (González et al., 2015· Sans et al., 2015). Τα παραπάνω, σε συνδυα-

σμό με την τεχνολογική ανάπτυξη των συσκευών και τη μείωση του κόστους τους, 

ανοίγει τη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαστηρίων χαμηλού κόστους με 

αισθητήρες smartphones, η αξιοπιστία και η ακρίβεια μέτρησης των οποίων ολοένα και 

αυξάνεται. Προς το παρόν πάντως, οι ελεύθερες εφαρμογές που αξιοποιούν οι αισθη-

τήρες συμπεριφέρονται σαν μαύρα κουτιά που δίνουν αποτελέσματα χωρίς περιγραφή 

των βιβλιοθηκών ή των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των εν 

λόγω αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αρκετές από αυτές τις εφαρμογές δεν επιτρέπουν βαθ-

μονόμηση των αισθητήρων έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να εξαρτώνται από το 

μοντέλο του smartphone που χρησιμοποιείται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διά-

φορες παρανοήσεις στους σπουδαστές (González et al., 2015).  

Οι τυχόν τεχνολογικές ατέλειες των smartphones  αναμένεται στο άμεσο μέλλον να 

ξεπεραστούν. Ακόμη και έτσι όμως, η πλήρης αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση προ-

βλέπεται ότι θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί. Ο λόγος είναι 

ότι τα θεωρητικά και διδακτικά μοντέλα πάνω στην οποία θα στηριχθεί αυτή η ανά-

πτυξη αναμένεται να χρειαστούν κάποιο χρόνο για την ωρίμανση τους. Όπως αναφέ-

ρουν οι Falk και Dierking (2002) «Ότι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα αναφορικά με τη μά-

θηση προέρχεται από μελέτες, είτε σε αίθουσες διδασκαλίας, είτε σε εργαστήρια ψυχολο-

γίας, κατά συνέπεια, μπορεί να μην αποτελεί την κατάλληλη βάση για τη μάθηση που 

πραγματοποιείται έξω από τα περιβάλλοντα αυτά». Οι θεωρίες αυτές θα πρέπει να επα-

ναπροσεγγιστούν κάτω από τα νέα δεδομένα που επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη με 

την είσοδο στην κοινωνία των συσκευών φορητής μάθησης ή smartphones ειδικότερα, 

αλλά και των συνεχώς εξελισσόμενων δυνατοτήτων που προσφέρουν. Και αυτό γιατί 

ένα σημαντικό στοιχείο της χρήσης των smartphones και των αισθητήρων τους είναι η 
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αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού. Στην παραδοσιακή τάξη ο εκπαιδευτικός βρίσκε-

ται στο «επίκεντρο», ενώ στην τάξη της «κλασικής» συνεργατικής µάθησης µέσω 

υπολογιστών έχει το ρόλο του βοηθού ή συντονιστή της µαθησιακής διαδικασίας. Στην 

τάξη όμως με τα smartphones ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει το ρόλο του «διευθυντή 

ορχήστρας», οδηγώντας και συγχρονίζοντας ολόκληρη την ομάδα των µαθητών. 

Αυτό δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο ολόκλη-

ρης της τάξης, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ενθαρρύνει και να κατευθύνει εκείνους τους 

μαθητές που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια (Roschelle & Pea, 2002). Όπως όμως 

φαίνεται, η  ταχεία είσοδος του μέσου αυτού στα σχολεία, η εποικοδομητική χρήση 

του, αλλά και η γρήγορη αποκομιδή των γνωστικών, συμμετοχικών και μαθησιακών 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής του, εξαρτάται από τη θέληση και την οργανωμένη 

προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Arribas, E., Escobar I., Suarez, C., Najera, A. & Beléndez, A. (2015). Measurement of 

the magnetic field of small magnets with a smartphone: a very economical la-

boratory practice for introductory physics courses. European Journal of Phys-

ics, 36, pp. 1-11. 

Briggle, J. (2013). Analysis of pendulum period with an iPod touch/iPhone. Physics 

Education, 48(3), pp. 285-288.   

Buesing, M. & Cook, M. (2013). Augmented Reality Comes to Physics. The Physics 

Teacher, 51, pp. 226-228. 

Castro-Palacio, J. C., Velázquez-Abad, L., Giménez, F. & Monsoriu, J.A. (2013). A 

quantitative analysis of coupled oscillations using mobile accelerometer sensors. 

European Journal of Physics, 34(3), pp. 737-744.  

Castro-Palacio, J. C., Velázquez-Abad, L., Serrano, M. H. & Monsoriu, J. A. (2013). 

Using a mobile phone acceleration sensor in physics experiments on free and 

damped harmonic oscillations. American Journal of Physics, 81, pp. 472-475. 

Caudill, J. G. (2007). The growth of m-learning and the growth of mobile computing: 

Parallel developments. International Review of Research in Open and Distance 

Learning, 8(2), pp. 1-13. 

Colella, V. (2000) Participatory Simulations: Building Collaborative Understanding 

through Immersive Dynamic Modeling. Journal of the Learning Sciences, 9(4), 

pp. 471-500. 

De Castro, M. G. A. (2014). Educational projects based on mobile learning. [EKS]. 

Education in the Knowledge Society, 15(1), pp. 10-19. 

326

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



De la Pena-Bandalaria, M. (2007). Impact of ICTs on open and distance learning in a 

developing country setting: the Philippine experience. International Review of 

Research in Open and Distance Learning, 8, pp. 1-15. 

Falk, J.H. & Dierking, L.D. (2002). Lessons without limit: How free-choice learning 

is transforming education. Walnut Creek, CA: AltaMira 

Forinash, K. & Wisman, R. F. (2012a). Smartphones as portable oscilloscopes for 

physics labs. The Physics Teacher, 50(4), pp. 242-243.  

Forinash, K., & Wisman, R. F. (2012b). Smartphones – Experiments with an External 

Thermistor Circuit. The Physics Teacher, 50, pp. 566-567. 

Gómez-Tejedor, J.A., Castro-Palacio, J.C. & Monsoriu, J.A. (2014). The acoustic 

Doppler effect applied to the study of linear motions. European Journal of 

Physics 35(2), pp. 25006-25015. 

Gómez-Tejedor, J.A., Castro-Palacio, J.C. & Monsoriu, J.A. (2015). Frequency Ana-

lyser: A New Android Application for High Precision Frequency Measurement. 

Computer Applications in Engineering Education, 23, pp. 471-476.  

González, Miguel Á., González, Manuel Á., Martín, M. E.,  Llamas, C., Martínez, Ó., 

Vegas, J., Herguedas, M. &  Hernández, C. (2015). Teaching and Learning 

Physics with smartphones, Journal of Cases in Information Technology, 17(1), 

pp. 31-50. 

Hare, J. (2011). A simple demonstration for exploring the radio waves generated by a 

mobile phone. Physics Education, 45, pp. 481-486. 

Hochberg, K., Gröber, S., Kuhn, J. & Müller, A. (2014). The spinning disc: Studying 

radial acceleration and its damping process with smartphone acceleration sen-

sors. Physics Education, 49(2), pp. 137-140.  

Kuhn, J. & Vogt, P. (2012a). Analyzing spring pendulum phenomena with a 

smartphone acceleration sensor The Physics Teacher 50, pp. 504-505.  

Kuhn, J. & Vogt, P. (2012b). Analyzing Diffraction Phenomena of Infrared Remote 

Controls. The Physics Teacher 50, pp. 118-119.  

Kuhn, J. & Vogt, P. (2013a). Smartphones as experimental tools: Different methods to 

determine the gravitational acceleration in classroom physics by using everyday 

devices. European Journal of Physics Education, 4(1), pp. 16-27. 

Kuhn, J. & Vogt, P. (2013b). Analyzing acoustic phenomena with a smartphone mi-

crophone. The Physics Teacher, 51(2), pp. 118-119.  

327

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://www.researchgate.net/publication/276420146_Teaching_and_Learning_Physics_with_Smartphones?el=1_x_8&amp;enrichId=rgreq-0db1a11cbd6cd19512ae964f6ce3f420-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjc3MTEwODtBUzoyODM3NzQ5Nzg5MzY4MzRAMTQ0NDY2ODYzNTc3Ng%3D%3D
https://www.researchgate.net/publication/276420146_Teaching_and_Learning_Physics_with_Smartphones?el=1_x_8&amp;enrichId=rgreq-0db1a11cbd6cd19512ae964f6ce3f420-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjc3MTEwODtBUzoyODM3NzQ5Nzg5MzY4MzRAMTQ0NDY2ODYzNTc3Ng%3D%3D


Kuhn, J., Molz, A., Gröber, S. & Frübis, J. (2014). IRadioactivitiy - Possibilities and 

Limitations for Using Smartphones and Tablet PCs as Radioactive Counters. 

The Physics Teacher 52, pp. 351-356. 

Kuhn, J., Vogt, P. & Hirth, M. (2014). Analyzing the acoustic beat with mobile de-

vices. The Physics Teacher, 52(4), pp. 248-249.  

Kuhn, J., Vogt, P. & Müller, A. (2014). Analyzing elevator oscillation with the 

smartphone acceleration sensors. The Physics Teacher 52, pp. 55-56.  

Lonsdale, P., Baber, C. & Sharples, M. (2003). A Context Awareness Architecture for 

Facilitating Mobile Learning. Mlearn conference on Learning with mobile de-

vices. 

Lu, Z.J. (2012). Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart 

Phones: Innovative Methods, IGI Global, Hershey, PA, USA. 

Nix, J. (2005). The Development of Mobile Learning for Smartphones. Paper pre-

sented at IADIS Mobile Learning  

O’Malley, C., Vavoula, G., Glew, J., Taylor, J., Sharples, M. & Lefrere, P. (2003). 

Guidelines for Learning, Teaching and Tutoring in a Mobile Environment. MO-

BIlearn Project Deliverable  

Parolin, S.O. & Pezzi, G. (2013). Smartphone-aided measurements of the speed of 

sound in different gaseousmixtures. The Physics Teacher, 51(8), pp. 508–509.  

Pathirathna, S., Hoang, L., Santos, C., Pitaksarit, S., Yamamoto Y., Taketomi T., San-

dor, C. & Kato, H. (2015). A Learning Support System using Camera Tracking 

for High School Physics Experiments. IPSJ SIG Technical Report. 

Roschelle, J. & Pea, R. (2002). A walk on the WILD side: How wireless handhelds 

may change computer-supported collaborative learning. International Journal of 

Cognition and Technology, 1(1), pp. 145-168.  

Roschelle, J. (2003). Unlocking the learning value of wireless mobile devices. Journal 

of Computer Assisted Learning, 19(3), pp. 260-272. 

Sans, J.A., Manjón, F.J., Pereira, A. L.J., Gómez-Tejedor, J.A. & Monsoriu, J.A. 

(2013). Oscillations studied with the smartphone ambient light sensor. Euro-

pean Journal of Physics 34, pp. 1349-1354. 

Sans, J.A., Manjón, F.J., Cuenca-Gotor, V., Giménez-Valentín, M.H., Salinas, I., Bar-

reiro, J.J., Monsoriu, J.A. & Gomez-Tejedor, J.A. (2015). Smartphone: a new 

device for teaching Physics 1st International Conference on Higher Education 

Advances, HEAd’15. 

328

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Schwarz, O., Vogt, P. & Kuhn, J. (2013). Acoustic measurements of bouncing balls 

and the determination of gravitational acceleration. The Physics Teacher, 51, pp. 

312-313. 

Shakur, A. & Sinatra, T. (2013). Angular momentum. The Physics Teacher, 51(9), pp. 

564-565.  

Silva, N. (2012). Magnetic field sensor. The Physics Teacher, 50(6), pp. 372-373.  

Sitar, D. (2012). Imaging Emission Spectra with Handheld and Cellphone Cameras. 

The Physics Teacher, 50(9), pp. 524-525.  

Thoms, L.J., Colicchia, G. & Girwidz, R. (2013). Color reproduction with a 

smartphone. The Physics Teacher, 51(7), pp. 440-441.  

Trifonova, A. & Ronchetti, M. (2004). A General Architecture for M-Learning. Inter-

national Journal of Digital Contents, 2(1), pp. 3-8.  

Vavoula, G. & Karagiannidis, C. (2005). Designing mobile learning experiences. In 

Advances in Informatics (pp. 534-544). Springer Berlin Heidelberg.  

Vogt, P. & Kuhn, J. (2014a). Analyzing collision processes with the smartphone ac-

celeration sensor. The Physics Teacher, 52(2), pp. 118–119.  

Vogt, P. & Kuhn, J. (2014b). Acceleration Sensors of Smartphones. Frontiers in Sen-

sors, 2, pp. 1-9.  

Yavuz, A. (2015). Measuring the speed of sound in air using smartphone applications. 

The Physics Education, 50(8), pp. 281–284.   

Yu, H., Tan, Y. & Cunningham, B.T. (2014). Smartphone fluorescence spectroscopy. 

Analytical Chemistry, 86(17), pp. 8805–8813. 

Πετρίδης, Π. (2014). Μέτρηση της Γης με Smartphone και mobile apps. Φυσικές 

Επιστήμες στην Εκπαίδευση, 4, σσ. 67-78. 

329

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Σενάρια Παιχνιδοκεντρικής μάθησης στο Scratch 
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Περίληψη 

Σήμερα αναπτύσσεται στις κοινότητες της εκπαίδευσης μια τάση διερεύνησης και α-
ξιοποίησης μιας νέας φιλοσοφίας στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής και 
όχι μόνο. Το ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχημένα στην εκπαίδευση. 
Αυτή η τάση είναι γνωστή ως παιχνιδοκεντρική μάθηση και στοχεύει στη σχεδίαση, 
ανάπτυξη, αλλά και εφαρμογή ψηφιακών παιχνιδιών μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια, 
έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Η προσέγγιση 
της παιχνιδοκεντρικής μάθησης μπορεί να προσφέρει μαθησιακές εμπειρίες που συν-
δυάζουν ισορροπημένα την εμβάθυνση σε θέματα του γνωστικού πεδίου, ειδικά αν 
χρησιμοποιείται στο μάθημα της Πληροφορικής, ταυτόχρονα με τη ψυχαγωγία και ι-
κανοποίηση που εισπράττει ο παίκτης ενός ψηφιακού παιχνιδιού. Όλο αυτό το εγχεί-
ρημα είναι πιο επιτυχημένο, όταν υλοποιείται σε μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως είναι η γλώσσα Scratch του πανεπιστημίου MIT, η οποία αξιοποιείται στο μά-
θημα της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος της παρούσας εργα-
σίας είναι να αναδειχθούν οι τρόποι, με τους οποίους μπορεί ένας καθηγητής Πληρο-
φορικής να ενσωματώσει στη διδασκαλία του μαθήματος του την παιχνιδοκεντρική 
μάθηση με οπτικό προγραμματισμό με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια συνεργα-
σίας και να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του, να κατανοήσουν το θεωρητικό 
πλαίσιο του μαθήματος μέσα από τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση στον προγραμμα-
τισμό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παιχνιδοκεντρική μάθηση, οπτικός προγραμματισμός, Scratch 

Εισαγωγή 

Το παιχνίδι μάθησης ορίζεται ως δραστηριότητα οργανωμένη με τη μορφή παιχνιδιού 
που στοχεύει στην επίτευξη κάποιων μαθησιακών στόχων, αλλά και ψυχαγωγίας. Αυτό 
μπορεί να χαρακτηριστεί ψηφιακό, αν χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό λογισμικό 
(Michael & Chen, 2006). Συνεπώς, ένα ψηφιακό παιχνίδι μάθησης πρέπει να έχει δυο 
βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, το σενάριο παιχνιδιού (gameplay scenario), το οποίο 
εμπλέκει τον μαθητή – παίκτη και δημιουργεί συνθήκες διασκέδασης. Στο δικό μας 
σενάριο που θα αναλυθεί παρακάτω για παράδειγμα: ο παίκτης πρέπει αποφύγει κάποια 
συγκεκριμένα εμπόδια, όπως για παράδειγμα να συλλέξει κάποια συγκεκριμένα αντι-
κείμενα καθώς προχωρά στους διάφορους χώρους του παιχνιδιού με στόχο το υψηλό-
τερο σκορ. Μηχανισμός μάθησης (learning mechanism). Αυτή αφορά την ακριβή τε-
χνική μάθησης που εφαρμόζει το παιχνίδι. Στο δικό μας παράδειγμα, είναι οι ερωτήσεις 
κλειστού τύπου που απαντά ο παίκτης για να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο. Αυτές 
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βασίζονται στη θεωρία του μαθήματος της Πληροφορικής που διδάχθηκε στην τάξη 
που υλοποίησε το παιχνίδι.  

Οι Αlessi και Trolipp (2001) περιγράφουν τους παράγοντες ενός ψηφιακού παιχνιδιού 
μάθησης ως εξής: Κάθε παιχνίδι έχει έναν πρωταρχικό στόχο, ο οποίος είτε δηλώνεται 
από την αρχή είτε εκφράζεται στην πορεία του παιχνιδιού. Σε κάθε παιχνίδι είναι απα-
ραίτητο, να ορίζονται ποιες ενέργειες επιτρέπονται από το χρήστη και ποιοι περιορι-
σμοί υπάρχουν. Επίσης, πρέπει να ορίζεται το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού και να 
αποφασίζεται ο βαθμός δυσκολίας που είθισται να αυξάνεται καθώς ο παίκτης ανα-
πτύσσει δεξιότητες στο παιχνίδι ή ανεβαίνει επίπεδο. Σημαντικός είναι και ο παράγο-
ντας της φαντασίας. Κατά πόσο είναι σε θέση οι συνθήκες που βιώνει ο παίκτης – μα-
θητής να προσομοιώσουν ή αντιγράψουν ρεαλιστικές συνθήκες του πραγματικού κό-
σμου. Όσο περισσότερο το πράττουν, τόσο πιο ελκυστικό θέτουν το ψηφιακό παιχνίδι. 
Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνιέται και οι ρόλοι που έχουν οι παίκτες, αν αυτοί είναι αυ-
στηρά καθορισμένοι ή μπορούν να εναλλάσσονται και αν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
μπορεί να είναι ένας από τους παίκτες.   

Η οργάνωση των μαθητών, έτσι ώστε να υλοποιήσουν ένα ψηφιακό παιχνίδι μάθησης 
προσφέρει πολλά οφέλη στο μαθητή. Οι μαθητές επιθυμούν να παίξουν το παιχνίδι που 
δημιουργούν οι ίδιοι, έτσι ώστε βιώσουν ευχάριστα συναισθήματα που επιφέρει η συ-
γκεκριμένη εμπειρία. Η παιχνιδοκεντρική μάθηση χρησιμοποιεί αυτό το κίνητρο ως 
όχημα αυξημένης εμπλοκής και στοχεύει στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, όπως 
η αυξημένη διάδραση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, την εμβάθυνση στο πεδίο 
γνώσης, στην περίπτωση μας είναι ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
όπως η συνεργασία, η επικοινωνία με άλλους μαθητές, ο χρονοπρογραμματισμός έργου 
και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων (Δημητριάδης, 2014). 

Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει πως θα κινητοποιήσει και θα εμπλέξει τους μα-
θητές του στην παιχνιδοκεντρική μάθηση. Προηγείται πάντα η διδασκαλία του θεωρη-
τικού πλαισίου του μαθήματος με ανάλογα μέσα που ανταποκρίνονται στους διδακτι-
κούς στόχους που έχει θέσει, όπως παρουσιάσεις, φύλλα ελέγχου και φύλλα εφαρμο-
γής. Έπεται η επιλογή της τεχνικής στην παιχνιδοκεντρική μάθηση. Η πρώτη τεχνική 
αφορά την επιλογή οι μαθητές να παίξουν ένα έτοιμο παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό είναι 
έτοιμο από επαγγελματίες προγραμματιστές και οι μαθητές δεν χρειάζεται να προγραμ-
ματίσουν. Αυτή η τεχνική όμως δεν είναι σίγουρο, ότι θα υποστηρίζει πλήρως τους 
στόχους μάθησης. Στη δεύτερη περίπτωση οι μαθητές πειραματίζονται προσαρμόζο-
ντας ένα μισο-έτοιμο παιχνίδι. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός έχει ετοιμάσει 
τον βασικό σκελετό του παιχνιδιού και το διαθέτει στους μαθητές, για να το επεκτεί-
νουν, εφαρμόζοντας διάφορες στρατηγικές ή τεχνικές που έχουν εξηγηθεί κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές, να 
κατανοήσουν την αρχική δομή του ψηφιακού παιχνιδιού και να την κατευθύνουν εκεί 
που επιθυμούν αυτοί. Από την άλλη πλευρά αυτό το εγχείρημα απαιτεί περισσότερο 
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χρόνο υλοποίησης. Η τρίτη περίπτωση, αφορά την ανάθεση δραστηριότητα στους μα-
θητές να δημιουργήσουν ένα δικό τους παιχνίδι. Εδώ χρειάζεται να διδαχθεί εις βάθος 
ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, οπτικό ή μη, για να μπορέσουν οι μαθητές να α-
νταποκριθούν πλήρως. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάνω σε ένα σενάριο που 
συνήθως το διαμορφώνουν οι ίδιοι ή σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και αναπτύσ-
σουν το παιχνίδι τους. Χρειάζεται συνεχή τεχνική υποστήριξη από πλευράς του εκπαι-
δευτικού, ώστε να υποστηρίξει αποδοτικά τους μαθητές του στα πρώτα τους προγραμ-
ματιστικά βήματα στο προγραμματιστικό περιβάλλον που έχει επιλεγεί. Στη δική μας 
περίπτωση επιλέχθηκε η τρίτη περίπτωση διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών παι-
χνιδιών στο μάθημα της Πληροφορικής. 

Το μοντέλο Prensky για τη μάθηση με ψηφιακά παιχνίδια 

Ο Prensky (2001 ; 2002) παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο σχετικά με τις ευ-
καιρίες μάθησης που προσφέρει εγγενώς ένα παιχνίδι και θα εξηγηθούν παρακάτω, 
επειδή χρησιμοποιήθηκε στη δική μας μελέτη περίπτωσης. Πρώτα, ένα ψηφιακό παι-
χνίδι πρέπει να απαντάει στο ερώτημα ποιος είναι ο τρόπος παιχνιδιού (gameplay). O 
παίκτης πρέπει να κατανοήσει πως λειτουργούν τα διάφορα στοιχεία του παιχνιδιού, 
π.χ.: οι χαρακτήρες, τα αντικείμενα, τι μπορεί να πράξει ένας παίκτης με αυτά κ.α. Εδώ 
μπορούν να αναφερθούν αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν, ότι τα παιχνίδια τα ο-
ποία απαιτούν από τους παίκτες να μάθουν πώς να διακρίνουν διαφορετικά σχεδια-
στικά πρότυπα στο χώρο (π.χ.: Tetris), ενισχύουν τις νοητικές ικανότητες των παικτών, 
όσον αφορά την επεξεργασία οπτικοχωρικής πληροφορίας (Greenfield, 1998). 

Δεύτερον, πρέπει να εξηγηθεί το τι μπορεί να κάνει κάθε παίκτης επακριβώς. Δηλαδή, 
ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν το παιχνίδι. Τι είναι επιτρεπτό να κάνει κάθε παίκτης 
και τι όχι. Τι θα γίνει, αν παραβιάσει κάποιον από τους κανόνες. Η Turkle (1995) δια-
πιστώνει ότι σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι είναι ακριβώς η σε βάθος κατανόηση των 
κανόνων του μέσω διερεύνησης σεναρίων και στρατηγικών. 

Έπεται η απάντηση στο ερώτημα γιατί να κάνει κάτι ο παίκτης. Για ποιο λόγο να προ-
τιμήσει να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη τακτική αντί για μία άλλη στο παιχνίδι; Η 
στρατηγική που θα εφαρμόσει ο παίκτης σχετίζεται σίγουρα με τη βαθύτερη κατανό-
ηση για το πώς θα κερδίσει το παιχνίδι και αυτό είναι ένα ισχυρό στοιχείο μάθησης, 
ειδικά σε παιχνίδια που απαιτούν εμβάθυνση και ανάλυση σε θέματα στρατηγικής (π.χ.: 
σκάκι κ.α.). 

Ένα επόμενο στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η απάντηση στο ερώτημα σε ποιο 
«κόσμο» και υπό ποιες συνθήκες εξελίσσεται το ψηφιακό παιχνίδι. Οι παίκτες πρέπει 
να μάθουν τους κανόνες του παιχνιδιού και τις αξίες σε αυτόν. Στο παιχνίδι δημιουρ-
γούνται κάποιες ειδικές συνθήκες, στις οποίες κάθε παίκτης χρειάζεται εξοικείωση, ό-
πως περιβαλλοντικές, καιρικές συνθήκες, πολιτισμικές συνθήκες κ.α. 
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Ένα τελευταίο στοιχείο αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων με βάση κυρίως κλί-
μακα ηθικών αξιών που είτε τονίζει το παιχνίδι και αναπτύσσει ο παίκτης παίζοντας, 
είτε είναι ήδη ανεπτυγμένες . Είναι το είδος των αποφάσεων που βασίζονται σε εκτι-
μήσεις για το αν μια στρατηγική- νόμιμη σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού – 
θα ήταν αποδεκτό να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ηθική ή γενικά με την κλίμακα αξιών 
του παίκτη. 

Το παραπάνω μοντέλο μελετήθηκε και εφαρμόστηκε στο παρακάτω σενάριο, με σκοπό 
να συνδεθούν στοιχεία μάθησης που αναφύονται σε κάθε ένα άξονα συγκεκριμένα. 
Ένα επιτυχημένο ψηφιακό παιχνίδι καλλιεργεί στοιχεία μάθησης που αναδεικνύονται 
ενδογενώς, δηλαδή αναδεικνύονται από το σενάριο. Η ιδιαίτερη βοήθεια που δίνει αυτό 
το μοντέλο βασίζεται στο γεγονός ότι αναλύει την εμπειρία του ψηφιακού παιχνιδιού 
σε ειδικότερους άξονες για τους οποίους πρέπει να σχεδιαστούν και να προγραμματι-
στούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτό το γεγονός αποτελεί μία ευχάριστη πρόκληση 
τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές.  

Ψηφιακό παιχνίδι και σενάρια συνεργασίας 

Όπως υποστηρίζει ο Δημητριάδης (2014), η σύνδεση μεταξύ ψηφιακών παιχνιδιών και 
σεναρίων συνεργασίας μπορεί να προσεγγιστεί και από την παιδαγωγική, αλλά και από 
την τεχνολογική οπτική, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο νέους δρόμους και ευκαιρίες 
εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό και παραγωγής παιχνιδιών – προϊόντων μάθησης για 
τους δημιουργούς – μαθητές. Τα σενάρια συνεργασίας μπορούν να προσφέρουν από 
την πλευρά της παιδαγωγικής προσέγγισης το υποστηρικτικό πλαίσιο για τον δάσκαλο 
ώστε να αξιοποιήσει τα ψηφιακά παιχνίδια μέσω της συνεργασίας των μαθητών. Τα 
σενάρια μπορούν να προσφέρουν τη δομή και τη καθοδήγηση που χρειάζονται οι μα-
θητές ώστε η εμπειρία του παιχνιδιού να τους βοηθήσει να κερδίσουν σημαντικά γνω-
στικά και μεταγνωστικά οφέλη. Από τεχνολογικής πλευράς, τα σενάρια μπορούν να 
προσφέρουν ένα πλαίσιο καθορισμού προδιαγραφών στην ανάπτυξη ψηφιακών παιχνι-
διών μάθησης. Ο στόχος εδώ είναι να υποστηριχτούν οι απαραίτητες λειτουργίες σε-
ναριογράφησης που θα εφαρμοστούν στο ψηφιακό παιχνίδι που θα δημιουργήσουν οι 
σχεδιαστές – μαθητές. 

Υλοποίηση σεναρίων συνεργασίας 

Στη δική μας μελέτη περίπτωση για μαθητές γ’ Γυμνασίου επιλέξαμε την οπτκή 
γλώσσα προγραμματισμού Scratch, για να υλοποιήσουμε το δικό μας ψηφιακό παιχνίδι 
μάθησης  σε μια ομάδα 26 μαθητών. Αυτή η γλώσσα προγραμματισμού επιλέχθηκε, 
διότι είναι εύκολη στην εκμάθηση της από μαθητές αυτή της ηλικίας και ιδιαίτερα όταν 
σχετίζεται με τα πρώτα προγραμματιστικά τους βήματα. Αποτελεί μια κατάλληλη 
γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών, επειδή τα σενάρια 
που υλοποιούνται μπορούν να εξελιχθούν σε διαδραστικές ιστορίες. Οι μαθητές χωρί-
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στηκαν σε μία ομάδα των 11 ατόμων και μία ομάδα των 15 ατόμων, για να υλοποιή-
σουν διαφορετικά σενάρια ως ψηφιακά παιχνίδια. Για να υλοποιήσει η κάθε ομάδα 
μαθητών το δικό της ψηφιακό παιχνίδι μάθησης ακολουθήθηκαν οι παρακάτω φάσης: 

Στη φάση προετοιμασίας διδάχθηκε από τον εκπαιδευτικό με συγκεκριμένα φύλλα ερ-
γασίας το θεωρητικό υπόβαθρο για να μπορέσουν οι μαθητές να υλοποιήσουν ένα τέ-
τοιο πρόγραμμα (δηλαδή οι δομές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης). Χρησιμο-
ποιήθηκε το μοντέλο Prensky, ώστε να γίνει μια προ-εκτίμηση για το πώς ενσωματώ-
νονται τα στοιχεία μάθησης στους διάφορους άξονες. Οι μαθητές προδιέγραψαν τα 
στοιχεία που θα αποτελούσαν  στόχους μάθησης σε αυτή τη δραστηριότητα. 

Ακολούθησε η φάση της σχεδίασης του ψηφιακού παιχνιδιού από κάθε ομάδα. Η κάθε 
ομάδα των μαθητών χρησιμοποίησε την μέθοδο του καταιγισμού ιδεών 
(brainstorming), για να αποφασίσουν και να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορού-
σαν το σενάριο, τους κανόνες και το πλαίσιο του ψηφιακού παιχνιδιού μάθησης. Σε 
αυτό το σημείο αποφασίστηκε και η κατανομή εργασιών των μαθητών με ρόλους που 
εναλλάσσονταν. Σε ένα παιχνίδι που παίζεται ελεύθερα ο μαθητής – παίκτης μπορεί να 
μην δοκιμάσει πότε μια στρατηγική  που οδηγεί μεν σε αποτυχία αλλά μέσω της απο-
τυχίας προσφέρει ένα χρήσιμο μάθημα. Οι σχεδιασμένοι ρόλοι ενθάρρυναν τους μαθη-
τές να εφαρμόσουν και να αναστοχαστούν πάνω σε στρατηγικές αποτυχίας. Το σενάριο 
συνεργασίας που αποφασίστηκε χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Το ψηφιακό παιχνίδι 
ονομάστηκε “Catch the Bunch” (δηλαδή: Πιάσε την ανθοδέσμη) από την πρώτη ομάδα 
και “Rising Warrior’s Conflict” από τη δεύτερη ομάδα. Στο τέλος κάθε πίστας ο παί-
κτης έπρεπε να απαντήσει ερωτήσεις σχετικές με τη θεωρία προγραμματισμού. 

Μετά από αυτήν τη φάση ακολούθησε η φάση της υλοποίησης του ψηφιακού παιχνι-
διού στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Η περίοδος υλοποίησης κράτησε 
3 εβδομάδες. Σε αυτήν τη φάση τα παιδιά υλοποίησαν φύλλα εργασίας που βασίζονται 
στο προγραμματιστικό πλαίσιο της θεωρίας, δηλαδή δομή ακολουθίας, δομή επιλογής 
και δομή επανάληψης που δόθηκαν από τον εκπαιδευτικό. Το αποτέλεσμα των 2 παι-
χνιδιών που υλοποίησαν φαίνεται σε μία οθόνη στην Εικόνα 1 και στην Εικόνα 2. 

 
Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

Τελευταίο στάδιο ήταν η φάση του απολογισμού / αναστοχασμού. Στο τέλος του κάθε 
παιχνιδιού αναλύθηκε η εμπειρία των μαθητών που έφτιαξαν, αλλά και που έπαιξαν το 
συγκεκριμένο ψηφιακό παιχνίδι. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές παρέδωσαν μία ηλεκτρο-
νική παρουσίαση, για αυτό που δημιούργησαν. Επίσης, έλαβαν μέρος σε ανοικτή συ-
ζήτηση για την εμπειρία που αποκόμισαν και για το τι θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει 
στο εγχείρημα που ολοκλήρωσαν. Τέλος, συμπλήρωσαν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 
που τους μοιράστηκε από τον εκπαιδευτικό. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο οι μαθητές 
απάντησαν στο ερώτημα αξιολόγησης αν έμειναν ευχαριστημένοι από τη δραστηριό-
τητα στην οποία συμμετείχαν. Το γράφημα μίας ερώτησης του ερωτηματολογίου φαί-
νεται  στην Εικόνα 3. 

 Όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα σε ένα δείγμα 15 μαθητών απάντησαν στην 
πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά με την ικανοποίηση τους για τη δη-
μιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού μάθησης θετικά. Πάνω από το 50 % θεώρησαν ότι 
η δραστηριότητα που έκαναν ήταν ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. Επίσης, μετά την υ-
λοποίηση συγκεκριμένων φύλλων εργασίας ήταν κατανοητό, ότι η εμπέδωση των μα-
θητών στις δύσκολες για αυτούς δομές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης επιτεύ-
χθηκε. 

 
Εικόνα 3 
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Συμπεράσματα 

Η παιχνιδοκεντρική μάθηση στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης έχει μόνο θετικά 
αποτελέσματα στη διαδικασία μάθησης των μαθητών που την παρακολούθησαν. Ανα-
θερμάνθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για τον προγραμματισμό και το μάθημα της 
Πληροφορικής. Χρησιμοποίησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, για να υ-
λοποιήσουν ένα δικό τους, πρωτότυπο σενάριο ως ψηφιακό παιχνίδι μάθησης. Εφάρ-
μοσαν μέσα από το παιχνίδι και την εναλλαγή ρόλων, όλα όσα έμαθαν στη διδασκαλία 
της θεωρίας του μαθήματος. Η παιχνιδοκεντρική μάθηση δίνει μία άλλη διάσταση στη 
διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής και ειδικά, όταν υλοποιείται σε ένα ο-
πτικό περιβάλλον προγραμματισμού, όπως είναι το Scratch. Oι μαθητές – παίκτες κά-
νουν επιτυχημένα τα πρώτα προγραμματιστικά τους βήματα με τη δημιουργία ψηφια-
κών παιχνιδιών μάθησης. Ίσως στο μέλλον να ήταν ωφέλιμη μια ενδελεχή στατιστική 
έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα για μαθητές Γυμνασίου. 
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Σημείο Δρόσου: Μετρήσεις στο σχολικό εργαστήριο με τη χρήση Arduino. 
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Περίληψη 

Οι καταστάσεις της ύλης και οι μεταβάσεις από μια κατάσταση σε μια άλλη αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Εκτός από τα σημεία τήξεως (πήξεως), ζέσεως (υγροποιήσεως) ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σημείο δρόσου ή σημείο κόρου ατμόσφαιρας. Σημείο 

δρόσου χαρακτηρίζεται η θερμοκρασία όπου όταν οι υδρατμοί ψυχθούν δημιουργούν 

σταγόνες νερού. Στη θερμοκρασία αυτή ο αέρας είναι κορεσμένος και δεν μπορεί να 

συγκρατήσει άλλους υδρατμούς δηλαδή η σχετική υγρασία είναι 100%. Ο 

προσδιορισμός του σημείου δρόσου μπορεί να γίνει με πολύ απλά μέσα στο σχολικό 

εργαστήριο, αλλά μπορεί επίσης να προσδιορισθεί με τεχνικά και υπολογιστικά μέσα. 

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας προσαρμοσμένους σε 

μικροεπεξεργαστή Arduino, καταγράψαμε τις τιμές του σημείου δρόσου σε σχέση με 

τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας. Το σημείο δρόσου είναι σημαντικό καθώς μπορεί 

να προστατέψει εγκαταστάσεις υψηλού κόστους, όπως τους επιταχυντές του CERN 

από τη διάβρωση.  

Λέξεις - Κλειδιά: Σημείο δρόσου, Arduino, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, CERN 

Εισαγωγή 

Στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και Στ΄ τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου - http://ebooks.edu.gr/ ), αλλά και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (http://ebooks.edu.gr/) γίνεται εκτενής αναφορά στις καταστάσεις της 

ύλης, αλλά και στις μεταβάσεις από μια κατάσταση σε μια άλλη (π.χ. από υγρή σε 

αέρια). Ο πειραματισμός γίνεται κυρίως με χρήση νερού για λόγους ασφάλειας και 

μελετώνται κυρίως τα σημεία τήξεως (πήξεως) και ζέσεως (υγροποιήσεως). Το 

θερμοκρασιακό εύρος εντός του οποίου επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένες μεταβάσεις 

είναι εύκολα επιτεύξιμο τεχνικά και χρονικά εντός της διδακτικής ώρας. Εκτενής 

πειραματική μελέτη γίνεται στην Α΄ Γυμνασίου, όπου οι μαθητές προσεγγίζουν τις 

σχετικές έννοιες διαδοχικά μέσα από φύλλα εργασίας που αντιστοιχούν σε 

περισσότερες από μια διδακτικές ώρες (https://goo.gl/t2d6pQ). 

Ωστόσο, ενδιαφέρουσα περίπτωση μετάβασης φάσης αποτελεί και το σημείο δρόσου 

(Lawrence, 2005). Σημείο δρόσου ή σημείο υγροποίησης ή σημείο κόρου ατμόσφαιρας 

χαρακτηρίζεται η θερμοκρασία εκείνη, στην οποία όταν οι υδρατμοί ψυχθούν, 
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δημιουργούν το φαινόμενο της δρόσου, δηλαδή τις σταγόνες δρόσου (Rall & 

Hornbaker, 1986). Στη θερμοκρασία αυτή ο αέρας είναι κορεσμένος και δεν μπορεί να 

συγκρατήσει άλλους υδρατμούς με αποτέλεσμα να υγροποιούνται, ενώ η σχετική 

υγρασία της ατμόσφαιρας είναι 100%. Γενικά η Δρόσος είναι φυσικό φαινόμενο κατά 

το οποίο οι υπάρχοντες υδρατμοί στην ατμόσφαιρα συμπυκνώνονται κοντά στην 

επιφάνεια του εδάφους σχηματίζοντας μεγάλες σταγόνες νερού που καλύπτουν κάθε 

αντικείμενο. Η δρόσος είναι ιδιαίτερα ευεργετική στις καλλιέργειες ειδικά σε περιοχές 

με λιγοστές βροχοπτώσεις όπως είναι τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες) 

(Rajvanshi, 1981).. Ωστόσο, στην περίπτωση τεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής αξίας 

ή επιστημονικής σπουδαιότητας μπορεί να αποβεί μοιραία, προκαλώντας 

ανεπανόρθωτες βλάβες. Για το λόγο αυτό η γνώση του σημείου δρόσου είναι μια 

σημαντική πληροφορία με συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Η θερμοκρασία κορεσμού της ατμόσφαιρας ή του σημείου δρόσου μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε θερμοκρασία, πάνω από το 0°C, καθώς εξαρτάται μόνο από την ποσότητα 

των υδρατμών που περιέχει 1 κυβικό μέτρο αέρος, συνεπώς εξαρτάται από την απόλυτη 

υγρασία. Το φαινόμενο του δρόσου μπορεί πολύ εύκολα να παρατηρηθεί, 

προσθέτοντας κρύο νερό σε ένα γυάλινο ή καλύτερα μεταλλικό δοχείο. Θα 

παρατηρήσουμε τότε υδρατμούς να υγροποιούνται στην επιφάνεια το μεταλλικού 

δοχείου μέχρι το ύψος του κρύου-παγωμένου νερού (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1: Συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική μεταλλική επιφάνεια δοχείου που 

περιέχει νερό θερμοκρασίας χαμηλότερης από το σημείο δρόσου. 
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Στο σχολικό εργαστήριο μπορεί να παρατηρηθεί και να καταγραφεί το σημείο δρόσου 

ψύχοντας σταδιακά μια μεταλλική ή γυάλινη επιφάνεια μέχρις ότου να συμπυκνωθούν 

οι πρώτες σταγόνες νερού πάνω σε αυτήν (Osborne & Cosgrove, 1983). Με τη βοήθεια 

θερμομέτρου μπορούμε να καταγράψουμε τη θερμοκρασία δρόσου για τη δεδομένη 

ατμοσφαιρική υγρασία.  

Ωστόσο, το σημείο δρόσου δεν είναι μια μοναδική τιμή, αλλά εξαρτάται ισχυρά από 

περιβαλλοντικές παραμέτρους και κυρίως από την ατμοσφαιρική υγρασία (Reitan, 

1963). Είναι ενδιαφέρουσα η συχνή (π.χ. καθημερινή) καταγραφή του σημείου δρόσου 

με ακριβέστερες μεθόδους. Η προτεινόμενη μέθοδος κάνει χρήση των δυνατοτήτων 

του μικροεπεξεργαστή Arduino στον οποίον προσαρμόζουμε αισθητήρες 

θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι αισθητήρες καταμετρούν τις αντίστοιχες τιμές και ο 

επεξεργαστής Arduino καταγράφει και επεξεργάζεται τις τιμές αυτές (Gertz & Di Justo, 

2012). Σταδιακά μπορούμε να σχεδιάσουμε τις καμπύλες θερμοκρασίας δρόσου σε 

σχέση με τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος για ένα συγκεκριμένο τόπο και για 

συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Ιδιαίτερη σπουδαιότητα εμφανίζει η καταγραφή της θερμοκρασίας δρόσου σε 

εγκαταστάσεις υψηλού κόστους και σημαντικής ερευνητικής-επιστημονικής αξίας 

όπως αυτές που υπάρχουν στο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας (Apsimon et. al. 1985). 

Οι επιταχυντές, οι ανιχνευτές και τα καταγραφικά όργανα του ερευνητικού κέντρου 

πρέπει να προστατεύονται συνεχώς από την υγρασία και τη διάβρωση. Οι επιστήμονες 

στο CERN αναζητούν οικονομικούς, αλλά ταυτόχρονα και αξιόπιστους τρόπους 

ελέγχου και μέτρησης των ποσοστών σχετικής υγρασίας. Η μέθοδος μέτρησης με τους 

αισθητήρες Arduino είναι η οικονομικότερη και πιο αξιόπιστη μέθοδος που έχει 

δοκιμασθεί και χρησιμοποιείται στο CERN (Triplets & Boxes, 2010). Οι ερευνητές του 

CERN τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν συστηματικά τη συνεργασία με σχολεία με 

κύριο στόχο την διάχυση της γνώσης, αλλά και την εμπλοκή εκπαιδευτικών και 

μαθητών στη βασική έρευνα, όπου αυτό είναι δυνατό (Johansson, 2006). Το σχολείο 

μας ανέπτυξε συνεργασία με τους ερευνητές του CERN οι οποίοι μας προμήθευσαν 

τον αντίστοιχο εξοπλισμό και βασικές οδηγίες συνδεσμολογίας των ανιχνευτών στο 

μικροεπεξεργαστή Arduino. Γίνεται αντιληπτό ότι η εργασία αυτή αποτελεί έμπρακτη 

συνεργασία σχολείου-ερευνητικού κέντρου και οι μαθητές συμμετείχαν σε ερευνητική 

εργασία με αποδεδειγμένη εφαρμογή.  

Μέτρηση σημείου δρόσου με απλά μέσα στο σχολικό εργαστήριο 

Αρχικά έγινε προσέγγιση της έννοιας του σημείου δρόσου με απλά μέσα στο σχολικό 

εργαστήριο. Η πειραματική Φυσική της Α΄ Γυμνασίου προσφέρεται για υλοποίηση 

αντίστοιχων πειραμάτων. Μέσα από συνολικά 6 διδακτικές ώρες και σε δύο τμήματα 

των 30 μαθητών, προσεγγίσαμε τις θερμοκρασίες μεταβάσεων μεταξύ αυτών και το 

σημείο δρόσου. Βέβαια, επαναλάβαμε τη διαδικασία και στο πλαίσιο του μαθήματος 

της ερευνητικής εργασίας (project) στο Λύκειο που διήρκεσε δύο σχολικά τετράμηνα 

με συμμετέχοντες συνολικά 16 μαθητές. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε 

περιγράφεται αδρά στην Εικόνα 2 (Ben-zvi-Assarf & Orion, 2005).  
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Εικόνα 2: Προσδιορισμός Σημείου Δρόσου με απλά μέσα στο σχολικό εργαστήριο 

Αρχικά, επιλέξαμε μεταλλικό ή γυάλινο δοχείο το οποίο γεμίσαμε με νερό σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια προσθέτοντας σταδιακά νερό σε 

χαμηλότερη θερμοκρασία ή κύβους πάγου και αναμένοντας την εξισορρόπηση της 

θερμοκρασίας παρατηρούσαμε το εξωτερικό τμήμα το δοχείου (Bar & Travis, 1991). 

Μόλις οι μαθητές παρατηρούσαν τις πρώτες σταγόνες να συμπυκνώνονται στο 

εξωτερικό τμήμα του μεταλλικού ή γυάλινου δοχείου, τότε καταγράφαμε τη 

θερμοκρασία από το εμβαπτισμένο στο νερό θερμόμετρο. Η θερμοκρασία αυτή είναι 

το σημείο δρόσου για τη συγκεκριμένη ατμοσφαιρική υγρασία. Τη σχετική υγρασία 

καταγράφουμε από εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που παρέχει τιμές μετεωρολογικών 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (Εικόνα 2) (Zhang et. al. 2010). Κατά αυτόν τον τρόπο 

και επαναλαμβάνοντας τις μετρήσεις ημερησίως για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε 

καταγράψει τις τιμές των σημείων δρόσου για διαφορετικές τιμές της σχετικής 

υγρασίας. Ενδεικτικές μετρήσεις που έγιναν ανά μήνα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού 

έτους φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Ενδεικτικές τιμές σημείου δρόσου και σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας 

κατά τη διάρκεια σχολικού έτους. 

Μήνας Οκτ. Νοε. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ.  Απρ. Μαι. 

Σχετική 

Υγρασία (%) 
67 71 72 69 67 67 66 64 

Σημείο 

Δρόσου (οC) 
14 10 7 4,5 4 6 9 13 

Συνδεσμολογία και προγραμματισμός Arduino 

Υλικά μετρητικής-πειραματικής διάταξης 

Για την συναρμολόγηση της καταγραφικής μας διάταξης Arduino χρειαστήκαμε τα 

παρακάτω στοιχεία: 

1. Μια «breadboard» που μας επιτρέπει να κάνουμε τις ενώσεις εύκολα. Πάνω στην 

«breadboard» τοποθετήσαμε το nano-Arduino και τον αισθητήρα DHT11. 

2. Ένα ArduinoNano με το καλώδιό του, ώστε να συνδέσουμε το Arduino στην USB 

port του υπολογιστή μας. 
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3. Έναν αισθητήρα DHT11 (στη συνέχεια προστέθηκαν επιπλέον αισθητήρες). 

4. Κομμάτια καλωδίων που θα είναι χρήσιμα για τις ενώσεις των αισθητήρων (π.χ. του 

DHT11) (Banzi & Shiloh, 2014) 

Συνδεσμολογία 

Στην Εικόνα 3 φαίνεται η συνδεσμολογία του Arduino για την πραγματοποίηση των 

μετρήσεων του σημείου δρόσου. Χρησιμοποιήσαμε τις εξής γραμμές:  

1. 5V αισθητήρα (7i-1+)στην γραμμή + για τροφοδοσία (12a – 17+). 

2. GND από nano-Arduino στη γραμμή - για τροφοδοσία (14a – 20-). 

3. + αισθητήρα (7i-1+) 

4. - αισθητήρα (9i-15-) 

5. Σήμα αισθητήρα (8i-g11 D2 Arduino) 

Οι οδηγίες για τη συνδεσμολογία, καθώς και για την «επικοινωνία» του Arduino με τον 

υπολογιστή προς καταγραφή των μετρήσεων αρχικά δόθηκαν από τους επιστήμονες 

του CERN, ενώ εμείς τις προσαρμόσαμε και τις αναβαθμίσαμε στα δεδομένα των 

υπολογιστικών συστημάτων του σχολείου μας. 

 
Εικόνα 3: To ArduinoNano και ο αισθητηρας DHT11 

Προγραμματισμός-Software 

Για να μπορούμε να γράφουμε τα προγράμματα στο Arduino είναι απαραίτητο το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανάπτυξης “Arduino IDE”. Το πρόγραμμα αυτό διατίθεται 

ελεύθερα και μπορεί κανείς να το «κατεβάσει» από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software. Η γλώσσα προγραμματισμού είναι 

“Arduino” C ή C++ (βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού, αλλά αυτές είναι οι προτιμότερες). Το IDE ουσιαστικά δίνει τη 

δυνατότητα να «μιλάμε» στο Arduino από έναν υπολογιστή (Windows PC, Linux PC, 

Mac). Παράλληλα, για την επεξεργασία των μετρήσεων χρειαζόμαστε το Processing 

IDE, το οποίο επίσης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://processing.org/download/ (Monk, 2012). Τέλος, προτείνουμε την εγκατάσταση 

(ή καλύτερα), την ενεργοποίηση βιβλιοθήκης π.χ. της «Firmata» (μια από τις πολλές) 
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του Processing IDE. Στην Εικόνα 4 φαίνονται στάδια του προγραμματισμού σε sketch 

του υπολογιστή για την καταγραφή των δεδομένων μας και για την επικοινωνία με το 

Arduino (Noble, 2009). 

 
Εικόνα 4: Στάδια προγραμματισμού του Arduino 

Πειραματικές μετρήσεις-δεδομένα 

Η μεταβολή των επιπέδων υγρασίας στον τόπο μετρήσεων κυμαινόταν από 55% έως 

70%. Ο παράγοντας αυτός ήταν δεσμευτικός για τις μετρήσεις μας οπότε το σύνολο 

των καταμετρημένων σημείων δρόσου εμπίπτουν στο πλαίσιο των τιμών αυτών. Για το 

εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος μπορέσαμε και πετύχαμε θερμοκρασίες από 6 οC 

μέχρι 30 οC. Οι θερμοκρασίες αυτές επιτεύχθηκαν σε ετήσιο εύρος και 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια χειμερινών και θερινών περιόδων. Στον 

παρακάτω Πίνακα 2 φαίνονται οι τιμές πειραματικών μετρήσεων του σημείου δρόσου 

για διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας, 

όπως καταγράφηκαν από τους αισθητήρες του Arduino. 

Πίνακας 2: Πειραματικές τιμές Σημείων Δρόσου για διαφορετικές τιμές θερμοκρασιών 

περιβάλλοντος και σχετικών ατμοσφαιρικών υγρασιών. 

Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος (οC) 

Σημείο Δρόσου (οC) για δεδομένη σχετική υγρασία 

50%-55% 55%-60% 60%-65% 65%-70% 

6 -2,1 -1,0 -0,1 0,9 

7 -1,3 -0,2 0,8 1,8 

8 -0,4 0,8 1,8 2,8 

9 0,4 1,7 2,7 3,8 

10 1,3 2,6 3,7 4,7 

11 2,3 3,5 4,6 5,6 

12 3,2 4,5 5,6 6,6 

13 4,2 5,4 6,6 7,6 

14 5,1 6,4 7,5 8,6 

15 6,1 7,3 8,5 9,5 

16 7,0 8,3 9,5 10,5 
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17 7,9 9,2 10,4 11,5 

18 8,8 10,2 11,4 12,4 

19 9,7 11,1 12,3 13,4 

20 10,7 12,0 13,3 14,4 

21 11,6 12,9 14,2 15,3 

22 12,5 13,8 15,2 16,3 

23 13,5 14,8 16,1 17,2 

24 14,4 15,7 17,0 18,2 

25 15,3 16,7 17,9 19,1 

26 16,2 17,6 18,8 20,1 

27 17,2 18,6 19,8 21,1 

28 18,1 19,5 20,8 22,0 

29 19,1 20,5 21,7 22,9 

30 20,0 21,4 22,7 23,9 

Συμπεράσματα 

Αρχικά από τις μετρήσεις που έγιναν στο σχολικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους (Πίνακας 1) μπορέσαμε να σχεδιάσουμε την καμπύλη συμπεριφοράς 

του σημείου δρόσου σε σχέση με τη σχετική υγρασία (Εικόνα 5). Από την καμπύλη 

αυτή παρατηρούμε διακύμανση των σημείων δρόσου μεταξύ των 4 οC και 14 οC η 

οποία φαίνεται να μην ακολουθεί κάποια εξάρτηση από τη σχετική ατμοσφαιρική 

υγρασία. Συμπεραίνουμε ότι το σημείο δρόσου εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Για δεδομένες τιμές σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας το σημείο 

δρόσου μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ουσιαστικά 

μια σχετικά ζεστή χειμωνιάτικη ημέρα μπορεί να δώσει τιμές σημείου δρόσου 

παρόμοιες με μια ψυχρή ανοιξιάτική ημέρα. Αυτή η διαπίστωση μας ώθησε να 

μελετήσουμε αναλυτικά, με τη βοήθεια αισθητήρων και του επεξεργαστή Arduino τη 

συμπεριφορά του σημείου δρόσου σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

για δεδομένα εύρη σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας.  

 
Εικόνα 5:Μεταβολή του σημείου δρόσου σε σχέση με τη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 
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Από τις μετρήσεις του Πίνακα 2 σχεδιάζουμε την αντίστοιχη γραφική απεικόνιση του 

σημείου δρόσου σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για δεδομένα εύρη 

σχετικών ατμοσφαιρικών υγρασιών ( 50-55%,  55-60%,  60-65%, 65-70%). 

Παρατηρούμε ευθεία συνάρτηση του σημείου δρόσου από τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος (Εικόνα 6).  

 
Εικόνα 6: Σημείο Δρόσου σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για δεδομένα εύρη 

σχετικών ατμοσφαιρικών υγρασιών ( 50-55%,  55-60%,  60-65%, 65-70%) 

Ουσιαστικά υπάρχει σχέση αναλογίας μεταξύ σημείου δρόσου και θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος, συμπέρασμα που συμπίπτει με τη βιβλιογραφία (Lawrence, 2005). 

Επίσης, παρατηρούμε αύξηση της θερμοκρασίας δρόσου με αύξηση της σχετικής 

υγρασίας, συμπέρασμα που επίσης επαληθεύει τη διεθνή βιβλιογραφία (Mohseni, & 

Stefan, 1999). Οι μετρήσεις μας αποτελούν καταγραφή σημείων δρόσου της περιοχής 

μας και εισήγαγαν τους μαθητές στην πρακτική και στη φιλοσοφία της ερευνητικής 

διαδικασίας. Τέλος, μέσα από τις διαρκείς επικοινωνίες μέσω τηλεδιασκέψεων με τους 

ερευνητές του CERN, συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντικές είναι οι μετρήσεις που 

εκτελούσαμε, καθώς αντίστοιχες υλοποιούνται για προστασία των επιταχυντών και 

ανιχνευτών του CERN. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, η διάχυση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία και η τάση για 

εφαρμογή εναλλακτικών και συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών, συνδέονται με την 

χρησιμοποίηση του όρου «Διδακτικό Σενάριο» για την περιγραφή του συνόλου των 

διδακτικών δραστηριοτήτων και των χρησιμοποιούμενων μέσων καθώς και του γενι-

κότερου πλαισίου μέσα στο οποίο υλοποιούνται οι δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Γρηγοριάδου κ.α., 2011). Η παρούσα εργασία αφορά 

στη διαδικασία σχεδίασης και εφαρμογής ενός διδακτικού σεναρίου για τη δημιουργία 

ψηφιακού κόμικ μέσω της ταμπλέτας iPad και των εκπαιδευτικών εφαρμογών Web 2.0, 

και προτείνονται ενδεικτικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί η συγκεκριμένη εφαρμογή 

να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σενάριο δημιουργίας ψηφιακού 

κόμικ σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους ίδιους του μαθητές έχοντας ως πυρήνα την 

ανάπτυξη αφηγήσεων μεταξύ δύο τουλάχιστον «ηρώων» μέσα σε ανάλογο σκηνικό. 

Εικόνα και λόγος βρίσκονται σε μία σχέση όχι ανταγωνιστική αλλά συμπληρωματική. 

Τέλος, το σενάριο σχετίζεται με τις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας και των Εικαστι-

κών, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο βασικός σκοπός, όμως, του 

σεναρίου είναι να συσχετίσει αυτές τις γνωστικές περιοχές με τις αντίστοιχες θεματικές 

ενότητες του μαθήματος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.). 

Λέξεις-Κλειδιά: iPad, εργαλεία Web 2.0, ψηφιακό κόμικ, παιδικό βιβλίο 

1.1 Λογοτεχνία και νέες τεχνολογίες 

Η λογοτεχνία ανήκει στα μαθήματα που εξακολουθούν να αντιστέκονται στην τεχνο-

λογία, ενώ είναι σαφές ότι μέσω των Τ.Π.Ε. μπορούν να αναδειχτούν συστατικά στοι-

χεία των λογοτεχνικών κειμένων, που «αφαλατώνονται», όταν εξετάζονται με στενά 

φιλολογικό τρόπο (Νικολαίδου, 2007). Επιπλέον, αφού στις μέρες μας ο ψηφιακός ε-

γραμματισμός των μαθητών κρίθηκε αναγκαίος, η εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε. θεωρείται 

τμήμα της βασικής εκπαίδευσης.  

Η λειτουργία της σχολικής τάξης ως «αναγνωστικής κοινότητας» κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας είναι νέο ζητούμενο για την εκπαίδευση σύμφωνα με το 
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νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Επομένως η δημιουργία εικονικών/ ηλεκτρονικών αναγνω-

στικών κοινοτήτων μοιάζει να αποτελεί μια λύση στην αναζήτηση ενός «νέου τόπου 

συνάντησης με τη λογοτεχνία» (Φρυδάκη, 2003).  

Η δημιουργική εμπλοκή των μαθητών με τη λογοτεχνία με αρωγό και όχημα τις πρα-

κτικές ψηφιακού εγραμματισμού αποτελεί πρόκληση, καθώς καλούμαστε να αξιοποι-

ήσουμε μέρος των επιθυμιών και των δεξιοτήτων που επιδεικνύουν κατά τη μη σχολική 

ανάγνωσή στο μάθημα της λογοτεχνίας (Beach, Appleman, Hynds, Wilhelm, 2011).  

1.2 iPad και τεχνολογίες Web 2.0 για τη διδασκαλία στο Δημοτικό 

Η απόκτηση βασικών ικανοτήτων που επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις 

ψηφιακές τεχνολογίες εντός και εκτός σχολείου (‘Πληροφορικός Γραμματισμός’) και 

η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείου για την προσέγγιση της σχολικής γνώσης και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα (ανακάλυψη και διερεύνηση της 

γνώσης, αναλυτική και συνθετική ικανότητα, πειραματισμός, επίλυση προβλημάτων, 

συνεργασία, επικοινωνία, κλπ.) έχουν αναδείξει τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε 

βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης (Μικρόπουλος κ.α., 2011).  

1.2.1 iPad 

Από τις ποικίλες τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία και το 

διαμοιρασμό ψηφιακών ιστοριών, οι σύγχρονες κινητές συσκευές (mobile devices) έ-

χουν τη δυναμική να αποτελέσουν το απόλυτο εργαλείο και όχημα για την ψηφιακή 

αφήγηση ιστοριών (Alexander, 2011).  

Συσκευές όπως το iPad προωθούν τη μάθηση εξαλείφοντας τους τοπικούς περιορι-

σμούς ακόμη και εντός του σχολικού περιβάλλοντος αφού οι μαθητές δεν είναι πλέον 

ανάγκη να κάθονται μπροστά από έναν υπολογιστή σε ένα εργαστήριο (Brand & 

Kinash, 2010) προκειμένου να διαβάσουν ή να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες, 

αλλά μπορούν να αξιοποιούν αυτές τις κινητές συσκευές μέσα στο οργανωμένο περι-

βάλλον της τάξης τους.  

To iPad διαθέτει τα περισσότερα χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή γραφείου ή φορη-

τού υπολογιστή, αλλά φέρει επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως οθόνη πολυαφής 

(multitouch) και μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, διευρύνοντας έτσι με πρωτόγνωρο 

τρόπο τις δυνατότητες της κινητής μάθησης (mobile learning) (Hutchison et al, 2012).  

Τα tablets και τα κινητά τηλέφωνα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά διαβά-

ζουν βιβλία. Οι ψηφιακές εκδόσεις των βιβλίων που απευθύνονται σε tablets και 

smartphones, πληθαίνουν με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, γνωρίζοντας μεγάλη άν-

θιση στη ψηφιακή εποχή. Ήδη στο App store της Apple υπάρχουν εκατοντάδες εφαρ-

μογές ψηφιακών παιδικών βιβλίων για τις συσκευές της Apple και κυρίως για το iPad, 

σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε ο αριθμός τους να ξεπερνά ακόμα και τον αριθμό των 

παιχνιδιών. 
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Σε όλα αυτά τα διαδραστικά βιβλία που παρουσιάζονται στα tablets, τα παιδιά είναι 

απλώς οι αποδέκτες μιας εφαρμογής. Η πρόκληση είναι τα ίδια τα παιδιά να μπορούν 

να δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία. Πόσο δύσκολο είναι να δομήσουν την πλοκή 

μιας ιστορίας και πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει στο κομμάτι αυτό. 

Οι σύγχρονες κινητές συσκευές (π.χ. tablets), έχουν τη δυναμική να αποτελέσουν το 

απόλυτο εργαλείο για τη δημιουργία και το διαμοιρασμό ψηφιακών ιστοριών. Συγκε-

κριμένα για το iPad, είναι διαθέσιμες αρκετές εφαρμογές που οδηγούν στη δημιουργία 

ψηφιακών ιστοριών. Στόχος των εφαρμογών αυτών είναι να ενθαρρύνουν την εμπλοκή 

των παιδιών σε δημιουργικές δραστηριότητες ψηφιακής τέχνης με την αξιοποίηση σύγ-

χρονων πολυμέσων. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ιστορίες και 

eBooks με τρόπο απλό και διασκεδαστικό, είτε μέσα από μια μόνο εφαρμογή, είτε συν-

θέτοντας τα κομμάτια της ιστορίας τους με τη χρήση διαφορετικών εφαρμογών (π.χ. 

video, image and sound editing applications).  

1.2.2. Web 2.0 

Πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στηρίζονται σήμερα στη χρήση Web 2.0 ερ-

γαλείων. Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα «έκδοση» του Πα-

γκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχεται 

στους χρήστες του Διαδικτύου να συμμετέχουν ως «παραγωγοί» (σε αντίθεση με τους 

«καταναλωτές») πληροφορίας και να συνεργάζονται μέσω του διαδικτύου. Έννοιες ό-

πως διαδραστικότητα, δυναμικό περιεχόμενο, συνεργασία διαδραματίζουν πλέον πρω-

ταγωνιστικό ρόλο και πολλοί υποστηρίζουν ότι μια τεχνολογική και κοινωνική επανά-

σταση είναι σε εξέλιξη. 

Τα τελευταία χρόνια η διάχυση των Web 2.0 εργαλείων στην εκπαίδευση είναι γεγονός. 

Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν εργαλεία του συμμετοχικού ιστού και σχεδιάζουν νέου τύ-

που δραστηριότητες με σκοπό η μάθηση στο σχολικό περιβάλλον να γίνει πιο ενεργη-

τική και ενδιαφέρουσα (An & Borthwick, 2010). Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές δεν 

θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες πληροφοριών, αλλά ικανοί και αυτο- ρυθμιζόμενοι 

συμμετέχοντες (Borthwick et al., 2008).  

Η μάθηση μεταμορφώνεται σε μια δραστηριότητα «δικτύωσης», όπου ο μαθητευόμε-

νος συνεργάζεται με ομότιμούς του και επαγγελματίες πέρα από τα στενά όρια της τά-

ξης και του σχολείου του, δημιουργεί και μοιράζεται μαζί τους πληροφορίες, γνώσεις 

και προϊόντα, συμμετέχει, συνεργάζεται, αξιοποιεί, αξιολογεί και εκθέτει τη γνώμη του 

για τα δημιουργήματα των συμμαθητών του (Jenkins et al., 2006). 

Η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία σε συνδυασμό 

με τη νέα διαδικτυακή εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, δημιούργησε καινούργιες 

μορφές μάθησης, οι οποίες μπορούν, να ενσωματωθούν στο σύγχρονο ψηφιακό σχο-

λείο.  

348

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Οι σημερινοί μαθητές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά τους 

τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012). Κάνουν 

χρήση των Web 2.0 τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα facebook, twitter, 

wikis και blogs, μιας που αυτά ικανοποιούν την έμφυτη ανάγκη τους για επικοινωνία 

με όμοιους τους (Βαγγελάτος, 2010).  

2. Διδακτικό Σενάριο 

2.1 Στόχοι 

Γενικός σκοπός: Η φιλαναγνωσία μέσα από διάφορες προσεγγίσεις και τρόπους, που 

θα κάνουν τους μαθητές να αγαπήσουν κάθε είδους βιβλίο και να ενδιαφερθούν και να 

ασχοληθούν με την ανάγνωση. Απώτερος σκοπός, η δημιουργία ενός αναγνωστικού 

κοινού. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Τ.Π.Ε. 

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και 

η ενεργοποίησή τους μέσω δράσεων, ως στοχαζόμενων και ενεργών μαθητών και πο-

λιτών. Οι Τ.Π.Ε. θα μετατραπούν από τεχνολογικά εργαλεία σε γνωστικά, όταν συν-

δυάσουν τον βασικό αυτό σκοπό με τους επιμέρους στόχους του τεχνολογικού αλφα-

βητισμού. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Γενικοί Διδακτικοί – Μαθησιακοί Στόχοι  

Η εν λόγω στρατηγική/ διδακτική προσέγγιση αποβλέπει στην επίτευξη γενικών στό-

χων που αφορούν στη συσχέτιση της διαδικασίας δημιουργίας κόμικς με γνωστικούς, 

συναισθηματικούς ή ψυχοκινητικούς στόχους (Bloom, 1956).  

Οι γενικότεροι στόχοι που προτείνονται για τους μαθητές είναι οι εξής : 

 Να μελετήσουν τα δομικά συστατικά της πλοκής μιας αφήγησης: χωροχρονικό 

πλαίσιο δράσης, πρόσωπα – χαρακτήρες. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες στην παραγωγή αφηγηματικού λόγου με την αξιοποί-

ηση ποικίλων σημειωτικών κωδίκων και μαθησιακών πόρων όπως σχολικά εγχει-

ρίδια, διαδίκτυο, ψηφιακά εργαλεία, τεχνολογικά μεσολαβημένη επικοινωνία 

(twitter) και εικονογραφημένη αφήγηση (κόμικς) (καλλιέργεια πολυγραμματι-

σμών). 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού και μιντιακού γραμματισμού που συνδέονται 

με τις γενικότερες τάσεις στην εκπαίδευση σήμερα (Νέζη et al., 2009). 

 Να γνωρίσουν τις φάσεις δημιουργίας ενός κόμικς (συγγραφή σεναρίου, παραγωγή, 

παρουσίαση) με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. 
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 Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από το σχέδιο, την αφήγηση και τη 

σύνδεση εικόνας-κειμένου. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα δημιουργίας κόμικς είτε σχεδιάζοντάς το είτε με τη 

βοήθεια Η/Υ, χρησιμοποιώντας λογισμικό δημιουργίας κόμικς.  

2.2 Παιδαγωγική και διαδακτική προσέγγιση 

Το σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη νοημα-

τική αποκωδικοποίηση ενός παιδικού βιβλίου και τη μετατροπή του σε ψηφιακό κόμικ. 

Μέσα από διεργασίες ομαδοσυνεργατικού τύπου οι μαθητές προσεγγίζουν το βιβλίο, 

κατανοούν το βαθύτερο νόημά του και προσπαθούν να τον αποδώσουν με δικές τους 

εικόνες και διαλόγους, ενεργοποιώντας τη δική τους ατομική και συλλογική σκέψη και 

φαντασία. Το εκπαιδευτικό σενάριο συντελεί στην απόλαυση της δημιουργίας, στην 

ικανοποίηση από την αίσθηση της προσωπικής έκφρασης και στην καλλιέργεια επικοι-

νωνιακών δεξιοτήτων μέσα από τη γραπτή έκφραση. 

• Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι διερευνητικού τύπου. Επιτρέπει στους μαθητές 

να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν βασικές λειτουργίες του χρησιμοποιούμενου 

λογισμικού για τη δημιουργία κόμικ. 

• Οι μαθητές δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά  

• Ακολουθείται η προσέγγιση σχεδίου έρευνας 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός, συντονιστικός. Δεν παρέχει έτοιμες 

λύσεις. Συζητά με τους μαθητές και τους υποστηρίζει έτσι ώστε να αντιληφθούν τυχόν 

λανθασμένες επιλογές τους. Στα σημεία όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 

τους παρακινεί για να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν, να αξιολογήσουν/αιτιολο-

γήσουν το αποτέλεσμα, να διορθώσουν/αναιρέσουν τα λάθη τους κλπ.  

2.3 Το προτεινόμενο σενάριο 

2.3.1 Τάξεις στις οποίες απευθύνεται 

Το διδακτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές της Δευτέρας (Β΄) τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Προτείνεται η παιδαγωγική αξιοποίησή του για παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές ανάγκες.  

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθη-

τές όλων των τάξεων του Δημοτικού, αρκεί οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόσουν τις δρα-

στηριότητες του σεναρίου στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους. 

2.3.2 Εκτιμώμενη διάρκεια 
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Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη το γενικότερο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και οι στόχοι που α-

φορούν στον τεχνολογικό αλφαβητισμό τους. Κατά προσέγγιση υπολογίζεται γύρω 

στις 13 διδακτικές ώρες. 

2.3.3 Γενική περιγραφή σεναρίου 

Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η δημιουργία ψηφιακής ιστορίας- κό-

μικ με παράλληλη χρήση κειμένου και αντικειμένων σχεδίασης (εικόνες και διάλογο). 

Αρχικά, οι μαθητές διερευνούν τις λειτουργίες του λογισμικού για τη δημιουργία κό-

μικ, αξιοποιούν έτοιμες εικόνες και εισάγουν διαλόγους. Στη συνέχεια, εφαρμόζουν τις 

γνώσεις τους δημιουργώντας κόμικ για ένα παραμύθι της επιλογής τους. 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας 

Βήμα 1: Ομάδες Παραγωγής (1 διδακτική ώρα)  

Χωρισμός σε ομάδες και δραστηριότητες εξασφάλισης συνοχής στην ομάδα. 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων ακολουθώντας έναν 

από τους παιγνιώδεις τρόπους που προτείνονται στη βιβλιογραφία. Στη συγκρότηση 

των ομάδων λαμβάνονται υπόψη και οι προτιμήσεις των μαθητών, έτσι ώστε να ανα-

πτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας στην ομάδα που επιτρέπει στο άτομο 

να ξεπεράσει τα όριά του (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης). 

Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα όνομα με το οποίο θέλει να ονομάζεται. Επίσης, επιλέγει: 

 τον χειριστή του iPad και 

 τον συντονιστή και υπεύθυνο για τα φύλλα εργασίας (διαβάζει τις οδηγίες σε 

κάθε στάδιο). 

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει με συντομία το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας και στη 

συνέχεια δίνει οδηγίες για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 

Βήμα 2: Πριν από την ανάγνωση (1 διδακτική ώρα)  

Ο εκπαιδευτικός ξεκινά μια συζήτηση για τα παραμύθια μέσα στην τάξη. Ρωτά τους 

μαθητές αν τους αρέσουν τα παραμύθια, ποιο είναι το αγαπημένο τους παραμύθι, αν 

προτιμούν να διαβάζουν μόνοι τους τα παραμύθια ή τους αρέσει να τα ακούνε από 

κάποιον άλλο. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για το ποιο πα-

ραμύθι θα ήθελαν να διαβάσουν όλοι μαζί και ύστερα να το μετατρέψουν σε ψηφιακό 

κόμικ. Για την επιλογή του παραμυθιού προτείνεται τα παιδιά να επιλέξουν από κοινού 

αλλά και σε συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης. 
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Βήμα 3: Ανάγνωση (3 διδακτικές ώρες) 

Τα παιδιά ανά ομάδα διαβάζουν το παραμύθι το οποίο επέλεξαν. Μόλις τελειώσουν 

την ανάγνωση, τους δίνεται το 1ο φύλλο εργασίας το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν 

και να πραγματοποιήσουν όλες τις δραστηριότητες. Αρχικά συμπληρώνουν τον τίτλο 

του παραμυθιού που διάβασαν και τον συγγραφέα του. Επίσης, τους ζητείται να γρά-

ψουν ορισμένες ερωτήσεις τις οποίες θα έκαναν αυτοί εάν ήταν δημοσιογράφοι στον 

συγγραφέα. Έπειτα, ψάχνουν στο διαδίκτυο για τίτλους και άλλων βιβλίων του συγ-

γραφέα και φαντάζονται και άλλους τίτλους που θα μπορούσε να έχει το παραμύθι το 

οποίο διάβασαν. Συνεχίζοντας, απαντούν σε ερωτήσεις για τον τόπο, τον χρόνο, τους 

βασικούς χαρακτήρες του παραμυθιού αλλά και το τι θα ήθελαν να αλλάξουν εάν μπο-

ρούσαν στην ιστορία. Τέλος, τους ζητείται να ψάξουν στο διαδίκτυο, να βρουν το τρα-

γούδι «Ο ύμνος του βιβλίου» του Ευγένιου Τριβιζά και να γράψουν τα λόγια στο φύλλο 

εργασίας. 

Βήμα 4: Γνωριμία με τα κόμικς (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές έχουν γνωριστεί με τα είδη των κόμικς από το μάθημα της Γλώσσας στην 

ενότητα 3. Τους δίνεται, λοιπόν, το 2ο φύλλο εργασίας στο οποίο μαθαίνουν με ποιο 

τρόπο διαβάζονται τα κόμικ, τι είναι τα καρέ, πως λειτουργούν και ποιο είναι το σχήμα 

τους, τι είναι τα μπαλόνια και τι περιέχουν ανάλογα με το σχήμα τους και ποιον ρόλο 

παίζει η εικονογράφηση του θέματος μέσα στο κάθε κάδρο. Οι μαθητές καθώς διαβά-

ζουν και μαθαίνουν για τα κόμικς τους δίνονται και οι αντίστοιχες δραστηριότητες στις 

οποίες ψάχνουν με τα iPad τους στο ίντερνετ και βρίσκουν ότι τους ζητείται για να 

φανεί ότι κατανόησαν τα όσα διάβασαν. 

Βήμα 5: Σχεδιασμός κόμικς (2 διδακτικές ώρες) 

Στους μαθητές δίνεται το 3ο φύλλο εργασίας. Οι μαθητές ανά ομάδα διαβάζουν ξανά 

το παραμύθι. Ύστερα, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν στο χαρτί την εικονογρά-

φηση και τους διαλόγους του σεναρίου τους. Έπειτα, ο καθένας φωτογραφίζει των ζω-

γραφιά του με το iPad της ομάδας του και πληκτρολογεί στην εφαρμογή του iPad Pages 

τους διαλόγους που έχει ετοιμάσει. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά αφή-

νοντας ελεύθερα να μέλη να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Στο τέλος της διδακτικής 

ώρας παραδίδονται τα σενάρια (σχέδια και διάλογοι) από κάθε ομάδα και αρχειοθετού-

νται στο φάκελο της κάθε ομάδας μέσα στο iPad τους. Τα παραδοτέα ελέγχονται από 

τον χειριστή του iPad και τον συντονιστή και υπεύθυνο για τα φύλλα εργασίας. 

 

Βήμα 6: Δημιουργία ψηφιακού κόμικ (3 διδακτικές ώρες) 

Ήδη από το βήμα 5 οι μαθητές έχουν σχεδιάσει, δουλεύοντας ως σεναριογράφοι- συγ-

γραφείς, το σενάριο του παραμυθιού που έχουν επιλέξει να μετατρέψουν σε ψηφιακό 

κόμικ. Οι μαθητές έχουν σχεδιάσει τις σκηνές και τώρα ήρθε η ώρα να αποφασίσουν 
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τα καρέ που θα τις περιέχουν, για τον αριθμό τους και προσαρμόζουν την ιστορία τους 

στις σελίδες. Έπειτα, επεξεργάζονται τα καρέ που θα περιλαμβάνει η κάθε σελίδα, προ-

σθέτοντας λεπτομέρειες. Στη συνέχεια γράφουν τα κείμενα που συνοδεύουν τις εικόνες 

σε κάθε καρέ ξεχωριστά.  

Δίνεται, λοιπόν, στους μαθητές το 4ο φύλλο εργασίας στο οποίο περιγράφονται ανα-

λυτικά τα βήματα για το πώς οι μαθητές θα χειριστούν την εφαρμογή ComicLife του 

iPad για να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό κόμικ. 

Αρχικά, στην πρώτη διδακτική ώρα, οι μαθητές αφήνονται μόνοι τους ανά ομάδα για 

να αλληλεπιδράσουν με το εργαλείο ComicLife, ενώ ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί 

από κοντά, ώστε να τους καθοδηγεί, να παρακολουθεί την πρόοδό τους, να τους ενθαρ-

ρύνει και να τους βοηθά όπου συναντούν δυσκολίες (π.χ. να επεξηγεί τις ερωτήσεις). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας φροντίζει, ώστε όλοι να προχωρούν παράλ-

ληλα με τον ίδιο περίπου ρυθμό. 

Έπειτα, γνωρίζοντας πλέον το εργαλείο ComicLife ξεκινούν να δημιουργούν το δικό 

τους κόμικ. 

Βήμα 7: Προβολή και δημοσίευση (1 διδακτική ώρα)  

Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην τάξη μέσω του διαδρα-

στικού πίνακα. Τέλος, αφού γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, τροποποιήσεις και συ-

μπληρώσεις, τα κόμικς αναρτώνται σε σχολικό wiki ή ιστοσελίδα, ώστε να κοινοποιη-

θεί το έργο στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα και να δεχθεί σχόλια ή συμπληρώσεις. 

Συνεπώς, η καινοτόμος διαδικασία «απλώνεται στο χώρο του χρόνου», αποκτώντας 

«επικοινωνιακό στόχο και επικοινωνιακή προοπτική», ενώ οι μαθητές εκπαιδεύονται 

στο ρόλο του συγγραφέα με «δημόσια έκφραση» μέσα σε αυθεντικές συνθήκες (Νικο-

λαΐδου, 2009). 

3. Συμπεράσματα 

Η είσοδος των Web 2.0 τεχνολογιών και των και tablet PCs στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό 

περιεχόμενο, να εκφράσουν και να αναπαραστήσουν σκέψεις, ιδέες και λύσεις με μια 

πληθώρα εκφραστικών εργαλείων και να αποκτήσουν το ρόλο του παραγωγού γνώσης. 

Ένα θετικό χαρακτηριστικό των Web 2.0 εργαλείων και των tablet PCs είναι ότι δη-

μιουργείται ένας νέος χωροχρόνος, μέσα στα πλαίσια του οποίου παρέχεται η ευκαιρία 

στα μέλη μιας τάξης να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται. 

Η προτεινόμενη στρατηγική δημιουργίας ψηφιακού κόμικ είναι μια διδακτική προσέγ-

γιση συμπληρωματική στις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές που στόχο έχει να ε-

μπλουτίσει και όχι να υποκαταστήσει το παραδοσιακό μάθημα και τα σχολικά βιβλία. 

Λειτουργεί επικουρικά, εμπλουτίζει, ενισχύει τη διδασκαλία και προσδίδει ποικιλία και 

παραστατικότητα στη διδακτική διαδικασία.  
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Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτύχουν ευκολότερα τους διδακτικούς τους στόχους, 

λόγω του ότι οι μαθητές εργάζονται σε ένα σύγχρονο και γεμάτο γνωστικά ερεθίσματα 

περιβάλλον μάθησης, που τους ενεργοποιεί και τους παρακινεί δημιουργικά.  

Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω 

από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση αποτελεί μια συνεχή και ενεργητική διαδι-

κασία που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σχολικό περιβάλλον.  

Όπως παρατηρήθηκε, ενώ οι δραστηριότητες του web 2.0 και τα tablet PCs συνδέουν 

την τάξη με τον πραγματικό κόσμο και δημιουργούν εξαιρετικές ευκαιρίες, ανοίγουν 

ταυτόχρονα ένα παράθυρο εισαγωγής των προβλημάτων του έξω κόσμου στην τάξη. 

Ακόμα και μετά από καλή προετοιμασία ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρειαστεί να αντι-

μετωπίσει απρόοπτα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

είναι πάντα σε ετοιμότητα να ελέγξουν κακές ανατροπές των μαθημάτων τους 

(Jouneau-Sion & Sanchez, 2011).  

Ειδικότερα για τη διαθεματική διδασκαλία στο Δημοτικό, χωρίς οποιαδήποτε διαφο-

ροποίηση του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων και εντός του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου, η χρήση των τεχνολογιών Web 2.0 και των tablet PCs δεν 

είναι απλά πραγματοποιήσιμη και αποτελεσματική, αλλά αποτελεί την καλύτερη πρα-

κτική. 
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Οι Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή. Χρησιμότητα – Προοπτικές 

Νάτσκος Χρήστος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Α. "Σπουδές στην εκπαίδευση" Ε.Α.Π. 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στη μαζική ει-

σαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε διάφορους το-

μείς της ανθρώπινης δράσης. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η εκπαιδευτική 

διαδικασία η οποία πρέπει να συμβαδίζει πάντοτε με τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονο-

μικές και πολιτισμικές αλλαγές. Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση απόκτησε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ανεξάρτητη, 

εξατομικευμένη και ενισχυτική διδασκαλία καθώς και για την υιοθέτηση εκ μέρους 

των μαθητών ενός δικού τους ρυθμού μάθησης, και ελέγχου αυτής.  

Λέξεις-Kλειδιά: Νέες τεχνολογίες, δυναμική των Τ.Π.Ε., ειδική αγωγή, οφέλη Τ.Π.Ε.. 

Εισαγωγή 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. αποτελούν πρόκληση στο πλαίσιο της εφαρμογής τους στην εκ-

παιδευτική διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή (European Commission, 2002): «... οι πληροφοριακές τεχνολογίες [...] έχουν με-

ταβάλει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές, τον τρόπο με τον οποίο οι επι-

στήμονες διεξάγουν τις έρευνες και τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις παρέχουν 

στους πολίτες τις διάφορες υπηρεσίες...» (σ. 3). Το ευρύ φάσμα των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), δίνει λύσεις και διευκολύνει τη ζωή των 

ανθρώπων. Η ένταξή τους στο χώρο της εκπαίδευσης έχει δώσει λύσεις σε πολλά προ-

βλήματα, προκάλεσε, όμως, και ποικίλες αντιδράσεις. Το τοπίο της εκπαίδευσης αλλά-

ζει ριζικά με τις Νέες Τεχνολογίες. Αλλαγές προκύπτουν στον τρόπο διδασκαλίας και 

μάθησης, στον τρόπο μελέτης αλλά και στον τρόπο έρευνας και αξιολόγησης, επιμόρ-

φωσης και κατάρτισης. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτε-

λεί ένα σημαντικό εργαλείο επεξεργασίας πληροφοριών, που μας δίνει τη δυνατότητα 

διασύνδεσης με άλλα περιφερειακά και εποπτικά μέσα. Αλληλεπιδρά με το άτομο ά-

μεσα, ενεργά και βελτιώνει τη μαθησιακή διεργασία. Η χρήση του δημιουργεί ένα 

πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον σε ερεθίσματα και πληροφορίες και οδηγεί τον μαθητή 

στη γνώση αποτελώντας ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου. 

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η χρήση τους στους μαθητές με αναπηρία ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συχνά αποτελεί παιδαγωγικό μονόδρομο. Έχουν ανα-

γνωρισθεί ως πολύ σημαντικά διαμεσολαβητικά εργαλεία στην Ειδική Αγωγή και Εκ-

παίδευση, επειδή προσφέρουν πολλές μαθησιακές αλλά και άλλες παροχές και δυνα-

τότητες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Τ.Π.Ε. δεν παρέχουν επαρκείς προκλήσεις σε 

όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.  
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Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μια θεαματική αύξηση στη χρήση των νέων τεχνο-

λογιών στα σχολεία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Πολλοί ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί με την εισαγωγή τους στη δημοτική εκπαίδευση. (Bozeman & Baumbach, 

1995˙ Alamaki, 1999). Αναφέρουν ότι η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη δημοτική εκπαί-

δευση επιφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα πολλές καινοτομίες. Επισημαίνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην κορυφή αυτής της αλλαγής. Παράλληλα, ο Scrimshaw 

(1997) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιή-

σουν τις Τ.Π.Ε. επειδή δεν έχουν την επιλογή να αρνηθούν τη χρήση τους. 

 Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν θετικά στη διαδικασία της διδασκα-

λίας και της μάθησης. Οι έρευνες αυτές επικεντρώνονται κυρίως στη δημιουργία νέων 

μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, δίνοντας νόημα στα διάφορα αντικείμενα μάθησης 

και παράλληλα δομούν νέες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και της 

γνώσης. Επιπρόσθετα, δημιουργούν ανάμεσα στους χρήστες νέες μορφές κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και συνεργατικής μάθησης (Arscone & Bottino, 2000). Τέλος, ερευ-

νητές επισημαίνουν ότι η μη επιτυχής εφαρμογή των Τ.Π.Ε. πιθανότατα οφείλεται στην 

έλλειψη γνώσεων και αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών (Jager & Lokman, 1999˙ 

Arscone & Bottino, 2000). 

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες στην ειδική εκπαίδευση αναφέρονται στις συσκευές υποστήριξης 

που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ατόμου με κάποια αναπηρία, στις κοινής 

χρήσης συσκευές (Η/Υ), καθώς και στα ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά που βοηθούν 

τον μαθητή να αναπτύξει τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες παρά τις όποιες αδυναμίες 

του (Besio, 2005). Η συμβολή της χρήσης των τεχνολογικών μέσων, των συσκευών 

υποστήριξης και του ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι εξοπλισμένος με τα κατάλ-

ληλα λογισμικά είναι καθοριστική στη διαδικασία της μάθησης, καθώς δίνει πρωτίστως 

τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρίες να μπορούν να εγκλιματιστούν στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο και να λειτουργήσουν πιο εύκολα μολονότι έχουν σωματική ή διανοητική μειο-

νεξία σε σχέση με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας νέες εμπειρίες και τη δυνατό-

τητα επίτευξης ενός ψυχαγωγικού και ενδιαφέροντος μαθήματος, αφού αποτελεί την 

πιο εδραιωμένη συσκευή στον εκπαιδευτικό χώρο. Πλήθος ερευνών( Ράπτης & Ράπτη, 

2001˙ Besio, 2005) επιβεβαιώνει ότι οι νέες τεχνολογίες στο σύνολό τους, έχουν θετική 

συμβολή στην εκπαιδευτική πράξη. Τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καθώς και 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά δίνουν τη δυνατότητα να αποκατασταθούν τυχόν φυσικές 

αδυναμίες (Φύτρος, 2005) των μαθητών και να εξομαλύνουν κάποιες μαθησιακού τύ-

που δυσκολίες (Ράπτης & Ράπτη, 1997). Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή σωματικές αναπηρίες, μπορούν να ωφελη-

θούν από την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

τους παρέχει πρόσβαση, γνωστική, φυσική και υποστηρικτική στην εκπαιδευτική 
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δράση (Τσικολάτας, 2011). Οι μαθητές με σωματικές αναπηρίες με τη χρήση υποστη-

ρικτικής τεχνολογίας αποκτούν φυσική πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

ίδιοι, όπως και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν να πετύχουν τη γνωστική 

πρόσβαση με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε ε-

πίπεδο υποστηρικτικό, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή βοηθά τον δάσκαλο 

στην ανατροφοδότηση αλλά και τη θετική υποστήριξη των μαθητών του. Γενικότερα, 

οι μαθητές μέσω της τεχνολογίας, δραστηριοποιούνται πιο έντονα, παίρνουν τη μά-

θηση στα χέρια τους και γίνονται πιο υπεύθυνοι χωρίς να αποτελεί εμπόδιο για μάθηση 

η όποια αδυναμία τους (Ράπτης & Ράπτη, 2013}. Οι μαθητές της ειδικής αγωγής ακο-

λουθούν ένα νέο δρόμο που προσφέρει νέες και ενδιαφέρουσες δυνατότητες (Κόμης, 

2004). «Ο Η/Υ προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής του μαθητή σε ένα ελεγχόμενο περι-

βάλλον…βοηθά τον μαθητή να διατηρήσει την προσοχή και συγκέντρωσή του σε μια δρα-

στηριότητα» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Οι Νέες Τεχνολογίες σε πολλές χώρες 

αποτελούν βασικό διδακτικό αντικείμενο στη γενική και ειδική εκπαίδευση. Στην ει-

δική εκπαίδευση η εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή συμβάλλει στην επίτευξη 

καίριων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών στόχων που αφορούν την καθαρά εκπαιδευ-

τική διαδικασία, την καθημερινή διαβίωση και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες (Jendron, 2008˙ Σούλης, 2013). 

Η εφαρμογή των T.Π.E. στην Ειδική Αγωγή - Προβλήματα 

Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση για να καλύψουν ορισμένες 

ανάγκες. Στο χώρο της ειδικής αγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως α) εργαλείο 

διδασκαλίας, β) εργαλείο μάθησης, γ) περιβάλλον μάθησης, δ) εργαλείο επικοινωνίας, 

ε) θεραπευτικό βοήθημα, στ) διαγνωστικό βοήθημα και ζ) εργαλείο για διοικητικούς 

σκοπούς (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2003:55-56). Επίσης, είναι τεράστια η προοπτική να 

χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες ως εξατομικευμένη υποστηρικτική τεχνολογία 

για την αντιμετώπιση φυσικών, αισθητηριακών ή πνευματικών αναγκών των μαθητών 

(ο.π., 2003). Κάθε χώρα, όμως, διαφέρει ως προς το πρόγραμμα που θέτει και δίνει 

έμφαση σε συγκεκριμένες χρήσεις με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα από την 

εφαρμογή τους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 

στην έρευνα που διεξήγαγε το 2001 προσδιόρισε τις αδυναμίες- προβλήματα του προ-

γράμματος των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή ως εξής: α) κατακερματισμός των αρμοδιο-

τήτων για την υλοποίηση των πρακτικών, β) προβλήματα στη συνειδητοποίηση των 

πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και 

εφαρμογής της, γ) έλλειψη πληροφόρησης για τις ανάγκες και απαιτήσεις των σχολείων 

και των μαθητών πάνω στις οποίες θα βασίζονταν οι πρωτοβουλίες πολιτικής, δ) πε-

ριορισμένη οικονομική υποστήριξη της εκπαιδευτικής παροχής ή χρηματοδότησης που 

δεν είχε ως στόχο την κάλυψη αναγκών, ε) έλλειψη κατάρτισης ειδικευμένου εκπαι-

δευτικού προσωπικού και περιορισμένη ευελιξία στις ευκαιρίες κατάρτισης, στ) ανε-

παρκής υποδομή, ζ) απουσία επίσημης εθνικής δομής υποστήριξης για τις Τ.Π.Ε. στην 

ειδική αγωγή, η) ανομοιογένεια ως προς την πρόσβαση σε ειδικές γνώσεις σε περιφε-

ρειακό επίπεδο, θ) περιορισμένες διαθέσιμες πηγές εξειδικευμένης πληροφόρησης και 

ι)γεωγραφική απομόνωση εκπαιδευτικών. (Ευρωπαϊκός Οργανισμός, 2001: 14). 
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Η δυναμική των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή - Χρησιμότητα 

Η ενίσχυση και η βοήθεια των Τ.Π.Ε., ειδικότερα σε άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκ-

παιδευτικές ανάγκες, είναι τριπλή και ισάριθμη των παρακάτω τύπων πρόσβασης (Τα-

ϊλαχίδης, 2014˙ Τσικολάτας, 2011): α) φυσική, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση 

φορητών συσκευών, που επιτρέπουν στα άτομα με σοβαρές αναπηρίες να έχουν πρό-

σβαση σε διάφορες δραστηριότητες (Chantry & Dunford, 2010), β)γνωστική, η οποία 

αφορά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που δέχονται πολυαισθητηριακά ερεθίσματα 

και γ) υποστηρικτική, η οποία παρέχει υποστήριξη και ανατροφοδότηση. Η χρησιμο-

ποίηση των Τ.Π.Ε. σε άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατηγοριο-

ποιείται, σε γενικά πλαίσια ως: α) αντισταθμιστική, καλύπτοντας πολλές φυσικές, επι-

κοινωνιακές και μαθησιακές ελλείψεις, β) διδακτική, με προγράμματα καθοδήγησης 

και εξατομικευμένης διδασκαλίας, γ) διερευνητική, αξιοποιώντας διερευνητικά περι-

βάλλοντα μάθησης, δ) εργαλειακή, αναπτύσσοντας δεξιότητες, με τη βοήθεια της χρή-

σης τεχνολογικών εργαλείων , ε) επικοινωνιακή, χρησιμοποιώντας υποστηρικτικές συ-

σκευές, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να επικοινωνούν, στ) αξιολογική, με μια αξιο-

λόγηση βασισμένη σε υπολογιστή και ζ) διαχειριστική, αναπτύσσοντας, οι εκπαιδευτι-

κοί, εξατομικευμένα σχέδια για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (Florian, 

2004). Στη σημερινή πραγματικότητα επισημαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι παρελκυ-

στικοί λόγοι, οι οποίοι αποδυναμώνουν την πλούσια υποστηρικτική δυναμική των 

Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή. Οι σημαντικότεροι από αυτούς, όπως καταγράφονται στην 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία είναι: α) η έλλειψη έρευνας για να χρησιμοποιηθούν 

οι διάφορες εφαρμογές, σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) η έλλειψη 

προσοχής κατά την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. σε άτομα με ειδικές ανάγκες, γ) η μη συνει-

δητοποίηση της σημαντικότητας των Τ.Π.Ε. ως εκπαιδευτικής πρακτικής στα Ειδικά 

Σχολεία, δ) ο υπολογιστής έχει ρόλο κομπάρσου στην Ειδική Αγωγή, ε) οι εφαρμογές, 

που δεν αξιοποιούνται, στ) η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, η οποία ματαιώνει κάθε 

απόπειρα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Εκπαίδευση, ζ) η ελλιπής κατάρτιση 

και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η) απροθυμία εκπαιδευτικών σχετικά με την α-

ξιοποίηση και τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. για δημιουργήσουν ένα δυναμικό περιβάλ-

λον μάθησης και θ) οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται κυρίως για να συμπληρώσουν 

και όχι για να αλλάξουν τις υπάρχουσες παιδαγωγικές πρακτικές (Φραγκάκη, 2011˙ 

UNESCO, 2011). Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν, τα πλεονεκτήματα, 

που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., ως εργαλεία διαμεσολαβητικά και πολιτισμικά, σε παιδιά 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μολονότι επικρατούν και κάποιες αντιρρήσεις (Seo 

& Bryant, 2009), είναι πολλά και πολύ σημαντικά. Συμπυκνώνονται δε στα εξής: α) 

αυτοματισμός, β) χωρητικότητα και εύρος υπηρεσιών, γ) προσωρινότητα των καταχω-

ρίσεων και δεδομένων, που επιτρέπει εύκολες αλλαγές, διορθώσεις και επαναδιατυπώ-

σεις, δ) αλληλεπίδραση και ε) κοινωνικότητα και συνεργατικότητα (Hardy, Ogden, 

Newman, & Cooper, 2002). 

Τα σημαντικά οφέλη των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή 
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Ειδικότερα, ως οφέλη των Τ.Π.Ε. και ως σημαντικότερες τεχνολογικές περγαμηνές 

τους, στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής, συγκαταλέγονται τα παρακάτω ( Φρα-

γκάκη, 2011˙ UNESCO, 2006˙ Florian, 2004):  

 η εξισωτική και προστιθέμενη αξία σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο με τη 

χρήση της τεχνολογίας και η πληθώρα των βοηθητικών συσκευών,  

 η παροχή αυτονομίας, αυτοπεποίθησης και ανεξάρτητης μάθησης και η παροχή ά-

μεσης ανατροφοδότησης,  

 η ενίσχυση της παρότρυνσης και της αυτοεκτίμησης και η καλλιέργεια αισθήματος 

πλήρωσης και επάρκειας , 

 η αναγνώριση της αρετής της μαθητικής ποικιλομορφίας και η ολοκλήρωση εργα-

σιών με βάση τον προσωπικό ρυθμό,  

 η διαφοροποιητική και αναμορφωτική δυναμική των Τ.Π.Ε. και η πρόσβαση στην 

επικοινωνία και την πληροφορία,  

 η ενίσχυση της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης και η βελτίωση της διε-

ρευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, 

 οι δυνατότητες εξατομικεύσεων, η εργασία σε μικρά διαδοχικά βήματα, η ανάδειξη 

λανθανουσών δυνατοτήτων, καθώς και η βοήθεια στο σπίτι,  

 η ενίσχυση των συμπαγών αξιολογικών διαδικασιών, η δημιουργία προσομοιώ-

σεων, και η παροχή πολλών καινοτομιών,  

 η βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου, αυτοελέγχου, η αιχμαλώτιση της προσοχής 

και η προσήλωση,  

 η αλληλεπίδραση και η ενίσχυση της κοινωνικότητας και της συνεργασίας,  

 η δημιουργία μαθητοκεντρικών περιβαλλόντων μάθησης, η ενίσχυση της στοχοκε-

ντρικής διδασκαλίας, η δημιουργία αυθεντικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και η εύρεση πλάνων διδασκαλίας με σχετικές δραστηριότητες,  

 η αύξηση του ενθουσιασμού , η προσφορά χρονικών ωφελημάτων , η ποικιλία των 

παιχνιδιών, η παροχή ενός πεδίου αυξημένων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, 

καθώς και η βελτίωση της αυτοαντίληψης και η εδραίωση καλύτερης πειθαρχίας,  

 η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων αιτίας και αποτελέσματος, η ενίσχυση της μνή-

μης, η υποστήριξη διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων, η ενίσχυση της λογικής 

σκέψης και η βελτίωση μεθόδων λήψης αποφάσεων,  

 η ενίσχυση της σχολικής επίδοσης . 

Η προοπτική των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης και 

κυρίως στο χώρο της ειδικής αγωγής και αναμφισβήτητα θεωρούνται σημαντικό μέσον 

μάθησης. Άλλωστε η πρόσβαση σε τεχνολογίες κατάλληλες μπορεί να αποτελέσει ένα 

ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της εκπαιδευτικής ένταξης. Ωστόσο, για την ορθή αξιο-

ποίηση των Τ.Π.Ε. θα πρέπει να προχωρήσουμε στις παρακάτω ενέργειες που θα δια-

σφαλίσουν την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των Τ.Π.Ε. στην ειδική 

αγωγή: α) συγκριτικές εκθέσεις των δομών υποστήριξης για τις νέες τεχνολογίες στην 
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ειδική αγωγή με στατιστικά στοιχεία και τάσεις, β) καινοτομίες και επιτυχείς εφαρμο-

γές των Τ.Π.Ε., καθώς και συστηματική αξιολόγηση της επίδρασης των Τ.Π.Ε. στο 

σχεδιασμό πολιτικής της ειδικής αγωγής, γ) διεθνείς ανταλλαγές πόρων, συγκρίσεις 

πόρων στην Ευρώπη και διεύρυνση των διεθνών ευκαιριών για κατάρτιση ειδικών εκ-

παιδευτικών, δ) τράπεζα δεδομένων που εφαρμόζει συγκεκριμένα πρότυπα και προ-

σφέρει αξιολογικά στοιχεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ποιότητας του εκπαι-

δευτικού λογισμικού και ανάπτυξη και χρήση ατομικών λύσεων εξοπλισμού και λογι-

σμικού για παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, ε) έρευνα ψυχολογικών και παιδαγωγικών 

πτυχών των νέων τεχνολογιών και των παιδιών με ειδικές ανάγκες, έρευνα σε προγράμ-

ματα ανάπτυξης για την επίδραση των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία μάθησης και συστηματι-

κές έρευνες για επεξεργασία επιμόρφωσης εκπαιδευτικών –εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και υποστήριξη, στ) εκπαιδευτικά λογισμικά σχεδιασμένα με προσοχή στο πολιτιστικό, 

εθνικό, ψυχολογικό, παιδαγωγικό περιβάλλον και δημιουργία πλατφόρμας για ανταλ-

λαγή εμπειριών με σχεδιασμό κοινών πρωτοβουλιών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 

και ζ) ίδρυση ενός ευρωπαϊκού κέντρου μάθησης, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 

ανάπτυξη και δοκιμή προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές ανάγκες και ανάπτυξη ενός 

διεθνούς εικονικού κέντρου πληροφοριών με όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με 

τις νέες τεχνολογίες στην ειδική αγωγή. (Ευρωπαϊκός Οργανισμός, 2001). 

Συμπεράσματα 

Είναι βέβαιο ότι παρά τις δυσκολίες, παιδεία χωρίς νέες τεχνολογίες για τα επόμενα 

χρόνια θα είναι κάτι το αδιανόητο. Ανάπτυξη χωρίς τις νέες τεχνολογίες, χωρίς την 

πληροφορική και τις ποικίλες εφαρμογές της στην «Κοινωνία των Πληροφοριών», ό-

που ζούμε, δεν μπορεί πλέον να εννοηθεί. Είναι κοινό και αναφαίρετο για όλους το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή 

κάποια μορφή αναπηρίας δεν θα πρέπει να εμποδίζονται και να αποκλείονται από τα 

δρώμενα της εκπαίδευσης. Στην ειδική εκπαίδευση η χρήση των νέων τεχνολογιών, 

καθώς και η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής ως αυτόνομου διδακτικού 

αντικειμένου μπορούν να δράσουν και να λειτουργήσουν ως εξισορροπιστές και να 

απελευθερώσουν μαθητές με αναπηρίες από το όποιο πρόβλημά τους, οδηγώντας τους 

να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Είναι γνω-

στό ότι η χρήση της τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση δεν επιλύει όλα τα εκπαιδευ-

τικά της προβλήματα, συμβάλλει όμως στην ολόπλευρη ανάπτυξη ενός παιδιού που 

αντιμετωπίζει ειδικές δυσκολίες όταν συνδυάζεται με την κατάλληλη παιδαγωγική μέ-

θοδο και υποστήριξη. Επισημαίνεται δε ότι, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και τε-

χνοκρατίας , τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή κάποια μορφή αναπηρίας δεν θα 

πρέπει να μείνουν στο περιθώριο ή να καταστούν τεχνολογικά αναλφάβητα. Κρίνεται 

απαραίτητο οι αρμόδιοι διεθνείς πολιτικοί και εκπαιδευτικοί φορείς να προχωρήσουν 

στη μελέτη και ανάπτυξη μιας νέας οργανωμένης, καθολικής φιλοσοφίας αναφορικά 

με την ειδική εκπαίδευση σε συνάρτηση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, για να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη των ατόμων ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητάς τους. 
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Περίληψη 
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μορφή δραστηριότητας των παιδιών, μία δραστηριότητα η οποία δεν είναι μόνο αυθόρ-
μητη και ευχάριστη, αλλά διαμορφώναι καθοριστικά τη νοητική, συναιστηματική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Το παιχνίδι σαν δραστηριότητα είτε ατομική είτε 
ομαδική αποτελεί ένα βασικό γνώρισμα της παιδικής ηλικίας. Ο σημαντικός ρόλος του 
παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών προκύπτει από μία σειρά χαρακτηριστικών, τα 
οποία διακρίνουν το παιχνίδι από όλες τις άλλες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας. Το παιχνίδι είναι μία δραστηριότητα η οποία έχει ως αφετηρία της την πρωτοβου-
λία, μία δραστηριότητα αυτο-ρυθμιζόμενη με εγγενή κίνητρα και χωρίς υποχρεωτικά 
σαφείς στόχους. Τα παιδιά εμπλέκονται δραστήρια στο παιχνίδι από εσωτερική επιθυ-
μία κα προσωπικό ενδιαφέρον, δημιουργούν και ελέγχουν τις καταστάσεις του παιχνι-
διού τους, οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους έχει μία συμβολική διά-
σταση, μία δράση δηλαδή υποκριτική σε ένα φανταστικό πεδίο, το οποίο συνήθως πε-
ριλαμβάνει ρόλους, κανόνες και χειρισμούς αντικειμένων. Μέσα από αυτή την ε-
μπλοκή, η οποία είναι ταυτόχρονα νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τα παιδιά 
οικοδομούν τις βάσεις της αφηρημένης σκάψης και του αναστοχασμού, αναπτύσσουν 
δεξιότητες επικοινωνίας, ασκούνται στον έλεγχο των συναισθηματικών του εκδηλώ-
σεων και διερευνώντας ιδιοποιούνται ρόλους και κανόνες της κοινωνίας των ενηλίκων. 
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Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακός εγγραμματισμός, videogames, στοχοθεσία εκπαίδευσης, 
πλεονεκτήματα, βιωματική μάθηση.  

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση 
παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή και βίντεο παιχνιδιών (video games), κυρίως αυ-
τών που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά και είναι εύκολα διαθέσιμα, μέσα στην σχο-
λική αίθουσα για εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό. 

Το περιεχόμενο της εργασίας μας, στηρίζεται σε σειρά πληροφοριών που επικεντρώ-
νονται κυρίως στην ακαδημαϊκή έρευνα, σε δημοσιεύσεις και σε εκδόσεις πρακτικών. 

Για την έρευνά μας, έχουμε λάβει υπόψη μας τα παιχνίδια εκείνα που από την τελευταία 
δεκαετία, έχουν κάνει ρεκόρ πωλήσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται σε έγκυρες πηγές 
από τα site των κατασκευαστών ή από τα αντίστοιχα site των εταιρειών υποστήρι-
ξης(Microsoft, Apple). Στην κορυφή βρίσκεται το παιχνίδι Tetris με άνω των 
100.000.000 νομίμων αντιτύπων, ενώ με πάνω από 50.000.000 πωλήσεις νόμιμων α-
δειών χρήσης είναι τα παιχνίδια Wii Sports, Minecraft, Super Mario, Call of Duty, Civ-
ilization v. I - v. II - v.III, Brain Age, History Points, κ.α.  

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα 

Μετά την αξιολόγηση των βιβλιογραφικών πηγών, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε 
απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Μπορώ να διδάξω με αποτελεσματικό τρόπο με τη χρήση των video games; 
2. Η εφαρμογή αυτών των παιχνιδιών στην διδακτική διαδικασία, είναι θετική ή αρνη-

τική; 
3. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των παιχνιδιών είναι περισσότερα από τα μειο-

νεκτήματα που τυχόν έχει αυτή η διαδικασία μάθησης;  
 

Γιατί να διδάξω με video games? 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η σύγχρονη εκπαίδευση έχει περάσει από με-
ρικές σημαντικές αλλαγές. Οι δάσκαλοι έχουν υιοθετήσει τις διαδραστικές τεχνολογίες 
και οι μαθητές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις «έξυπνες συσκευές» ως μέσο 
πρόσβασης και εκμάθησης. Τέτοιες τάσεις προκαλούνται κυρίως αφενός μεν από την 
ανάπτυξη του διαδικτύου αφετέρου δε από την αυξανόμενη χρήση των κινητών συ-
σκευών. Η δυνατότητα να προσεγγιστεί το Διαδίκτυο σχεδόν οποτεδήποτε και από ο-
πουδήποτε, αποτελεί τον αρχικό οδηγό της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Σε αντιδιαστολή με τις παλαιότερες γενεές, οι σύγχρονοι έφηβοι μεγάλωσαν με τη 
χρήση της τεχνολογίας και τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστούν τις ζωές τους 
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χωρίς τα smartphones και τα tablets, τα οποία γίνονται και αναντικατάστατοι πόροι 
εκμάθησης. Οι νέες γενιές, έχουν χαρακτηριστεί ως η γενιά του διαδικτύου, η γενιά της 
τεχνολογίας ή σε επιστημονική ορολογία ως digital natives (ψηφιακοί ιθαγενείς). 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, επομένως, μας επέτρεψε να έχουμε μια απρό-
σκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία, μεταβάλλοντας συχνά τις πτυχές της καθημερι-
νότητάς μας.  

Είναι εύκολα αντιληπτό, ότι στον κόσμο που οι πληροφορίες είναι συνεχώς διαθέσιμες, 
οι τρόποι που μαθαίνουμε και διδάσκουμε είναι αναγκασμένοι να αλλάξουν.  

Τα επιχειρήματα για την αρχική θεώρηση του παιχνιδιού ως μέσου διδακτικής προσέγ-
γισης, άρχισαν να εμφανίζονται στη δεκαετία του 1980, μετά την έκρηξη πωλήσεων 
της οικιακής κονσόλας παιχνιδιού.  

Οι αρχικές έρευνες στο θέμα, είχαν χαρακτήρα κυρίς αποτιμιτικό, εστίαζαν στον αμμι-
γώς κερδοσκοπικό χαρακτήρα των παιχνιδιών, όπως όταν οι Toole, Korienek και 
Lucariello τόνισαν ότι τα υπάρχοντα παιχνίδια "ικανοποιούν μόνο τις απαιτήσεις των 
εργαστηριακών εργασιών" για τις μελέτες των ανθρώπινων ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
(Toole, Korienek & Lucariello, 1983). 

 Άλλες, πιο σύγχρονες έρευνες, μελέτησαν τους τρόπους με τους οποίους τα παιχνίδια 
παρακινούν τους παίκτες, τονίζοντας ότι η "πρόκληση, φαντασία και η περιέργεια" στην 
καρδιά πολλών παιχνιδιών...φαντάζει πιθανώς να έχει και δυνατότητες…για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς" (Long & Long, 1984).  

Η Silvern ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι: « τα παιχνίδια ήταν πιο πολύτιμα ως προσο-
μοιώσεις, στις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τους κανόνες, μοτίβα, υπο-
θέσεις και συστήματα από απλώς "ηλεκτρονικά φύλλα"» (Silvern, 1986). Παρόλα αυτά, 
η αίσθηση ότι τα παιχνίδια μπορεί να αποτελέσουν περισσότερο ένα πλεονέκτημα παρά 
ένα εμπόδιο στους εκπαιδευτικούς δεν ήταν καθολικά αποδεκτή. Το 1985, σε ένα βι-
βλίο με τίτλο: Reversing the Literacy Decline by Controlling the Electronic Demons, η 
Shenkman τονίζει το γεγονός ότι μικρά παιδιά αφιέρωναν λιγότερο χρόνο για το διά-
βασμά τους και περισσότερο χρόνο με τα ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
των video games, "ανόητων σειρών στην τηλεόραση" και "video rock" (Shenkman, 
1985). Η Shenkman εστιάζει στα video games ως τα πλέον επιζήμια για την ολοκλή-
ρωση του σχολικού εγγραμματισμού των μαθητών, προβάλλοντας κυρίως το επιχεί-
ρημα ότι με τα video game οι μαθητές "δεν μαθαίνουν τις δεξιότητες που θα τους βοη-
θήσουν να κατανοήσουν…τις πολυπλοκότητες της γεωπολιτικής". Η θεωρία της "ψηφια-
κής ιθαγένειας" αποτελεί ένα από τα κύρια επιχειρήματα για την αναδιάρθρωση των 
σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων για την καλύτερη ενσωμάτωση ψηφιακού πε-
ριεχομένου όπως και τα video games. Μπορούμε να πούμε, ότι αυτή η θεωρία είναι 
πνευματικό παιδί του Marc Prensky, συγγραφέα και σχεδιαστή παιχνιδιών, ο οποίος 
υποστηρίζει ότι: « οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με το Ίντερνετ και άλλη ψηφιακή 
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τεχνολογία στα χέρια τους, είναι "ψηφιακοί ιθαγενείς"(digital natives) που μαθαίνουν 
συνεχώς από την τεχνολογία με τρόπους που οι "ψηφιακά αδαείς" (digital immigrants) 
συχνά δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν» (Prensky, 2003, 2005· Annetta, 2008). Ο 
Prensky έχει τύχει σημαντικής αποδοχής από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινό-
τητα παρά το γεγονός ότι και η θεωρία του, έχει επίσης επικριθεί ως ένα είδος ανε-
στραμμένου "ηθικού πανικού" (Vaidhyanathan, 2008). Άλλο ένα σημαντικό επιχείρημα 
για τη χρήση των video games στην εκπαίδευση είναι η αντίληψη ότι το παιχνίδι είναι 
εγγενώς μια διαδικασία μάθησης, και ότι, επομένως, η παιδαγωγική χρήση των παιχνι-
διών είναι κάτι το φυσικό (Annetta, 2008). Προκειμένου να επιτύχει στην αγορά, ένα 
εμπορικό video game πρέπει να διδάξει στους παίκτες τους κανόνες και το σκεπτικό 
του, και πρέπει προοδευτικά να εισαγάγει τον τρόπο που προτείνει την στρατηγική για 
τον παίκτη. Ο γλωσσολόγος και θεωρητικός των παιχνιδιών James Paul Gee ισχυρίζε-
ται ότι το: «κέρδος έχει βοηθήσει τους προγραμματιστές παιχνιδιών να επεξεργαστούν 
μια "θεωρία της ανθρώπινης μάθησης", που συναγωνίζεται το "τις καλύτερες των θεω-
ριών της μάθησης, της γνωστικής επιστήμης»" (Gee, 2007). Υπάρχει στην πραγματικό-
τητα μια αξιοσημείωτη συμβατότητα μεταξύ των τρόπων που τα παιχνίδια διδάσκουν 
τους μαθητές για να παίξουν και των θεωριών μάθησης του κονστρουκτιβισμού.Τα 
παιχνίδια, διδάσκουν τους μαθητές, μέσα από την εμπειρία, τους ζητάει την δόμηση 
της νέας γνώσης για τον εαυτό τους (Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2005; Squire, 
2006). Εξεζητημένα και απαιτητιτά παιχνίδια, συχνά διδάσκουν τους μαθητές, με την 
μέθοδο της σκαλωσιάς του Vygotsky (Oblinger, 2004; Gee, 2007; Rice, 2007a; 
Schrader & McCreery, 2007; Annetta, 2008; Lim, 2008; Papastergiou, 2009). Στην ε-
ποχή μας, πολλοί είναι εκείνοι που θα πουν ότι τα παιχνίδια είναι σημαντικά ως μέσο 
διδασκαλίας σε μια σχολική τάξη. Ένα πολύ γνωστό επιχείρημα, είναι ότι τα παιχνίδια 
μπορούν να δώσουν κίνητρα μάθησης (Oblinger, 2004; Squire, 2008; Papastergiou, 
2009). Έχοντας σχέση με την ιδέα της "ψηφιακής ιθαγένειας"( digital nativity), θέτουν 
τις προδιαγραφές για τις ικανότηες του εκπαιδευτικού για τον 21ο αιώνα (Καλέμης 
2014, 2015): ικανότητα χρήσης νέων τεχνολογιών, ψηφιακός εγγραμματισμός είναι 
κάποιες από τις δεξιότητες που θα χρειαστεί να έχει ο νέο εκπαιδευτικός. Η έννοια των 
«δεξιοτήτων του 21ου αιώνα» και «των νέων μορφών εγγραμματισμού με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες» έρχεται επίσης επανειλημμένα στη βιβλιογραφία (Gee, 2007; Annetta, 
2008; Squire, 2008; Papastergiou, 2009). Το επιχείρημα ότι τα σχολεία πρέπει να αντι-
κατοπτρίζουν και να ενσωματώσουν τις δραστηριότητες των μαθητών εκτός της διδα-
σκαλίας είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο (Annetta, 2008; Lacasa, Martínez & Méndez, 
2008; Lim, 2008).Τελικά, το ερώτημα του κατά πόσον τα video games έχουν θέση στην 
τάξη, έχει ήδη απαντηθεί: τα παιχνίδια αξιολογούνται ως πολιτιστικά τεχνουργήματα, 
διδάσκουν καινοτομίες στους σχεδιαστές και χρησιμοποιούνται ως προσομοιώσεις, 
μορφές διαλόπγου και σαν φόρουμ συνεργασίας. Ακόμη και όταν οι δάσκαλοι δεν χρη-
σιμοποιούν τα παιχνίδια στην τάξη, οι μαθητές σε μια έρευνα του 2003, βρέθηκε ότι το 
32% αυτών παίζει ένα παιχνίδι άσχετα με τις "εκπαιδευτικές δραστηριότητες" ακόμα 
και την ώρα του μαθήματος (Jones, 2003).  
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης video games στη σχολική τάξη 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν θετικά στην εκπαίδευση και 
να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία μάθησης στα χέρια εκπαιδευτών και εκπαιδευο-
μένων (Βασιλείου, 2009) (πίνακας 1).  

Χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τάξη 
Ενέργεια Δρασηριότητα 

Επεξεργασία Πολυεπίπεδη επεξεργασία μεταβλητών, 

Χρήση Προσομοίωσης φυσικών συστημάτων,  

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων στο φυσικό κόσμο.  
Παρατήρηση Εισαγωγή νέας οπτικής,  

Ενημέρωση για θεματικές, όπως: η οικονομία, η ιστορία, η κοι-
νωνιολογία, ο πολιτισμό. 

Προσομοίωση Διαχρονική συμπεριφορά συστημάτων όπως κοινωνικά, πολι-
τικά, επαναστάσεις, εξεγέρσεις κλπ., 

Διαχείριση του χρόνου και παρατήρηση των αλλαγών.  
Υπόθεση Υποβολή υποθετικών ερωτήσεων, 

Αξιολόγηση πιθανού αποτελέσματος (π.χ. παιχνίδια με ιστορι-
κές προσομοιώσεις).  

Οπτικοποίηση να οπτικοποιήσουν ένα σύστημα σε τρεις διαστάσεις.  
Σύγκριση Σύγκριση προσομοιώσεων με ατομική κατανόηση. 

 

Πίνακας 1: Σχηματική αναπαράσταση για τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη 
τάξη (Δημιουργία δική μας, βασισμένο σε Βασιλείου, 2009) 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και προβληματισμοί για τη χρήση των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσα στην τάξη. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτές τις δυσκο-
λίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικούς παράγοντες: τις εμπλεκόμενες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία αρχές, τους εκπαιδευτικούς και το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών (Βασιλείου, 2009). Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Βασιλείου 
(2009): 

• Οι εμπλεκόμενες στην εκπαιδευτική διαδικασία αρχές (ΥΠΟΠΑΙΘ, διευθυντές εκ-
παίδευσης και σχολικών μονάδων, σχολικοί σύμβουλοι): δεν έχουν ούτε ενημερω-
θεί, αλλά ούτε και πειστεί για τις δυνατότητες και τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Για το λόγο αυτό άλλωστε και δεν ενθαρρύνουν τέ-
τοιες πρωτοβουλίες. 
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• Οι εκπαιδευτικοί: δυσκολεύονται να συνδέσουν τη σχέση ενός ηλεκτρονικού παι-
χνιδιού με την ενότητα του μαθήματος που διδάσκουν. Θεωρούν το περιεχόμενο 
του παιχνιδιού ακατάλληλο και επιστημονικά μη τεκμηριωμένο, ώστε να το χρησι-
μοποιήσουν. Τέλος, δεν διαθέτουν ούτε τον απαιτούμενο χρόνο για να εξοικειω-
θούν με το ηλεκτρονικό παιχνίδι, αλλά ούτε και την κατάλληλη μέθοδο ώστε να το 
χρησιμοποιήσουν σωστά και αποτελεσματικά στην τάξη τους. 

• Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: περιορίζει πρωτοβουλίες που δαπανούν πο-
λύτιμο χρόνο μαθήματος, όπως τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κυρίως στις 
μεγάλες τάξεις. Άλλωστε, το περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού δεν είναι 
εντελώς σχετικό με το εκάστοτε αντικείμενο που θέλει ο εκπαιδευτικός να διδάξει 
τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Ο Hickmott (2006) στην έρευνά του συνοψίζει τα βασικότερα πλεονεκτήματα που μπο-
ρούν να προσφέρουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 
και τα μειονεκτήματα και τις πιθανές παγίδες χρήσης αυτών των παιχνιδιών μέσα στο 
σχολικό πλαίσιο. Έτσι μερικά από τα πλεονεκτήματα χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
είναι η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης, όπως: γνωστική επεξεργασία, η λογική 
σκέψη και η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων, η ενθάρρυνση διαπροσωπικών σχέσεων, η 
δυνατότητα ενσάρκωσης διαφορετικών χαρακτήρων, βοηθώντας έτσι να αναπαρα-
χθούν συμπεριφορές ανοχής και κατανόησης, η εμπλοκή σε δραστηριότητες που θα 
ήταν πολύ δαπανηρές ή δύσκολες να εφαρμοστούν μέσα στην τάξη (παιχνίδια προσο-
μοίωσης). Ο ίδιος εκτιμά ακόμη πως ακόμα και τα επιθετικά παιχνίδια μπορούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές να χαλαρώσουν και να ισορροπήσουν την επιθετικότητα 
τους. 

Στα βασικά μειονεκτήματα χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών αναφέρει ότι η υπερβο-
λική χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και 
επιθετικές στάσεις και συμπεριφορές, την απόσπαση της προσοχής από τη μάθηση και 
τον υπερβολικός χρόνος παραμονής στο παιχνίδι που μπορεί αρνητικό αντίκτυπο σε 
ευσυγκίνητα μικρά παιδιά.  

Γιατί να επιλέξω ως εκπαιδευτικός τα video games από το εμπόριο; 

Διατρέχοντας στην βιβλιογραφία, διαπιστώσαμε ότι ένας σημαντικός αριθμός ακαδη-
μαϊκών εργασιών αλλά και ερευνών μέχρι σήμερα, εστιάζουν στα παιχνίδια εκείνα που 
έχουν σχεδιαστεί από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην εκπαίδευση, 
παρά στα παιχνίδια εκείνα που απλά σχεδιάζονται για μια στιγμή χαλάρωσης ή ακόμα 
και στιγμιαίου κέρδους. Οι ερευνητές όπως ο Van Eck, το ονομάζουν «σημαντική δια-
φοροποίηση». Ο ίδιος, εντοπίζει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις που οι εκπαιδευτικοί 
έχουν λάβει υπόψη τους για "την μάθηση μέσα από το ψηφιακό παιχνίδι" (Van Eck, 
2006).  

369

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Σε μια άλλη εργασία του, ο Van Eck εκφράζει την ελπίδα, ότι τα παιχνίδια που σχεδιά-
ζονται τόσο για εκπαιδευτική όσο και για ψυχαγωγική χρήση ταυτόχρονα, παρουσιά-
ζουν σημαντικά προβλήματα (Van Eck, 2006).  

Η κύρια δυσκολία είναι η απίστευτη συγκέντρωση των ταλέντων και των πόρων που 
απαιτούνται για να γίνει ένα παιχνίδι που προσεγγίζει την ποιότητα των αντίστοιχων 
εμπορικών.  

Παρατηρήσαμε ότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται επανειλημμένα η ανάγκη για εκπαι-
δευτικά παιχνίδια με κορυφαία ποιότητα κατασκευής (Rosas et al, 2003; Lim, 2008; 
Warren, Dondlinger & Barab, 2008).  

Στη γειτονική Τουρκία, ο Tüzün, του οποίου η ερευνητική ομάδα σχεδίασε τρία εκπαι-
δευτικά παιχνίδια για χρήση αντίστοιχα στην τουρκική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια εκπαίδευσης, διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί "απαίτησαν συγκεκρι-
μένο περιεχόμενο" να περιλαμβάνεται σε αυτά, ενώ οι μαθητές εστίαζαν περισσότερο 
στην ψυχαγωγική του επέκταση (Tüzün, 2007).  

Κακή ποιότητα γραφικών και χαμηλής αξίας εναλλαγές είναι συχνά ιδιαίτερα αρνητικά 
σημεία από την οπλευρά των μαθητών (Roubidoux, Chapman & Piontek, 2002; Eikaas, 
Foss, Solbjørg & Bjølseth, 2005; Rice, 2007b; Simpson & Clem, 2008; Papastergiou, 
2009).  

Ο Will Wright, σχεδιαστής των εμπορικά επετυχημένων παιχνιδιών SimCity, The Sims 
and Spore παρατηρεί ότι "όλα τα παιχνίδια είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα… τα καλά 
παιχνίδια είναι δύσκολο να τα σχεδιάσεις ...αλλά και το να σχεδιάσεις ένα καλό παιχνίδι 
γύρω από συγκεκριμένο θέμα είναι πραγματικά δύσκολο" (Prensky, 2008). 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των εμπορικών παιχνιδιών είναι ότι τείνουν να είναι πιο πο-
λύπλοκα από αυτά που έχουν αμμιγώς σχεδιαστεί για εκπαιδευτική χρήση. Ο Prensky 
κάνει την υπόθεση ότι: «τα πολύπλοκα παιχνίδια είναι πιο κατάλληλα για εκπαίδευση 
από τα "mini-games" επειδή είναι πιο συναρπαστικά και επικεντρώνονται περισσότερο 
στη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων» (Prensky, 2005).  

Αρκετές μελέτες κάνουν την υπόθεση, ότι τα πολύπλοκα αυτά παιχνίδια επιτρέπουν 
στους μαθητές να ολοκληρώσουν το στόχο στον οποίο έχουν εστιάσει, γνωστό ως 
«ροή» με ένα τρόπο που κανένα mini game μπορεί να το κάνει (Prensky, 2005; Van 
Eck, 2006).  

Σύμφωνα με τον Rice, η πολυπλοκότητα είναι προϋπόθεση για ένα παιχνίδι στο "εστιά-
ζει στα ανώτερα επίπεδα της ταξινομίας του Bloom," και τα πιο πολύπλοκα παιχνίδια 
"είναι εμπορικά εξελιγμένα παιχνίδια λογισμικού" (Rice, 2007 a). Άλλα πλεονεκτήματα 
περιλαμβάνουν την διαθεσιμότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος απόκτησης των ε-
μπορικών παιχνιδιών (Van Eck, 2006· Simpson & Clem, 2008). 
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Το κύριο μειονέκτημα των εμπορικών παιχνιδιών ως εργαλεία για τη διδασκαλία στην 
τάξη είναι η έλλειψη κατάλληλου περιεχομένου που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί 
σε ένα ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών (McFarlane, Sparrowhawk & Heald, 2002; 
Kirriemuir & McFarlane, 2004; Van Eck, 2006; Rice, 2007b). 

Η βία και άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο, αποτελεί σημαντική ανησυχία για τους εκ-
παιδευτικούς, ιδιαίτερα αυτών που εργάζονται σε μικρές τάξεις (Rice, 2007b; Simpson 
& Clem, 2008). 

Πώς οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα εμπορικά παιχνίδια στην τάξη; 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πως συχνά το περιεχόμενο των video games, καθώς και 
των άλλων εμπορικών παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας, 
συχνά επιλέγονται επειδή είναι εύκολη η μετατροπή τους σε ήδη υφιστάμενα πρότυπα 
της διδασκόμενης ύλης.  

Σε μια μελέτη που βρήκαμε, περιγράφεται η χρήση του γνωστού παιχνιδιού Restaurant 
Empire, το οποίο είναι ένα επιχειρηματικού χαρακτήρα παιχνίδι προσομοίωσης σε μά-
θημα αξιολόγησης δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστή (Simpson & Clem, 2008).  

Σε μια έρευνα που διεξήχθη το 2002 από το British Educational Communications and 
Technology Agency (BECTA) διαπίστωσε ότι τα παιχνίδια SimCity and Rollercoaster 
Tycoon series ήταν τα πιο κοινά εμπορικά παιχνίδια που χρησιμοποιούνται από τους 
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή(Kirriemuir & McFarlane, 2003).  

Η σειρά των παιχνιδιών SimCity συχνά αναφέρονται ως κατάλληλα για τους κλάδους 
σπουδών αγωγής και το σχεδιασμό της πόλης (British Educational Communications 
and Technology Agency, 2006; Charsky & Mims, 2008). Ομοίως, τα παιχνίδια 
Civilization and Age of Empires series χρησιμοποιούνται συχνά για να διδάξουν ιστο-
ρία και κοινωνικές σπουδές (Van Eck, 2006· Gros, 2007).  

Ο Squire σε εργασία του, αξιοποίησε το ιστορικό παιχνίδι στρατηγικής Civilization III 
σε μια μελέτη περίπτωσης για την διδασκαλία και μελέτη του ανθρώπινου πολιτισμού 
(Squire, 2004, 2006, 2008). Ο ίδιος διαπίστωσε ότι οι βασικές γνώσεις των μαθητών 
στην Γεωγραφία και στην Ιστορία, βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με την προγενέ-
στερη κατάσταση, ενώ υπήρξε και σημαντική βελτίωση στο λεξιλόγιο των μαθητών 
αυτών.  

Ένα ελαφρώς διαφορετικό παράδειγμα συνδυασμού ενός εμπορικά πετυχημένου παι-
χνιδιού και διδασκαλίας είναι με το παιχνίδι Dance Dance Revolution, το οποίο έχει 
ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα Φυσικής Αγωγής στις Ηνωμένες Πολι-
τείες (Trout & Zamora, 2005; Schiesel, 2007). 
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Η Gros, σε μια μελέτη περίπτωσης, χρησιμοποίησε το ιστορικό παιχνίδι στρατηγικής 
Age of Empires II στη διδασκαλία κοινωνικών επιστημών ενώ, παράλληλα, άλλος εκ-
παιδευτικός χρησιμοποίησε το ίδιο παιχνίδι στα Μαθηματικά και συγκεκριμένα στην 
ανάγνωση στατιστικών διαγραμμάτων" (Gros, 2007). Τα παιχνίδια της σειράς 
Rollercoaster Tycoon χρησιμοποιούνται συχνά για τη διδασκαλία της φυσικής και της 
μηχανικής, παρά το γεγονός ότι οι έννοιες αυτές υφίστανται μόνο ως μέρος του παιχνι-
διού, πίσω από τις εικόνες της προσομοίωσης, αντί για ένα παιχνίδι μηχανικών κατα-
σκευών (Charsky & Mims, 2008).  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το πρότζεκτ BECTA Computer Games in Education, σε 
μια μεγάλης κλίμακας μελέτη περίπτωσης η οποία ακολούθησε μετά την έρευνα του 
2002, χρησιμοποίησε πολλά γνωστά εμπορικά παιχνίδια, σε πολυεπιστημονικούς τρό-
πους (McFarlane et al, 2002; BECTA, 2006).  

Για παράδειγμα, το παιχνίδι SimCity 3000 χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο ως προσομοιωτής 
πόλης αλλά και σαν εργαλείο διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, 
ηλικίας από 11 έως 16 ετών, προσομοιώσεις υπολογιστών και διασυνδέσεις. Οι ερευ-
νητές βρήκαν ότι τα παιχνίδια ενεργοποιούν τους μαθητές, τους παρέχουν "ισχυρές ε-
μπειρίες μάθησης", παρουσιάζοντας ευκαιρίες μάθησης σε μορφές πολύ ελκυστικές 
από τους μαθητές.  

Η μελέτη κατέληξε περαιτέρω ότι ο ρόλος του δασκάλου "παραμένει κρίσιμα σημαντι-
κός" όταν χρησιμοποιούν τα παιχνίδια στην τάξη. Επίσης έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν ήταν οι ίδιοι γνώστες για τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται, παρουσίασαν 
λιγότερο θετικά αποτελέσματα. 

Σε άλλη έρευνα, στον Καναδά, σε μια μελέτη περίπτωσης, μαθητές Γυμνασίου έπρεπε 
να δημιουργήσουν διαδραστικές ιστορίες χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια αυτά, μαζί με 
ένα εργαλείο προγραμματισμού των ερευνητών (Carbonaro et al, 2007). Μια αντί-
στοιχη βρετανική μελέτη, που διεξήχθη στα πλαίσια καλοκαιρινού εργαστηρίου επίσης 
για μαθητές Γυμνασίου, χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι Neverwinter Nights για τη δη-
μιουργία επίσης διδραστικών ιστοριών. Η έρευνα, τόνισε μεταξύ των άλλων τον εν-
θουσιασμό των συμμετεχόντων (Robertson & Good, 2006). Και οι δύο μελέτες κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που ασχολήθηκαν με την δημιουργία κειμενικών 
ειδών με τον τρόπο αυτό, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στον τρόπο έκφρασής 
τους.  

Ακόμη και όταν δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις τροποποίησης της αρχικής μορφής του 
παιχνιδιού, αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη μαθητών με προ-
βλήματα έκφρασης και ελλιπούς δημιουργικότητας. Ισπανοί ερευνητές, σχεδίασαν ένα 
εργαστήριο πολυμεσικών εφαρμογών για μαθητές ηλικίας από 8 έως 9 ετών με βασικό 
κορμό γύρω από το παιχνίδι περιπέτειας και δράσης Tomb Raider: Chronicles (Lacasa 
et al, 2008). 
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Οι μαθητές έπαιξαν το παιχνίδι, ανέλαβαν προτζεκτ που βασίστηκαν στην εμπειρία, 
ασχολήθηκαν με τη συγγραφή εναλλακτικών κειμενικών ειδών, συνέγραψαν και δρα-
ματοποίησαν έργο, ζωγράφισαν εικόνες και δημιούργησαν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.  

Οι ερευνητές βρήκαν ότι ο δάσκαλος της τάξης είχε μεγάλη δυσκολία στο να ακολου-
θήσει τους μαθητές του στο έργο. 

Ήταν επίσης ανέτοιμος να διαχειριστεί τον ενθουσιασμό των μαθητών του για το παι-
χνίδι, και ένιωσε ότι η τάξη ήταν σχεδόν εκτός ελέγχου.  

Μια άλλη, εξίσου σημαντική παρατήρηση ήταν ότι ο δάσκαλος της τάξης ερμήνευσε 
την εργασία της δημιουργίας κειμένου με αυτό που λέμε κλασικό τρόπο, χρησιμοποιώ-
ντας τη φράση « μια φορά κι έναν καιρό» όταν κανένας από τους μαθητές του δεν την 
χρησιμοποίησε. Επίσης, επικεντρώθηκε περισσότερο σε σημεία βίας του παιχνιδιού 
παρά σε κριτική αξιολόγηση των δράσεων.  

Συνολικά, οι ερευνητές ήταν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της μελέτης, υπο-
στηρίζοντας ότι οι μαθητές ασχολήθηκαν με μετα-γνωστικές διαδικασίες ερμηνεύο-
ντας τόσο τα κίνητρα όσο και τις πράξεις της ηρωίδας του παιχνιδιού Lara Croft σε 
διάφορες μορφές. 

Θα κλείσουμε την παρουσίαση παραδειγμάτων με μια φιλόδοξη και αρκετα – από 
πλευράς αποτελέσματος – προσπάθεια,η οποία έγινε το 2007 και 2008 στο Vanderbilt 
University. Συγκεκριμένα, ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα (syllabus) του πανεπιστη-
μίου και στη εξεταστέα ύλη των μαθημάτων, διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων με μαζική 
συμμετοχή παικτών και συγκεκριμένα το δημοφιλές παιχνίδι Worlds of Wordcraft, που 
είχε ήδη σημειώσει αριθμό ρεκόρ στις πωλήσεις του. Το παιχνίδι αυτό ήταν μία διαδι-
κυακή παραλλαγή της γνωστής ταινίας Lord of the Rings, ενσωμάτωνε την δυνατότητα 
πολλαπλών χρηστών σε ένα παιχνίδι ρόλων και χρησιμοποιήθηκε μαζί με το μικρότε-
ρης κλίμακας παιχνίδι Neverwinter Nights 2 (Clayton & Hall, 2008a). 

Μια ομάδα φοιτητών, έπαιξε εντατικά το παιχνίδι Lord of the Rings Online προσεγγί-
ζοντάς το κείμενο διαδραστικά και συγκρίνοντάς το με τις αντίστοιχες παραλλαγές της 
ίδιας ιστορίας τόσο της ταινίας όσο και του σχετικού βιβλίου (Clayton & Hall, 2008b). 

Στη συνέχεια οι φοιτητές μαζί με τους καθηγητές τους, έκαναν σύγκριση των τεχνικών 
αφήγησης που είναι διαθέσιμες στα μέσα αυτά, κάτω από το πρίσμα του «παίχτη» πε-
ρισσότερο από αυτό του θεατή ή του ακροατή. 

Αυτό το πρότζεκτ, αξιολόγησε μετά την λήξη του εξαμήνου το τι είχαν διδαχθεί οι 
φοιτητές για την τεχνική της αφήγησης ιστορικών και ρομαντικών κειμένων, τον σχε-
διασμό παιχνιδιών και την εικονική πραγματικότητα. Μια εργασία των καθηγητών Jay 
Clayton και Matthew Jett Hall (2008) αξιολογεί το παιχνίδι Worlds of Wordcraft σαν 
μια σημαντική μελέτη σχετικά με την σχέση παιδαγωγικής και παιχνιδιών. 
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Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Παρά το γεγονός ότι η βιβλιογραφία δείχνει πολλαπλές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για 
την χρήση των παιχνιδιών στην τάξη, πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και ερευνητές έδωσαν 
και τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με το τι ήταν επιτυχές και είχε αποτέλεσμα 
και τι όχι. Ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων, εστίασε πάνω σε αυτά τα συμπερά-
σματα με τελικό σκοπό να προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση παιχνιδιών 
σε αίθουσα εκπαίδευσης (McFarlane et al, 2002; Kirriemuir & McFarlane, 2003; 
Kirriemuir & McFarlane, 2004; Shaffer et al 2005; Van Eck, 2006; Rice, 2007b; 
Charsky & Mims, 2008).  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, έδειξε πως τα ερευνητικά μας ερωτήματα για το αν 
μπορώ να διδάξω με αποτελεσματικό τρόπο με τη χρήση των video games και για το 
αν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των παιχνιδιών είναι περισσότερα από τα 
μειονεκτήματα που τυχόν έχει αυτή η διαδικασία μάθησης, έχουν σαφώς θετικά απά-
ντηση. 

Έγινε φανερό, ότι αν σε μια τάξη ο εκπαιδευτικός έχει τόσο την γνώση αξιοποίησης 
των παιχνιδιών όσο και την στοχοθεσία του τι θέλει να διδάξει, τα video games μπο-
ρούν να είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο έργο του, προσφέροντας ενθουσιασμό στους 
μαθητές, εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις της ύλης και σημαντική βελτίωση της 
κριτικής σκέψης των μαθητών.  

Είδαμε επίσης ότι τα πλεονεκτήματα υπερτερούν των μειονεκτημάτων της χρήσης κα-
θώς και ότι μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς μεγάλες τροποποιήσεις σε όλες σχεδόν τις 
ηλικίες και μαθησιακές ομάδς μαθητών. 

Απαντάμε έτσι και στο άλλο ερώτημά μας, αν δηλαδή η εφαρμογή αυτών των παιχνι-
διών στην διδακτική διαδικασία, είναι θετική ή αρνητική. Είδαμε ότι πολλοί είναι εκεί-
νοι που αναφέρουν τα στοιχεία βίας ή άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο για μαθητές. Σχε-
τική με το θέμα αυτό είναι η άποψη ότι τα παιχνίδια είναι ανούσιες ασκήσεις γεμάτες 
με βία και σεξουαλικών εικόνων (Kirriemuir & McFarlane, 2004; Shaffer et al, 2005; 
Rice, 2007b; Lacasa et al, 2008). 

Αυτό είναι κάτι που ο δάσκαλος της τάξης μπορεί να τροποποιήσει όπως είδαμε να 
γίνεται σε πολλά από τα παραδείγματα που παραθέσαμε πιο πάνω.  

Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα παιχνίδια πρωωθούν ένα στυλ μάθησης κα-
τάλληλο μόνο για τους «γνώστες της τεχνολογίας» και δύσκολο για την κοινωνική ορ-
γάνωση του παραδοσιακού σχολείου (Shaffer et al, 2005· Lacasa et al, 2008· Λιμ, 
2008; Brown, 2008).  

Η ανάγκη για δασκάλους να γνωρίζουν ένα παιχνίδι πολύ καλά πριν τη χρήση στην 
τάξη παρουσιάζεται ποικιλοτρόπως ως εμπόδιο για τη χρήση (McFarlane et al, 2002· 
Kirriemuir & McFarlane, 2004· BECTA, 2006; Van Eck, 2006· Gros, 2007· Charsky 

374

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



& Mims, 2008). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν επίσης ένα παιχνίδι καλά προ-
κειμένου να απαντήσουν σε απορίες των μαθητών τους (BECTA, 2006· Charsky & 
Mims, 2008· Simpson & Clem, 2008). 

Όλες οι μελέτες για τη χρήση των εμπορικών παιχνιδιών ήταν γενικά θετικές όσον α-
φορά τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση των μαθητών (Kadakia, 2005, Robertson & καλό, 
2006· Squire, 2006· Carbonaro et al, 2007· Gros, 2007· Simpson & Clem, 2008).  

Διάφορες μελέτες αναφέρονται στα ευεργετικά αποτελέσματα των παιχνιδιών στην αύ-
ξηση των κινήτρων και του ενθουσιασμού (Rosas et al, 2003· Oblinger, 2004· Kadakia, 
2005· BECTA, 2006, Robertson & καλό, 2006· Schiesel, 2007· Squire, 2008).  

Τέλος, ένας αριθμός θεωρητικών εικάζουν ότι τα παιχνίδια, θα μπορούσαν να τονώ-
σουν την δημιουργική έκφραση (Robertson & καλό, 2006· Carbonaro et al, 2007· 
Lacasa et al, 2008· Λιμ, 2008· Prensky, 2008· Squire, 2008). 

Το συμβολικό παιχνίδι, ειδικότερα, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη νοητική συ-
γκρότηση και ανάπτυξη των παιδιών, αφού μέσα από τα παιχνίδια αυτού του είδους τα 
παιδιά οικοδομούν τη διάκριση των σκέψεων από τις πράξεις και τα αντικείμενα των 
πράξεών τους και ασκούνται στο νοητικό χειρισμό της διάκρισης αυτής μέσα από την 
ανάπτυξη νοητικών αναπαραστάσεων των πράξεων και των αντικειμένων, καθώς και 
μέσα από την ανάπτυξη συμβολικών ενεργειών πάνω στις πράξεις και στα αντικείμενα 
αυτά. Στο φανταστικό κόσμο που δημιουργεί η συμβολική δραστηριότητα του παιχνι-
διού, στον οποίο τα παιδιά επινοούν και χρησιμοποιούν υποκατάστατα ενεργειών και 
αντικειμένων, διαχωρίζεται το νόημα από το αντικείμενο και μέσα από αυτό το διαχω-
ρισμό οικοδομούνται οι βάσεις για τη συγκρότηση αφηρημένων εννοιών και την ανά-
πτυξη αφηρημένης σκέψης, αλληλένδετα με την ανάπτυξη της γλώσσας. 
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή ολοένα και περισσότεροι ερευνητές τάσσονται υπέρ της 

παιδαγωγικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών-ψηφιακών παιχνιδιών θεωρώντας ότι 

δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον για μάθηση η οποία βασίζεται στο παιχνίδι. Η 

καινοτόμος αυτή προσέγγιση  περιλαμβάνει τόσο την αξιοποίηση των ψηφιακών παι-

χνιδιών που έχουν παιδαγωγική αξία όσο και τη χρήση διαφόρων ειδών εκπαιδευτικού 

λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιεί το παιχνίδι για μαθησιακούς σκοπούς, όπως είναι η 

υποστήριξη, η ενίσχυση και η αξιολόγηση του μαθητικού δυναμικού. H χρήση πολυαι-

σθητηριακών μεθόδων και μέσων διδασκαλίας που έχουν σαν βασικό σκοπό την ενί-

σχυση της μνημονικής ικανότητας μέσα από την οπτικοποίηση των πληροφοριών και 

τη χρήση βοηθητικών συμβόλων και απτών μέσων, είναι από τους πλέον ενδεδειγμέ-

νους και προτεινόμενους τρόπους όχι μόνο στο γενικό μαθησιακό πληθυσμό, αλλά α-

κόμα περισσότερο σε παιδιά με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες. Η παρούσα εργα-

σία εξετάζει την επίδραση της εξάσκησης ενός παιδιού ηλικίας 7 ετών στην παιχνιδο-

κονσόλα xBox Kinect στον οπτικό-κινητικό του συντονισμό και στη διαχείριση μαθη-

ματικών εννοιών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι υπήρξε βελτίωση στη 

διαχείριση των μαθηματικών εννοιών, όχι όμως και στον οπτικοκινητικό συντονισμό.   

Λέξεις-Κλειδιά: μαθηματικές έννοιες, οπτικό-κινητικός συντονισμός, xBox Kinect, 

μαθησιακές δυσκολίες  

Εισαγωγή 

Τα μαθηματικά αποτελούν μια παγκόσμια συμβολική γλώσσα που αφορά όλες τις 

κουλτούρες και τους πολιτισμούς. Είναι η επιστήμη που μελετά θέματα που αφορούν 

την ποσότητα (δηλαδή τους αριθμούς), τη δομή (τα σχήματα), το διάστημα, τη μετα-

βολή, τις σχέσεις όλων των μετρήσιμων αντικειμένων της πραγματικότητας και της 

φαντασίας. Πέρα από τις εφαρμογές που έχουν στην καθημερινή ζωή και την χρησιμο-

ποίηση τους σαν απαραίτητο εργαλείο, σημαντικοί ερευνητές όπως οι  Bishop, D’ 

Ambrosio, Keitel, Barton και Gerdes έχουν υποστηρίξει ότι η κοινωνική και πολιτική 
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διάσταση της εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη μαθηματικής 

παιδείας (Σκουμπουρδή & Σταθοπούλου, 2005). 

Καθώς η κοινωνία μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από υψηλά επίπεδα γνώσης της 

τεχνολογίας των υπολογιστών, καθημερινά αυξάνεται η ανάγκη τα παιδιά να αναπτύσ-

σονται με μια βασική επάρκεια και εξοικείωση με τους αριθμούς. Ωστόσο, μια πλη-

θώρα ερευνητικών δεδομένων συνιστά ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών αντιμετωπί-

ζουν σημαντικές δυσκολίες στην εκμάθηση των μαθηματικών (Μπόντη, 2013).  

Αν και τα τελευταία 20 χρόνια η έρευνα έχει στραφεί στις Μαθησιακές Δυσκολίες 

(ΜΔ) στα μαθηματικά, η ανάπτυξή της είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με εκείνη που 

αναφέρεται στις Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση. Οι μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα μαθηματικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πολλές υπο-ομάδες με 

βάση τα γνωστικά τους ελλείμματα, τα οποία όμως δεν έχουν έναν κοινό πυρήνα (Πα-

ντελιάδου & Μπότσας, 2007). Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2003) και Γρετσίστα (2012), 

έρευνες έχουν εντοπίσει ένα μικρό σχετικά ποσοστό μαθητών με δυσκολίες στη γραφή 

και στην αριθμητική, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολία στην επεξεργασία του χώρου, 

στην οπτικό-χωρικό-κινητική οργάνωση, στην κατανόηση αριθμητικών εννοιών, στις 

κοινωνικές δεξιότητες και στην αντίληψη του σώματός του. Τα άτομα της ομάδας αυ-

τής έχουν όλα ή μερικά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: δυσκολία στη διάκριση 

αριστερού-δεξιού, αδυναμία στον οπτικό-κινητικό συγχρονισμό και σύγχυση σχετικά 

με έννοιες του χώρου, χρόνου και αριθμού. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν πιο έντονα 

τη γραφή και την αριθμητική. 

Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να διευ-

κολυνθούν σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσου 

μάθησης, ενώ στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από μια επιδεξιότητα στο χειρι-

σμό των τεχνολογικών μέσων (Μπόντη, 2013). H χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων 

και μέσων διδασκαλίας που έχουν σαν βασικό σκοπό την ενίσχυση της μνημονικής 

ικανότητας μέσα από την οπτικοποίηση των πληροφοριών και τη χρήση βοηθητικών 

συμβόλων και απτών μέσων, είναι από τους πλέον ενδεδειγμένους και προτεινόμενους 

τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών. Μια σύγχρονη τάση του ευρύτε-

ρου πεδίου της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης (ΤΥΜ) είναι η μάθηση που 

βασίζεται στη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών με συγκεκριμένη δομή, κανόνες, περιορι-

σμούς και προσχεδιασμένους μαθησιακούς στόχους (Κίργινας, 2013). Πρόκειται για 

μια καινοτόμα διδακτική προσέγγιση, που απορρέει από τη χρήση ψηφιακών παιχνι-

διών με παιδαγωγική αξία, για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η υποστή-

ριξη της μάθησης, η βελτίωση της διδασκαλίας, η αποτίμηση και η αξιολόγηση των 

μαθητών (Κίργινας, 2013). Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και τα exer-

games, τα οποία είναι  ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια κονσόλας που απαιτούν κινή-

σεις των άνω ή των κάτω άκρων, προκειμένου να τις προσομοιώσουν στην οθόνη του 

παιχνιδιού (Vernadakis et. al., 2012). Συνδυάζουν την άσκηση με το παιχνίδι και απο-

τελούν μία δημοφιλή εναλλακτική λύση στην ενασχόληση των ατόμων με τη φυσική 
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δραστηριότητα αλλά και παρακινούν για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία 

(Vernadakis et. al., 2013). 

Σημασία της έρευνας 

Επομένως, η διαχείριση κάποιων μαθησιακών δυσκολιών σε μαθηματικές έννοιες θα 

μπορούσε να γίνει μέσω κατάλληλων exer- games. Η παροχή βοήθειας μέσω exer- 

games άξιζε να διερευνηθεί ως εναλλακτικός, πολυαισθητηριακός τρόπος και μέσο δι-

δασκαλίας. 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της παρεμβατικής ενασχόλησης 

με το κιναισθητικό παιχνίδι Dr. Kawashima's Body and Brain Exercises που εκτελείται 

στην παιχνιδομηχανή xBox Kinect (Microsoft, 2013) στη διαχείριση δυσκολιών στα 

μαθηματικά και συγκεκριμένα σε προσθέσεις και αφαιρέσεις, καθώς και στον οπτικό-

κινητικό συντονισμό ενός παιδιού ηλικίας 7 ετών. 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχε ένα παιδί [ένα κορίτσι (Κ1)] ηλικίας ~7 ετών, που φοιτούσε 

στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2013-2014.  

Η συμμετέχουσα Κ1 παρουσίαζε κάποια χαρακτηριστικά και δυσκολίες που περιγρά-

φονται στο πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, γι’ αυτό και αποτέλεσε την περιπτω-

σιολογική μελέτη της έρευνας. Όπως αναφέρεται από τους Μπότσας και Παντελιάδου 

(2007), οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μα-

θηματικά περιγράφονται ως ελλείμματα οπτικής και ακουστικής αντίληψης, μνήμης, 

προσοχής, προσληπτικού και εκφραστικού λόγου και αδυναμίες αφηρημένου συλλογι-

σμού. Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη παρατηρήθηκαν τα παρακάτω ελ-

λείματα: 

Ελλείματα οπτικής αντίληψης: 

 δεν ολοκληρώνει τις ασκήσεις μιας σελίδας (μορφής-πλαισίου) 

 «πηδάει» γραμμές όταν εκτελεί μια άσκηση 

 απεικονίζει καθρεπτικά αριθμητικά ψηφία (π.χ. 6 αντί 9) (διάκρισης) 

 δυσκολεύεται στην ερμηνεία και το χειρισμό μαθηματικών συμβόλων 

 δυσκολεύεται στη διάκριση του «δεξιά» και «αριστερά» (χωρικής οργάνωσης) 

 δυσκολεύεται να γράψει τους αριθμούς πάνω στη γραμμή του τετραδίου ή στην προ-

κειμένη περίπτωση επειδή πρόκειται για παιδί Α τάξης Δημοτικού μέσα στα κουτάκια 

του τετραδίου (λεπτής κινητικότητας) 

 δυσκολεύεται στη διάκριση του «πριν» και του «μετά» σε χωρικές ακολουθίες 

 δυσκολεύεται στη διάκριση των μεγεθών των σχημάτων 

 δυσκολεύεται στη χρήση της αριθμητικής γραμμής 
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Ελλείματα ακουστικής αντίληψης: 

 δυσκολεύεται στις προφορικές ασκήσεις 

 δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται μόνο προφορικά 

Ελλείματα μνήμης: 

 δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων με πολλά βήματα 

Ελλείματα λόγου: 

 δυσκολεύεται στην κατανόηση των μαθηματικών όρων (συν, υπόλοιπο κλπ.) 

 δυσκολεύεται να εκφράσει προφορικά και με τη χρήση μαθηματικών όρων αυτό που 

σκέφτεται 

Έλλειμα αφαιρετικού συλλογισμού: 

 δυσκολεύεται στην κατανόηση μαθηματικών συμβόλων (=, >,<) 

 δυσκολεύεται στη σύγκριση μεγεθών και ποσοτήτων 

 δυσκολεύεται να μετατρέψει γλωσσικές ή αριθμητικές πληροφορίες σε εξισώσεις 

Μεθοδολογία 

Α Φάση - Όργανα και διαδικασίες αξιολόγησης 

Στην Α φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της γνωστικής και κινητι-

κής εικόνας της συμμετέχουσας, μέσα από έντυπα και τεστ ποιοτικής αξιολόγησης. Για 

τη συμπλήρωσή τους ορίστηκαν 4 ατομικές συναντήσεις, η διάρκεια των οποίων ορί-

στηκε περίπου στη 1 ώρα. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν α) η συμπλήρωση του «Εντύπου συναίνεσης δοκιμαζόμε-

νου σε ερευνητική εργασία» από τους γονείς της συμμετέχουσας, β) η καταγραφή του 

ατομικού ιστορικού ανάπτυξης μέσα από συνέντευξη των γονέων και τη συμπλήρωση 

της αντίστοιχης φόρμας ΕΝΤΥΠΟ 1, (Μπόντη, 2013) και γ) η συνέντευξη με το παιδί, 

κατά την οποία συμπληρώθηκε επίσης μία αντίστοιχη φόρμα ΕΝΤΥΠΟ 2 (Μπόντη, 

2013). Στην πρώτη ατομική συνάντηση, αξιολογήθηκε επίσης, η νοητική ικανότητα 

της συμμετέχουσας με το τεστ σχεδιασμού ανθρώπου - Draw a Person (D.A.P., Harris, 

1963). Ακόμη, αξιολογήθηκαν επιμέρους μαθηματικές ικανότητες, μέσα από προσαρ-

μοσμένες στο ηλικιακό  και γνωστικό επίπεδο δοκιμασίες αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόστηκε το ΕΝΤΥΠΟ 17α «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

(ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΛΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)» (Μπόντη, 

2013) για την αξιολόγηση της ικανότητας της μέτρησης, της σειράς και αναγνώρισης 

των αριθμών, της γραφής των αριθμών και της έννοιας των αριθμών. 

Στη δεύτερη ατομική συνάντηση συνεχίστηκε η αξιολόγηση των μαθηματικών ικανο-

τήτων της συμμετέχουσας από το ΕΝΤΥΠΟ 17α «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ (ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΛΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)» 

(Μπόντη, 2013), αυτή τη φορά για την ικανότητα αναγνώρισης αριθμητικών συμβό-

λων, συμβόλων και αριθμών και επίλυσης οριζόντιων πράξεων. Αξιολογήθηκε, ακόμη,  
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η οπτική και ακουστική μνήμη (για αριθμούς) της συμμετέχουσας μέσα από προσαρ-

μοσμένες δοκιμασίες του ΕΝΤΥΠΟΥ 18 «ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ- ΕΠΕΞΕΡ-

ΓΑΣΙΑ» (Μπόντη, 2013).  

Στην τρίτη ατομική συνάντηση αξιολογήθηκαν έννοιες χρόνου- προσανατολισμοί χρό-

νου και  χώρου- προσανατολισμός χώρου μέσα από κατάλληλες δοκιμασίες («ΕΝ-

ΝΟΙΕΣ ΧΡΟΝΟΥ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ» και «ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΩΡΟΥ 

- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ»,  Μπόντη, 2013).  

Στην τέταρτη και τελευταία ατομική συνάντηση της Α φάσης της έρευνας εφαρμό-

στηκε το Developmental Test of Visual- Motor Integration (BeeryTM VMI), το οποίο 

είναι ένα τεστ αναπτυξιακής ακολουθίας γεωμετρικών σχημάτων, τα οποία πρέπει ο 

εκάστοτε συμμετέχοντας να μιμηθεί ή να αντιγράψει με μολύβι ή στυλό. Είναι σχεδια-

σμένο ώστε να αξιολογεί σε ποιο βαθμό τα άτομα μπορούν να ενσωματώσουν τις οπτι-

κές και κινητικές τους ικανότητες. 

Β Φάση - Διαδικασία παρέμβασης 

Μόλις ολοκληρώθηκε το στάδιο των αρχικών αξιολογήσεων ξεκίνησαν οι   συνεδρίες/ 

μονάδες εξάσκησης με το xBox Kinect και το παιχνίδι Dr. Kawashima's Body and 

Brain Exercises. Χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι τα «προβλήματα μυαλού», όπως 

μαθηματικές ερωτήσεις, προκειμένου να κρατήσει το μυαλό του παίκτη δραστήριο/ε-

νεργό. Για να απαντήσει ο παίκτης στις ερωτήσεις, πρέπει να εκτελέσει διάφορες φυ-

σικές κινήσεις. Η φιλοσοφία του παιχνιδιού στηρίζεται στην υπόθεση  ότι η κίνηση 

ενισχύει την εγκεφαλική δραστηριότητα και ότι η ασχολία με την αριθμητική, τη λο-

γική και τις δραστηριότητες μνήμης είναι πιο ευεργετική όταν συνδυάζεται με φυσική 

άσκηση.  

Αναλυτικότερα, το παιχνίδι αποτελείται από 5 «ενότητες» : τα μαθηματικά (Math), τα 

αντανακλαστικά (Reflexes), τη λογική (Logic), τη μνήμη (Memory) και τη φυσική κα-

τάσταση (Physical). Σε κάθε ενότητα προσφέρονται 4 διαφορετικές δοκιμασίες/παιχνί-

δια (συνολικά στο παιχνίδι προσφέρονται 20 δοκιμασίες/παιχνίδια). Σε κάθε παιχνίδι ο 

παίκτης ξεκινάει από το επίπεδο του αρχάριου και ανάλογα με τη συχνότητα ενασχό-

λησης με το παιχνίδι και τα σκορ που πετυχαίνει μπορεί να «ξεκλειδώσει» τα άλλα δύο 

επίπεδα (μεσαίος και προχωρημένος). Όταν ο παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι, τον προ-

τρέπει να κάνει ένα σύντομο τεστ 10 λεπτών για να καθορίσει την «Ηλικία του Εγκε-

φάλου» (“Brain Age”). Σε αυτό το σύντομο τεστ ο παίκτης παίζει 3 δοκιμασίες/παιχνί-

δια από τις ενότητες λογική, φυσική κατάσταση και μαθηματικά, οι οποίες είναι προ-

καθορισμένες. Το παιχνίδι δίνει ακόμα τις εξής δύο δυνατότητες στον παίκτη: είτε να 

διαλέξει ο ίδιος με ποιες δοκιμασίες/παιχνίδια θέλει να ασχοληθεί από οποιαδήποτε 

ενότητα, είτε διαλέγει το ίδιο το παιχνίδι μια τετράδα δοκιμασιών/παιχνιδιών στην επι-

λογή «Today’s exercise». Πριν την έναρξη κάθε δοκιμασίας/παιχνιδιού παρέχονται 

γραπτές οδηγίες στην οθόνη στα αγγλικά.  
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Για το σκοπό της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκαν 4 ομάδες ασκήσεων, καθεμία 

από τις οποίες περιελάμβανε 5 δοκιμασίες/ παιχνίδια, μία από κάθε ενότητα. Έγινε 

προσπάθεια συνάφειας μεταξύ των δοκιμασιών/ παιχνιδιών κάθε ομάδας ασκήσεων, 

καθώς και διάκριση στο επίπεδο δυσκολίας αυτών, το οποίο κρίθηκε από την ερευνή-

τρια, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στην αντιληπτική ικανότητα της συμμετέχουσας 

(δηλαδή οι δοκιμασίες/ παιχνίδια της 1ης ομάδας ασκήσεων ήταν θεωρητικά οι πιο εύ-

κολες τόσο στο να τις καταλάβει όσο και στο να τις παίξει, της 2ης ομάδας οι λίγο πιο 

δύσκολες, της 3ης ομάδας οι ακόμα πιο δύσκολες και ούτω καθεξής).  

Η συχνότητα των συνεδριών διαμορφώθηκε ανάλογα με το πρόγραμμα του παιδιού και 

την ευκολία των γονέων, ενώ ως τόπος συνάντησης ορίστηκε το κέντρο μελέτης, στο 

οποίο πήγαινε η συμμετέχουσα καθημερινά για τη μελέτη των σχολικών της μαθημά-

των και εργαζόταν η ερευνήτρια. Ελάχιστος αριθμός συναντήσεων ορίστηκαν οι 12 για 

20-30 λεπτά μέγιστο,  λόγω της μικρής ηλικίας του παιδιού. Συνολικά πραγματοποιή-

θηκαν 15 μονάδες εξάσκησης, δύο φορές την εβδομάδα. Σε κάθε μονάδα εξάσκησης η 

συμμετέχουσα ασχολούνταν με τις δοκιμασίες/ παιχνίδια κάθε ομάδας ασκήσεων, η 

ροή των οποίων ήταν κυκλική. Από τις 15 μονάδες εξάσκησης, οι 2 δεν καταγράφη-

καν/αξιολογήθηκαν, καθώς αποτέλεσαν τις συνεδρίες γνωριμίας και εξοικείωσης με 

την παιχνιδοκονσόλα και το παιχνίδι.  

Η τηλεόραση και η κονσόλα του xBox Kinect τοποθετήθηκαν σε θρανίο ύψους 85 ε-

κατοστών σε μεγάλη, μακρόστενη και κενή αίθουσα. Το θρανίο τοποθετήθηκε σε από-

σταση 120 εκατοστών από τον αριστερό τοίχο της αίθουσας και 120 εκατοστών από το 

δεξιό τοίχο της αίθουσας, ενώ το παιδί βρισκόταν σε απόσταση 2μ. από την κονσόλα 

και τον αισθητήρα. 

Γ Φάση - Τελική αξιολόγηση 

Στη Γ και τελευταία φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση της 

συμμετέχουσας στην έρευνα, με την επανάληψη του τεστ Beery VMI, καθώς και το 

τεστ διατήρησης 15 ημέρες μετά την τελευταία μονάδα εξάσκησης με το xBox Kinect. 

Το τεστ διατήρησης περιελάμβανε την επανάληψη του τεστ για την «Ηλικία του Εγκε-

φάλου» (“Brain Age Test”), καθώς επίσης και την καταγραφή των σκορ που πέτυχε η 

συμμετέχουσα στην ενασχόλησή της με δοκιμασίες/παιχνίδια που διάλεξε ελεύθερα η 

ίδια από το σύνολο των δοκιμασιών/ παιχνιδιών. 

Διαχείριση των δεδομένων 

Στατιστική ανάλυση δεν υπήρξε, λόγω της φύσης της έρευνας (περιπτωσιολογική με-

λέτη). Έγινε παράθεση των αλλαγών στις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν, τόσο όσον 

αφορά τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά δεδομένα. 

Αποτελέσματα 

Στην αρχική αξιολόγηση της «Ηλικίας του Εγκεφάλου», η οποία πραγματοποιήθηκε 
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πριν την έναρξη της εξάσκησης με το παιχνίδι  Dr. Kawashima's Body and Brain Ex-

ercises, η κατά προσέγγιση ηλικία της συμμετέχουσας μέσα από την επίδοσή της στις 

δοκιμασίες του τεστ αυτού ήταν 70 ετών. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως οι απαντήσεις 

της στις δοκιμασίες, ο χρόνος αντίδρασης και απάντησης αντιστοιχούσαν σε παίκτη 

αυτής της ηλικίας. 
 

Πίνακας 1   

Αρχικό σκορ στο  Brain Age Test. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει την 'ηλικία' του εγκεφά-

λου της συμμετέχουσας. 

Δοκιμασία Αξιολόγησης της «Ηλικίας του Εγκεφάλου» 

 Brain Age Test Score 

Αρχική Αξιολόγηση 

Κ1 

70 ετών 

Κατά την τελική αξιολόγηση της «Ηλικίας του Εγκεφάλου», η οποία πραγματοποιή-

θηκε μετά την ολοκλήρωση της εξάσκησης με το παιχνίδι Dr. Kawashima's Body and 

Brain Exercises, η συμμετέχουσα κατάφερε να μειώσει την «Ηλικία του Εγκεφάλου» 

και να φτάσει στην ηλικία των 60 ετών.   

 

Πίνακας 2   

Τελικό σκορ στο  Brain Age Test. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει την 'ηλικία' του εγκεφά-

λου της συμμετέχουσας. 

Δοκιμασία Αξιολόγησης της «Ηλικίας του Εγκεφάλου» 

 Brain Age Test Score 

Τελική Αξιολόγηση 

Κ1 

60 ετών 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του BeeryΤΜ VMI χρησιμοποιήθηκαν τα 

«Standard scores» που πέτυχε η συμμετέχουσα, όπου οι πρότυπες βαθμολογίες είναι 

ίσες μονάδες μέτρησης με μέση τιμή 100 και τυπική απόκλιση 15. 

Στην αρχική μέτρηση των τριών φορμών του Beery VMI η συμμετέχουσα Κ1 σημεί-

ωσε «μέση» επίδοση στο Beery VMI και στη δοκιμασία του κινητικού συντονισμού 

(Motor Coordination Test), καθώς τα αντίστοιχα standard scores που πέτυχε ήταν 93(±6) 

και 106(±6). Στη δοκιμασία της οπτικής αντίληψης (Visual Perception Test) η επίδοσή 

της θεωρείται «κάτω από το Μ.Ο.», αφού το αντίστοιχο standard score που πέτυχε ήταν 

89(±6). Η επίδοσή της στη δοκιμασία του Beery VMI και του κινητικού συντονισμού 

συναντάται στο 50% της ηλικιακής ομάδας, ενώ της οπτικής αντίληψης στο 16%. Από 
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τις τρεις επιδόσεις, μεγαλύτερη ήταν αυτή που σημείωσε στη δοκιμασία του κινητικού 

συντονισμού, με αυτή του Beery VMI και της οπτικής αντίληψης να ακολουθούν. 

Πίνακας 3  

Αποτελέσματα αρχικής μέτρησης Beery VMI της συμμετέχουσας  K1 

Beery VMI (Κ1 α) 

 Beery VMI Visual Perception Motor Coordina-

tion 

Raw scores 16 16 20 

Standard scores 93 (±6) 89 (±6) 106 (±6) 

Percentiles 32% 23% 65% 

 

Στην τελική μέτρηση η επίδοση της συμμετέχουσας Κ1 μειώθηκε και στις τρεις φόρμες 

αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, η επίδοσή της στη δοκιμασία του Beery VMI και της ο-

πτικής αντίληψης (Visual Perception Test) θεωρείται «κάτω από το Μ.Ο.», καθώς πε-

τυχαίνει standard scores 86(±6) και 87(±6), αντίστοιχα. Η επίδοσή της στη δοκιμασία του 

κινητικού συντονισμού (Motor Coordination Test) εξακολουθεί να θεωρείται «μέση», 

το standard score όμως που πέτυχε μειώθηκε στο 99(±6). Και στη τελική μέτρηση η 

συμμετέχουσα Κ1 σημειώνει τη μεγαλύτερή της επίδοση στη δοκιμασία του κινητικού 

συντονισμού.   

 

Πίνακας 4   

Αποτελέσματα τελικής μέτρησης Beery VMI της συμμετέχουσας K1 

Beery VMI (Κ1 β) 

 Beery VMI Visual Perception Motor Coordina-

tion 

Raw scores 15 16 19 

Standard scores 86 (±6) 87 (±6) 99 (±6) 

Percentiles 18% 19% 47% 

Στο «Γράφημα 2» παρουσιάζεται συγκριτικά η επίδοση της συμμετέχουσας Κ1 στα 

τρία μέρη του Beery VMI κατά την αρχική και τελική μέτρηση. 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, γίνεται αισθητή η διαφορά ανάμεσα στις δύο μετρή-

σεις, με αυτήν της τελικής μέτρησης να μειώνεται και στα τρία μέρη.  

Μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στη δοκιμασία του Beery VMI και της δοκιμασίας 

του κινητικού συντονισμού. 
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Συζήτηση 

Ξεκινώντας με την επίδοση της συμμετέχουσας στις δοκιμασίες αξιολόγησης της «Η-

λικίας του Εγκεφάλου», παρατηρείται βελτίωση σε αυτήν, καθώς καταφέρνει να τη 

μειώσει κατά 10 μονάδες. Φαίνεται, λοιπόν, να μπορεί να προσεγγίζει μια «καλύτερη» 

ηλικία, κάτι που πιθανά υποδεικνύει ότι μέσα από την εξάσκηση πετυχαίνει περισσό-

τερες σωστές απαντήσεις, έχει καλύτερο χρόνο αντίδρασης και σκέψης και πραγματο-

ποιεί καλύτερες κινήσεις για τις απαντήσεις της. Ακόμη, μέσα από τη συστηματική 

παρακολούθηση σχετικά με τη μεταβλητή της πρόσθεσης και αφαίρεσης, η συμμετέ-

χουσα φάνηκε να διευκολύνεται στη διάκριση και την ερμηνεία των συμβόλων συν (+) 

και πλην (-) με αποτέλεσμα την καλύτερη επίδοση στην πρόσθεση και την αφαίρεση, 

τόσο σε χρόνο όσο και σε αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται, καθώς 

όπως αναφέρεται από τον Παναγιωτάκη (2013) είναι γεγονός ότι οι αντιληπτικές και 

γνωστικές ικανότητες ενισχύονται σε παίκτες βιντεοπαιχνιδιών, οι οποίοι σημειώνουν 

και ταχύτερους χρόνους αντίδρασης. 

Όσον αφορά τις επιδόσεις της στις δοκιμασίες του Beery VMI test αυτές φαίνεται να 

μειώνονται κατά την τελική μέτρηση, με τη μεγαλύτερη μείωση να πραγματοποιείται 

στη φόρμα αξιολόγησης Beery VMI και στη φόρμα αξιολόγησης του κινητικού συντο-

νισμού (Motor Coordination Test). Ωστόσο, παρά τη μείωση που σημειώθηκε, η επί-

δοση της στη δοκιμασία του κινητικού συντονισμού ήταν η μεγαλύτερη και καλύτερη 

τόσο κατά την αρχική όσο και στην τελική μέτρηση. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται 

να έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα  πρόσφατων μελετών, οι οποίες έχουν 

αναδείξει πως είναι εντυπωσιακή η γνώση για την ποικιλία των διαφορετικών δεξιοτή-

των και το βαθμό στον οποίο αυτές τροποποιούνται σε παίκτες βιντεοπαιχνιδιών, όπως 
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για παράδειγμα η βελτίωση δεξιοτήτων οπτικοκινητικού συντονισμού (Παναγιωτάκης, 

2013). Σύμφωνα με την έρευνα των Keith Beery και Natasa Beery (2004, όπως αναφέ-

ρεται από Κίτσου, 2008), τα πιο υψηλά επίπεδα σκέψης και συμπεριφοράς απαιτούν 

ενσωμάτωση των εισερχόμενων ερεθισμάτων από τα αισθητήρια όργανα για κινητική 

δράση (οπτικοκινητικός συντονισμός). Σε έρευνα τους οι ίδιοι ερευνητές, συμπεραί-

νουν πως ένα παιδί μπορεί να έχει καλά ανεπτυγμένες οπτικές και κινητικές δεξιότητες 

αλλά να μην μπορεί να συνδυάσει τις δύο αυτές δεξιότητες μαζί. Επομένως, μπορεί 

άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα κούραση ή ο χρόνος εφαρμογής των δοκιμα-

σιών του Beery VMI test, να οφείλονται γι’ αυτήν την μείωση της επίδοσης.  

Εν κατακλείδι, αυτό που διαφαίνεται είναι πως η χρήση καινοτόμων μεθόδων μάθησης, 

όπως ένα διαδραστικό παιχνίδι, για την ενίσχυση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα 

αυτού που πιθανά αντιμετωπίζει κάποιες Μαθησιακές Δυσκολίες, είναι μια καλή πρα-

κτική που μπορεί να επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να αποτελέ-

σει ένα εν δυνάμει πεδίο έρευνας στο χώρο της Μάθησης.  
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Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 

Γαβανά Δήμητρα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed., 

froytopia@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στην ανάγκη των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημά-

των, που τοποθετούν τον εκπαιδευόμενο στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους, να ευθυ-

γραμμίζονται με τις επιταγές των καιρών, και να  αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο προ-

κειμένου να μετατρέψουν τη διδασκαλία σε μια ευχάριστη και παραγωγική διαδικασία.  

Για το λόγο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης, του βαθμού στον οποίο τα η-

λεκτρονικά παιχνίδια, που έχουν κατακλύσει την αγορά τις τελευταίες δεκαετίες, μπο-

ρούν να συνδράμουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, μελετώντας τις κατηγορίες 

των παιχνιδιών αυτών, τις αρχές μάθησης βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένα, αλλά 

και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή τους στην εκ-

παιδευτική διαδικασία, όπως έχει καταγραφεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.   

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκπαίδευση, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται όλο και πιο έντονα το φαινόμενο ενασχόλησης 

των νεαρών κυρίως ηλικιών με ηλεκτρονικά παιχνίδια, γεγονός που οδήγησε στην πα-

ραγωγή πληθώρας ψηφιακών παιχνιδιών και τη δημιουργία μιας ανερχόμενης και 

πολλά υποσχόμενης βιομηχανίας στον τομέα της ψυχαγωγίας και όχι μόνο.  

Ο εκπαιδευτικός κλάδος δεν έμεινε απλώς θεατής του φαινομένου των καιρών και στα 

πλαίσια στροφής σε πιο μαθητοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας με την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών, έγιναν προσπάθειες ενσωμάτωσης στους κόλπους της ψηφιακών 

παιχνιδιών με διδακτικό περιεχόμενο. 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι, μέσα από μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκό-

πηση, να εξετάσει το βαθμό που συνηγορεί η αξιοποίηση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών προς τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, εξετάζοντας: 

α. τις αρχές μάθησης που διέπουν τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθώς 

και 

β. τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους 

στην εκπαίδευση. 
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Ηλεκτρονικά παιχνίδια και μάθηση 

Το παιχνίδι πάντα αποτελούσε μια ιδιαίτερα ελκυστική δραστηριότητα για μικρούς και 

μεγάλους. Σύμφωνα με τους Dempsey, Rasmussen και Lucassen (στο Νταλούκας 

2009) το παιχνίδι είναι μια μορφή δραστηριότητας με συγκαλυμμένη μαθησιακή διά-

σταση, που ενέχει το στοιχείο του ανταγωνισμού και εξελίσσεται βάσει κανόνων. Το 

παιχνίδι αποτελεί σημαντική λειτουργία για την εξέλιξη του ανθρώπου, καθώς, δίνει 

τη δυνατότητα για πνευματική και σωματική διερεύνηση, επεκτείνει τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των συμμετεχόντων, τροφοδοτεί τη φαντασία τους και μαθαίνουν να δια-

χειρίζονται το περιβάλλον τους συνεργατικά (Costabile, κ.ά., 2008). 

Τις τελευταίες δεκαετίες με την αλματώδη εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων και την 

αξιοποίηση αυτών σε ποικίλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, έκανε την εμφάνισή 

του το ψηφιακό παιχνίδι, το οποίο κέρδισε γρήγορα το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις 

του κοινού. 

Αρχικά, τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια είχαν σχεδιαστεί για Η/Υ, αλλά η δημοτικό-

τητα τους πολύ γρήγορα καθιέρωσε τη χρήση τους και σε άλλα μέσα, όπως κονσόλες 

που συνδέονται με τηλεοράσεις, φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα. Κατά τον 

Kirriemuir (στο Χατζηαλεξιάδου, 2012), ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι απαιτεί μια οθόνη 

μέσα από την οποία ικανοποιούνται οι αισθήσεις του χρήστη και εξελίσσεται το παι-

χνίδι, ενώ οι συσκευές εισόδου μπορούν να ποικίλουν (π.χ. πληκτρολόγιο, joystick, 

ποντίκι) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιχνιδιού. Σύμφωνα με τον Malone (στο Πλου-

μιδάκη, 2009) τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι τόσο ελκυστικά και προσφιλή, διότι τα 

εξελιγμένα γραφικά που διαθέτουν τους προσδίδουν ρεαλιστική διάσταση, ο κόσμος 

απεικονίζεται με ιδιαίτερη παραστατικότητα μέσα από χρώματα και κίνηση και υπάρ-

χει κλιμακούμενη διαβάθμιση δυσκολίας, γεγονός που διατηρεί το ενδιαφέρον και τη 

δέσμευση του παίκτη.  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η ενασχόληση των νέων με αυτά, έχουν πυροδοτήσει 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές κριτικές. Παρόλα αυτά, οι μελέτες κατά τον Amory 

(στο Πλουμιδάκη, 2009,) συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βελ-

τιώνουν τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών και πιο συγκεκριμένα, τη συγκέντρωση, 

την παρατηρητικότητα, την οπτικοχωρική αντίληψη και τον οπτικοκινητικό συντονι-

σμό, τη δεξιοτεχνία, την επίλυση προβλημάτων, τον εμπλουτισμό των γενικών γνώ-

σεων. Για το λόγο αυτό, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν την ένταξη και χρήση 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Άλλωστε σύμφωνα με τη Βοσνιάδου (2001), η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από: 

 την ενεργό συμμετοχή,  

 την κοινωνική αλληλεπίδραση,  

 την ενασχόληση με δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους μαθητές, 

 τη σύνδεση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα,  
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 την αξιοποίηση στρατηγικών,  

 την αυτορρύθμιση και την ανάπτυξη εσωτερικής σκέψης, 

 την δυνατότητα εφαρμογής των νέων γνώσεων, 

 την παροχή επαρκούς χρόνου για εξάσκηση, 

 το σεβασμό και την ορθή διαχείριση των ατομικών διαφορών που παρουσιάζουν οι 

μαθητές, και τέλος 

 την καλλιέργεια εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων. 

Έρευνα της McFarlane και των συνεργατών της (στο Gros, 2007) επιβεβαιώνει πως τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια διέπονται από αυτές τις αρχές μάθησης και επιπρόσθετα διατη-

ρούν το ενδιαφέρον των παικτών αμείωτο δημιουργώντας ευχάριστους εικονικούς κό-

σμους στους οποίους οι χρήστες καλούνται να δράσουν είτε ατομικά είτε συνεργατικά. 

Κάποιες έρευνες παρόλα αυτά έχουν καταδείξει τη μικρή αποδοχή των υπαρχόντων 

εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών από μαθητές, καθώς η εκπαιδευτική τους διά-

σταση εξαντλείται σε επαναλαμβανόμενες επιφανειακές δραστηριότητες, που αδυνα-

τούν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών (Μυσιρλάκη & Παρασκευά, 2010).  

Ο James Paul Gee, υποστηρικτής της χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκ-

παίδευση, προσδιόρισε τις αρχές μάθησης που διέπουν τα καλά σχεδιασμένα ηλεκτρο-

νικά παιχνίδια, προκειμένου να βρίσκουν εφαρμογή στη διδασκαλία διάφορων γνωστι-

κών αντικειμένων, ώστε η διαδικασία της μάθησης να είναι ευχάριστη αλλά και ουσια-

στική. Σύμφωνα με τον Gee (2005) λοιπόν, τα καλά σχεδιασμένα παιχνίδια προσφέ-

ρουν ευκαιρίες υπόδησης ρόλων και δημιουργίας ταυτότητας, γεγονός που ενισχύει τη 

δέσμευση του παίκτη. Επιπλέον, σημαντικό τους στοιχείο είναι η διαδραστικότητα και 

η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης. Στα καλά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια ο 

παίκτης παράγει δικό του υλικό και δεν είναι απλός καταναλωτής πληροφορίας, ενώ 

γίνεται παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, κάτι που ενθαρρύνει το ρίσκο και τη διε-

ρεύνηση. Επιπρόσθετα, είναι προσαρμοστικά σε διαφορετικά στυλ μάθησης, υποστη-

ρίζουν την εξατομίκευση και δίνουν στον παίκτη την αίσθηση του έλεγχου. Επίσης, 

στα καλά σχεδιασμένα παιχνίδια τα βασικά τους επίπεδα μπορούν να αποτελέσουν κα-

λές γενικεύσεις, δίνοντας κατεύθυνση στη σκέψη του χρήστη για μελλοντικές αναζη-

τήσεις επίλυσης προβλημάτων μεγαλύτερης δυσκολίας και παρέχουν προκλήσεις 

στους παίκτες, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιλογής του βαθμού δυσκολίας. 

Επιπλέον, παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή στη ροή του 

παιχνιδιού ή όταν ζητηθούν από τους παίκτες και παρέχουν δραστηριότητες που έχουν 

νόημα για τους μαθητές, συνδέοντας την πληροφορία με προηγούμενες τους γνώσεις. 

Οι δραστηριότητες είναι ευχάριστα κοπιαστικές, κινητοποιώντας έτσι τους χρήστες, 

προάγουν πιο ολοκληρωμένη και συστημική σκέψη και προωθούν την ολόπλευρη α-

ντιμετώπιση προβλήματος, τη διερεύνηση και τoν επαναπροσδιορισμό στόχων. Παρέ-

χουν έξυπνα εργαλεία στους μαθητές οι οποίοι βρίσκουν νόημα στη χρήση τους, καθώς 

τα αξιοποιούν με ουσιαστικό τρόπο και καλλιεργούν τη συνεργατικότητα και την κα-

τανομή αρμοδιοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος. Τέλος, τα καλά 
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σχεδιασμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια ενισχύουν την αξία της προσπάθειας και όχι απα-

ραίτητα της ικανότητας. 

Κατηγορίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα 

με τις εκπαιδευτικές τεχνικές και παιδαγωγικές βάσεις που αξιοποιούν. Πιο συγκεκρι-

μένα, ο Μαραγκός (2012), τα κατατάσσει βάση βιβλιογραφίας σε: 

 Παιχνίδια δράσης, που προάγουν τη φυσική δραστηριότητα. 

 Παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας, τα οποία ενσωματώνουν αυθεντικές ε-

μπειρίες του πραγματικού κόσμου και προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και 

συνεργασία. 

 Authoring games, τα οποία βασίζονται στην κατανόηση της δομής του παιχνιδιού 

και προάγουν τα μέσα επικοινωνίας. 

 Epistemic games, τα οποία αξιοποιούνται για επαγγελματική κατάρτιση και πρό-

σκτηση εργασιακών δεξιοτήτων. 

 Διαδικτυακά παιχνίδια πολλαπλών χρηστών (MMOGs), που αξιοποιούν την κατα-

νεμημένη σκέψη και προωθούν τη συνεργασία. 

 Στρατιωτικά παιχνίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται για αυθεντική επαγγελματική 

εκπαίδευση. 

 Παιχνίδια φορητών συσκευών, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που 

είναι απαραίτητες στην κοινωνία της πληροφορίας. 

 Persuasive games, τα οποία καλλιεργούν την κριτική ικανότητα και τον κριτικό 

αναστοχασμό. 

 Παιχνίδια ρόλων και περιπέτειας, τα οποία βασίζονται στην κατανόηση του χαρα-

κτήρα και της ταυτότητας και προάγουν την επίλυση προβλημάτων. 

 Παιχνίδια προσομοιώσεων-Μικρόκοσμοι, στα οποία οι χρήστες χειρίζονται σύν-

θετα συστήματα και εξασκούνται σε πραγματικά σενάρια. 

 Παιχνίδια στρατηγικής, όπου οι παίκτες διαχειρίζονται σενάρια του πραγματικού 

κόσμου κάνοντας υποθέσεις και δοκιμές και αναπτύσσουν στρατηγική σκέψη. 

 Σοβαρά παιχνίδια, στα οποία οι χρήστες χειρίζονται πηγές και δεδομένα του πραγ-

ματικού κόσμου για να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα. 

Ο διαχωρισμός αυτός βέβαια δεν είναι απόλυτος, καθώς κάποια παιχνίδια μπορεί να 

ανήκουν σε παραπάνω από μια κατηγορία. 

Πλεονεκτήματα 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση ηλε-

κτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση είναι πολλά. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προ-

σελκύουν και διατηρούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι προ-

σηλώνονται στην ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, καθώς τα παιχνίδια δημιουργούν κα-

ταστάσεις ροής. Κατά τον Ούγγρο ψυχολόγο ερευνητή Csikszentmihalyi (στο Μαρα-

γκός, 2012), όταν βιώνουμε μια κατάσταση ροής, ουσιαστικά αφοσιωνόμαστε απόλυτα 
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και εστιάζουμε ολοκληρωτικά και ενεργητικά σε μια δραστηριότητα, μέσα σε ένα υ-

ψηλό επίπεδο πληρότητας και ευχαρίστησης. Οι χρήστες ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

νιώθουν δυνατοί, έχουν τον έλεγχο των καταστάσεων και παρουσιάζουν πλήρη εσωτε-

ρική διαύγεια, καθώς γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Επιπλέον, το άγχος ε-

αυτού μειώνεται και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και κατά συνέπεια η δυναμική για 

επιτυχία. 

Η Costabile κ.ά (2008), επισημαίνουν επίσης το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

γεννούν ποικίλα συναισθήματα στους χρήστες και ικανοποιούν τις ψυχολογικές ανά-

γκες των παιδιών, διεγείρουν τη φαντασία τους και μέσα από τη σταθερή δομή και τους 

κανόνες που προσφέρουν κατευθύνουν τη συμπεριφορά των παιδιών προς τα επιθυ-

μητά μαθησιακά αποτελέσματα, βοηθώντας τους να συνδέσουν τα αίτια με τα αποτε-

λέσματα και να αποσαφηνίσουν δυσνόητες έννοιες μέσα από τις πολλαπλές αναπαρα-

στάσεις απόδοσης της πληροφορίας. Επιπλέον, μέσα από παιχνίδια ρόλων καλλιεργεί-

ται η ενσυναίσθηση και βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. 

Οι Βρασίδας και Θεοδούλου (2013), υπογραμμίζουν το αυθεντικό πλαίσιο μάθησης 

που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως σημαντικό παράγοντα της αποτελεσμα-

τικότητας τους, καθώς και το γεγονός ότι σε παιχνίδια ρόλων, η υιοθέτηση νέας ταυ-

τότητας (π.χ. ιστορικού, επιστήμονα, δημοσιογράφου) βοηθά τους μαθητές να αποκτή-

σουν καινούριες εμπειρίες , να ανταποκριθούν σε προκλήσεις και να επηρεάσουν τις 

εξελίξεις με τις επιλογές τους, αναπτύσσοντας έτσι καινοτόμο σκέψη. 

Επιπρόσθετα, ο Hickmott (στο Χατζηαλεξιάδου, 2012) με έρευνα του σημειώνει ως 

πλεονεκτήματα από τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση την ανά-

πτυξη φυσικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια της μνήμης, την συμβολή στη λήψη απο-

φάσεων και επίλυση προβλημάτων, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, την ε-

μπλοκή σε δραστηριότητες που θα ήταν δαπανηρές ή δύσκολες να εφαρμοστούν δια-

φορετικά και τέλος, τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για μαθητές με χα-

μηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, οι Βρασίδας και Θεοδούλου (2013) αναφέρουν την ευ-

καιρία που δίνουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε μαθητές με φυσική ανικανότητα να 

παίξουν παιχνίδια και να νιώθουν ισάξιοι παίκτες με τους συμμαθητές τους. 

Μειονεκτήματα 

Βέβαια, στη βιβλιογραφία σημειώνονται και μειονεκτήματα από τη χρήση των ηλε-

κτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα, η Gros (2007) επισημαίνει τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός ηλεκτρο-

νικού παιχνιδιού, που συνήθως είναι αρκετός και σκοντάφτει πάνω στον ήδη περιορι-

σμένο χρόνο που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν την ύλη του γνωστικού 

αντικειμένου που διδάσκουν. Επιπλέον το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους παιχνίδια, σε συνδυασμό με τον περιορι-

σμένο χρόνο προετοιμασίας που έχουν στη διάθεσή τους για να τα εισάγουν και να τα 
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αξιοποιήσουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους, περιορίζει τη χρήση τους μέσα 

στις σχολικές αίθουσες. Συν τοις άλλοις, η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, η μη συμ-

βατότητα των περισσότερων από τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά παιχνίδια με το τρέχον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και η έλλειψη αντίστοιχων αξιολογητικών μεθόδων 

λειτουργούν ανασταλτικά για την χρήση αυτών των τεχνολογικών εργαλείων στην μα-

θησιακή διαδικασία. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Βρασίδα και Θεοδούλου (2013), το γεγονός ότι τα περισ-

σότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια διατίθενται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως μειονέκτημα. Έρευνες παρόλα αυτά έχουν καταδείξει ότι μια τέ-

τοια μορφή δυσκολίας, εύκολα προσπερνάτε από τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία 

δοκιμής και λάθους. 

Στα μειονεκτήματα από τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τάξη ο Hickmott (στο 

Χατζηαλεξιάδου, 2012), επισημαίνει την απόσπαση των μαθητών από τη μάθηση, κα-

θώς μπορεί να προσηλωθούν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού και να 

μην το αντιμετωπίσουν ως εργαλείο μάθησης. Αρνητικό αντίκτυπο έχει επίσης σε ευ-

συγκίνητα παιδιά, καθώς η παρατεταμένη ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια καθι-

στά δυσδιάκριτο το διαχωρισμό της πραγματικότητας από το εικονικό περιβάλλον του 

υπολογιστή. Ο Hickmott υπογραμμίζει επίσης τον κίνδυνο εθισμού και κοινωνικής α-

πομόνωσης από παιχνίδια που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, ενώ η πολύωρη ενασχόληση 

με αυτά μπορεί να προκαλέσει ακόμα και σωματικά συμπτώματα, όπως προβλήματα 

όρασης και πόνους στις αρθρώσεις. 

Τέλος, η Sheldon (στο Ξυλά, 2014) σε έρευνά της διαπίστωσε ότι τα περισσότερα ηλε-

κτρονικά παιχνίδια σχεδιαστικά απευθύνονται σε αγόρια, συνεπώς οι χαρακτήρες είναι 

κατά κύριο λόγο αντρικοί και αναπαράγουν στερεότυπες συμπεριφορές, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει σε σεξιστικές και στερεοτυπικές αντιλήψεις. 

Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι ιδιαίτερα προσφιλή και αγαπητά 

στις νεαρές κατά κύριο λόγο ηλικίες. Έρευνα των Κουτρομάνου και Νικολοπούλου 

(2010), κατέδειξε πως το 88% των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης ασχολείται με ηλεκτρονικά παιχνίδια στον ελεύθερο χρόνο τους, τα οποία μά-

λιστα έμαθαν να χειρίζονται μόνοι τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποτελούν ι-

σχυρό κίνητρο εμπλοκής και ενασχόλησης, με θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση 

τους.  

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν πολλούς ερευνητές οι οποίοι υπο-

στηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν δυναμικά περιβάλ-

λοντα μάθησης, μεταξύ των οποίων ο Prensky (στο Νταλούκας, 2009) ο οποίος υπο-
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στηρίζει ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν νέες γνω-

στικές λειτουργίες και ικανότητες στους παίκτες-χρήστες, προάγοντας την καινοτομία 

στη σκέψη και στη διαχείριση πληροφοριών. 

Η καχυποψία όμως με την οποία αντιμετωπίζονται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια από την 

εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς, οι οποίοι αναγνωρίζουν μόνο την ψυχαγωγική 

τους διάσταση, περιθωριοποιούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που ενέχει η χρήση 

τους (Ξυλά, 2014).  

Η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία από μόνη της δεν ση-

μαίνει την αυτόματη ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με πιο σύγχρονες 

και αποτελεσματικές μαθητοκεντρικές τεχνικές. Είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο και η 

επιτυχία στην αξιοποίηση του κρίνεται από τον τρόπο διαχείρισης του από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαίδευση. Συνεπώς, ο περαιτέρω σχεδιασμός και η πα-

ραγωγή περισσότερων εκπαιδευτικών παιχνιδιών που συμπίπτουν με το περιεχόμενο 

των γνωστικών αντικειμένων, η αναπροσαρμογή των Α.Π., η επιμόρφωση και η εξα-

σφάλιση τεχνολογικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών, μπορεί να συνδράμει θετικά 

στην επιτυχή χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και να 

επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, αξιο-

ποιώντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των μαθητών. 
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Περίληψη 

Η τεράστια αποδοχή των video games τα τελευταία χρόνια από τους νέους δεν άφησε 

αδιάφορους τους θεωρητικούς και ερευνητές της επιστημονικής εκπαιδευτικής κοινό-

τητας. Ολοένα και περισσότερο σήμερα γίνεται λόγος για μάθηση βασισμένη σε ψη-

φιακά παιχνίδια (game-based learning). Πέρα από το στοιχείο της διασκεδαστικότητας 

στο οποίο μάλιστα οφείλεται και η μεγάλη τους απήχηση, είναι πλέον αποδεκτό ότι τα 

video games ενέχουν καλές μαθησιακές αρχές και η ένταξη και αφομοίωσή τους στη 

σχολική τάξη έχει να επιδείξει πολλαπλά μαθησιακά οφέλη.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν οι ποικίλες μαθησιακές αρχές των 

video games και να προβληματιστούμε για τον τρόπο εισαγωγής των video games στην 

στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος θα διερευνηθεί η αντιφατική σχέση που προκύπτει 

μεταξύ εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της μαθησιακής δυναμικής των video 

games. Από τη μία η επιστημονική κοινότητα στηρίζει τη μαθησιακή αποτελεσματικό-

τητα των video games, ωστόσο αυτά έχουν ενταχθεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό στη 

σχολική τάξη. Οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η εφαρμογή των video games 

θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της κριτικής προσέγγισης του κειμένου αναφοράς. 

Λέξεις-Κλειδιά: video games, μαθησιακές αρχές, διασκεδαστικότητα, εκπάιδευση 

Εισαγωγή 

Με αφορμή το κεφάλαιο «TELLING AND DOING: WHY DOESN’ T LARA CROFT 

OBEY PROFESSOR VON CROY?» του James Paul Gee, που συναντάται στο βιβλίο 

“What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy” (2003), η πα-

ρούσα εργασία εγγράφεται στη σύγχρονη διεθνή διερεύνηση σχετικά με το ρόλο των 

ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο γίνε-

ται συζήτηση για μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι ψυχαγωγικού περιεχομένου 

(game-based learning) και για το αν και κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσμα-

τικό εργαλείο για μαθησιακούς σκοπούς. Η πρωτοφανής αύξηση του ενδιαφέροντος 

σχετικά με τα παιχνίδια στην τάξη οδήγησε σε αρκετές κρατικά επιχορηγούμενες έρευ-

νες όπως η έκθεση των McFarlan & Kirriemuir (2003) σχετικά με τη χρήση των video 

games στην τάξη, μαζί με την έκθεση της Federation of America Scientist (2005) για 

την αξιοποίηση των μαθησιακών δυνατοτήτων των video games (Αβλάμη, Γκούσκος 

και Μεϊμάρης, 2009). Καθώς πλέον τα ψηφιακά παιχνίδια αναγνωρίζονται ως δυναμικό 

διδακτικό μέσο, αξίζει να σημειωθεί ότι διαφέρουν κατά πολύ από τα προηγούμενα 

που είχαν συμπεριφοριστικό χαρακτήρα (Nadolski, Hummel, Slootmaker, van der 

Vegt, 2012) αφού μετατοπίζουν το ενδιαφέρον σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις βα-

σισμένες στις αρχές του κονστρουκτιβισμού (Becker, 2005b).  
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Στο παρόν κεφάλαιο, με αφορμή ότι τα παιδιά της νέας γενιάς, που ο Prensky (2009) 

εύστοχα  αποκαλεί  ως «Ψηφιακούς Ιθαγενείς», ζουν και μεγαλώνουν σε ένα πλούσιο 

ψηφιακό κόσμο, όπου πρέπει να «αποσυνδεθούν» όταν έρχονται στο σχολείο, ο συγ-

γραφέας πραγματεύεται το ζήτημα της πληροφορίας στα πλαίσια της ανθρώπινης μά-

θησης μέσω των video games. Από τη μία πλευρά διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι αδυνα-

τούν να μάθουν από την έκδηλη πληροφορία (overt information) που τους δίνεται, την 

οποία μάλιστα τείνουν να ξεχνούν αν τους παρέχεται εκτός πλαισίου και δεν έχουν την 

προσωπική εμπειρία και τις αναπαραστάσεις για να την επεξεργαστούν. Από την άλλη 

πλευρά, σύμφωνα με τον συγγραφέα οι άνθρωποι και πάλι δεν μπορούν να μάθουν 

καλά αν αφεθούν μόνο με τους δικούς τους μηχανισμούς σε  περίπλοκα περιβάλλοντα 

για τα οποία μάλιστα γνωρίζουν ελάχιστα. 

Προκύπτει, λοιπόν, μια διλημματική κατάσταση: από τη μία οι άνθρωποι χρειάζονται 

την έκδηλη πληροφορία  αλλά δυσκολεύονται να τη διαχειριστούν, ενώ παράλληλα 

χρειάζονται εμβύθινση σε πραγματικά πεδία δράσης (immersion in actual contexts of 

practice), τα οποία όμως μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση αν δεν δοθεί οδηγία και σω-

στή πληροφόρηση. 

Ο Gee (2003) χαρακτηρίζει το παραπάνω δίλημμα μεταξύ έκδηλης πληροφορίας και 

εμβύθινσης στο πεδίο της δράσης ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που τα-

λανίζουν την εκπαίδευση εδώ και χρόνια. Συμπληρώνει μάλιστα ότι η κατάσταση αυτή 

έχει πολωθεί από τους ειδικούς της Εκπαίδευσης, καθώς τείνουν να τάσσονται υπέρ 

της μιας ή της άλλης πλευράς, χωρίς να γίνονται προσπάθειες για να ισορροπήσουν οι 

δύο πλευρές. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο Gee (2003), τοποθετείται απέναντι στο ζήτημα, υπο-

στηρίζοντας ότι η έκδηλη πληροφορία και η εμβύθινση στο πεδίο της δράσης πρέπει 

να αντιμετωπιστούν ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για να στηρίξει την άποψή 

του δανείζεται δύο παραδείγματα παιχνιδιών, το Tomb Rider-The Last Revelation και 

το System Shock 2, τα οποία βασίζονται στην παροχή καθοδήγησης εντός πλαισίου. 

Σύμφωνα με τον Gee (2003) τα video games διαπνέονται από καλές μαθησιακές αρχές 

καθώς υποστηρίζει ότι οι δημιουργοί τους δεν είχαν άλλη επιλογή, γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση τα παιχνίδια τους δεν θα είχαν ανταπόκριση στην αγορά.  

Καταλήγει, λοιπόν, ότι οι δημιουργοί των video games σε αντίθεση με τους ειδικούς 

της Εκπαίδευσης έχουν δώσει απάντηση στο παραπάνω δίλημμα σχετικά με την καθο-

δήγηση και τη βύθιση στο πεδίο της δράσης. Μάλιστα, διαπιστώνει ότι τα καλά video 

games ενέχουν σημαντικές μαθησιακές αρχές και τις παραλληλίζει με τις μαθησιακές 

αρχές που απαντώνται σε μία καλή σχολική τάξη. Οι μαθησιακές αρχές των video 

games θα περιγραφούν παρακάτω. 

Video games – Μαθησιακές αρχές 

Η περίπτωση της Laura Croft και του System Shock 2 

Στο εμπόριο υπάρχει μεγάλη ποικιλία video games, τα οποία κατά κύριο λόγο έχουν 

σχεδιαστεί για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η θεματολογία των παιχνιδιών κυμαίνεται από 

παιχνίδια δράσης και περιπέτειας μέχρι και παιχνίδια στρατηγικής. Λόγω του μεγάλου 
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εύρους τους, είναι σκόπιμο να κατανοήσουμε κάποιες στοιχειώδες διαφορές τους 

(Routledge, 2009). 

O Wolf (2001 στο Routledge, 2009) απαριθμεί 42 διαφορετικά είδη video games και ο 

Apperley (2006 στο Routledge, 2009) χαρακτηρίζει τα παιχνίδια δράσης, στρατηγικής, 

προσομοίωσης και τα παιχνίδια ρόλων ως τα πιο δημοφιλή είδη video games. Ωστόσο, 

οι MvFarlane και Kirrieemuir (2003 στο Routledge, 2009) υποστηρίζουν ότι τα πλέον 

κατάλληλα video games για χρήση στην τάξη είναι τα παιχνίδια στρατηγικής, προσο-

μοίωσης και τα παζλ. Τα εμπορικά παιχνίδια που παράγονται από τη βιομηχανία παι-

χνιδιών είναι επίσης δημοφιλή στα σχολεία, όμως η ένταξή τους απαιτεί ένα δομημένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλιώς η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να μειωθεί 

(Routledge, 2009). Δύο τέτοια εμπορικά παιχνίδια περιγράφει ο Gee (2003) στο συγκε-

κριμένο κεφάλαιο. 

Το πρώτο παιχνίδι που δανείζεται ο Gee (2003) για να στηρίξει την άποψή του είναι το 

Tomb Raider: The last Revelation. H Laura Croft, η ηρωίδα του παιχνιδιού είναι μια 

καλοχαϊδεμένη κόρη αριστοκρατικής οικογένειας που εμπνέεται από μία διάλεξη του 

Von Croy να ταξιδέψει σε απομακρυσμένους τόπους για να συναντήσει την περιπέτεια. 

Οι γονείς της δίνουν λεφτά στον Von Croy και αυτός δέχεται να την πάρει μαζί του για 

μία αρχαία εξερεύνηση στην Ασία. Η Laura είναι από τις λίγες ηρωίδες-γυναίκες, φυ-

σικά ευκίνητη, εύστροφος χαρακτήρας και ο παίχτης μπορεί να τη μυήσει σε διάφορα 

φυσικά γυμνάσια ώστε να καταφέρει να αντιμετωπίσει τους εχθρούς και να εξερευνή-

σει τοπία. Το παιχνίδι ξεκινά στην Cambodia το 1984.  

Το δεύτερο παιχνίδι (System Shock 2) συνδυάζει το παιχνίδι ρόλων με έναν πρωτοπρό-

σωπο αφηγητή σε έναν περιβάλλον επιστημονικής φαντασίας. Στην αρχή του παιχνι-

διού μπορεί ο παίκτης να διαλέξει καριέρα στο πεζικό, το ναυτικό ή ΟSA και σύμφωνα 

με την επιλογή του καθορίζονται και οι δεξιότητες και τα στατικά. Στο παιχνίδι υπάρ-

χουν 9 διαφορετικές δεξιότητες και 5 στατιστικά. Οι δεξιότητες είναι το hacking, η 

επιδιόρθωση, η τροποποίηση, η διατήρηση, η έρευνα, η βασική μάχη, τα ενεργειακά 

όπλα, τα βαριά όπλα και τα εξωτικά όπλα. Τα στατιστικά είναι η δύναμη, η αντοχή, η 

ευκινησία, οι παραψυχολογικές ιδιότητες και η σχέση με τον κυβερνοχώρο. 

Σύμφωνα με τον Gee (2003) το System Shock 2 αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα όπου 

εφαρμόζεται η παροχή της απαραίτητης πληροφορίας με ταυτόχρονη εμβύθινση στο 

πεδίο της δράσης. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο παίκτης κινείται με βάση τα μηνύματα 

που λαμβάνει από τον Dr. Polito για το τι έχει συμβεί, βρίσκει σκληρούς δίσκους υπο-

λογιστών του πληρώματος πεταμένους και επίσης πρέπει να λάβει υπόψη του διάφορα 

ψυχομετρικά σημάδια. 

Η γλώσσα των video games 

Η παραπάνω ιστορία της Laura, δηλαδή το πώς κατέληξε δίπλα στον Von Croy δίνεται 

στο βιβλιαράκι του παιχνιδιού. Ωστόσο στο Tomb Raider: The Last Revelation η ιστο-

ρία αυτή γίνεται οργανικό μέλος του παιχνιδιού. Ο παίκτης παίζει και ζει ταυτόχρονα 

τη μαθητεία του κοριτσιού δίπλα στον Von Croy. Παράλληλα το πρώτο επεισόδιο λει-

τουργεί και σαν προπονητική πίστα για το πώς παίζεται το παιχνίδι και γι αυτό είναι 
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αρκετά εύκολο. Μ’ ένα εξαιρετικά ωραίο τρόπο συνδυάζεται η μαθητεία της Laura 

στον κόσμο της περιπέτειας, ενώ ο παίχτης μαθαίνει να χειρίζεται τα κουμπιά και τους 

κανόνες του παιχνιδιού. 

Κατά τη διάρκεια της μαθητείας της Laura και της εξοικείωσης του παίκτη με τα κου-

μπιά και τους κανόνες του παιχνιδιού ο Von Croy χρησιμοποιεί μια περίεργη γλώσσα 

(strange language) που πλέκει τον πραγματικό κόσμο του παίκτη με την εικονική ταυ-

τότητα τηs Laura. Ο Von Croy, δηλαδή, μέσω της Laura δίνει εντολές στον παίκτη για 

τα κουμπιά που πρέπει να πατήσει. Ωστόσο ο Von Croy χρησιμοποιεί λειτουργικά ο-

νόματα για τα κλειδιά, για παράδειγμα «περπάτα, πήδα, σκύψε, …» και δε χρησιμο-

ποιεί τους όρους του υπολογιστή «shift key, up arrow key, …». Εδώ προκύπτει το ε-

ρώτημα, πώς ο παίκτης ξέρει τι κουμπί θα πατήσει. Σύμφωνα με τον Gee (2003) ο 

παίκτης είναι σε θέση να αξιοποιήσει τρεις μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του. 

Μπορεί να καταφύγει στο εγχειρίδιο του παιχνιδιού, να θέσει σε εφαρμογή έξυπνες 

ιδέες που προκύπτουν από την εμπειρία προηγούμενων παιχνιδιών ή τέλος να δοκιμά-

σει τα κουμπιά στην τύχη. Με το να εκτίθεται ο παίκτης σε διαφορετικά σενάρια μα-

θαίνει να πειραματίζεται, να συνδέει διαφορετικές πληροφορίες, να μαθαίνει από τις 

λάθος επιλογές του και τέλος να γίνεται ευέλικτος (Galarneau, 2005). 

Την ίδια περίεργη γλώσσα αντιμετωπίζει και ο παίκτης του System Shock 2. H γλώσσα 

εμπεριέχει τόσο αναφορές στον εικονικό χαρακτήρα του ψηφιακού κόσμου όσο και 

στον παίκτη του πραγματικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ο παίκτης 

λαμβάνει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Όλα μαθαίνονται σταδιακά εντός του 

παιχνιδιού. Δεν υπάρχει πρόθεση ο παίκτης να θυμάται πληροφορίες που δε θα αξιο-

ποιήσει άμεσα και εκτός ενσωματωμένης εμπειρίας από συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Η παραπάνω άποψη που θέτει στο επίκεντρο της μάθησης την βιωμένη εμπειρία αντι-

προσωπεύεται από το εμπειρικό μοντέλο (experiential learning model) του Kolb 

(1984). Σύμφωνα με το σχηματικό μοντέλο του Kolb στα καλά ψηφιακά παιχνίδια, ο 

παίκτης λαμβάνει πληροφορίες μετά από δική του απαίτηση τη στιγμή που τις χρειά-

ζεται. Αντίθετα με το σχολικό περιβάλλον, όπου ο μαθητής τείνει να ξεχάσει την πλη-

ροφορία που του δίνεται, ο παίκτης έχει την δυνατότητα άμεσα να ελέγξει την πληρο-

φορία που πήρε στα πλαίσια του εικονικού κόσμου που έχει άμεση σχέση με τον πραγ-

ματικό. Έτσι, η νέα γνώση αποκτά νόημα και ο παίκτης μπορεί να οδηγηθεί σε γενι-

κεύσεις διαμορφώνοντας στρατηγικές για μελλοντικές καταστάσεις (Lainema & 

Saarinen, 2010). Ο παίκτης προσαρμόζει το παιχνίδι στις δικές του μαθησιακές ανάγκες 

και στο δικό του επίπεδο ικανοτήτων και γίνεται συνδημιουργός του. 
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Εικόνα 2: Εμπειρικό μοντέλο μάθησης (Kolb, 1984) 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο παίκτης μαζεύει πληροφορίες σχετικές με το πώς 

να παίξει το παιχνίδι και τι ενέργειες πρέπει να κάνει εκείνη τη στιγμή ή λίγο αργότερα. 

Πρόκειται για ταυτόχρονη και σύγχρονη πληροφόρηση τοποθετημένη στο πλαίσιο που 

βγάζει νόημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ειδικά στα πρώτα επεισόδια βρίσκονται 

συγκεντρωμένες θεμελιώδεις λέξεις και φράσεις όπως και γραμματικές φόρμες. Πρό-

κειται για ένα συγκεντρωτικό δείγμα που παρέχει στον παίκτη τη δυνατότητα να εξα-

σκηθεί προκειμένω να μάθει καλά το παιχνίδι. 

Μάθηση και προβολική ταυτότητα 

Ο Gee (2003) στο παρών κεφάλαιο αναδεικνύει την παράξενη γλώσσα των παιχνιδιών 

σε σπουδαία μαθησιακή αρχή και προχωρεί μάλιστα υποστηρίζοντας ότι η συγκεκρι-

μένη αρχή απουσιάζει από τα σχολεία και τη μαθησιακή διαδικασία. Οι παίκτες όπως 

και οι μαθητές στο σχολείο δεν μπορούν να μάθουν από την πληθώρα πληροφοριών 

εκτός πλαισίου αλλά δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν και όλα μόνοι τους χωρίς μερική 

πληροφόρηση. Η λύση σύμφωνα  με τον Gee (2003) βρίσκεται στην εμπλοκή σε δρα-

στηριότητες ανακάλυψης όπου δίνεται μερική πληροφόρηση ανάμεσα στα στάδια ώστε 

ο παίκτης/μαθητής να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, ή να λάβει υπόψη του μια νέα 

διάσταση ή τέλος να προχωρήσει σε κάτι εντελώς καινούριο. 

Στο Tomb Raider: The last Revelation, το παιχνίδι δεν δίνει από την αρχή όλες τις 

πληροφορίες στους παίκτες. Δίνεται μόνο όση πληροφορία χρειάζεται για να προχω-

ρήσει. Τα όρια μεταξύ παιχνιδιού και μάθησης είναι ρευστά. Ο παίκτης ουσιαστικά 

μαθαίνει παίζοντας χωρίς να το αντιλαμβάνεται. 

Στο 2ο κιόλας επεισόδιο ο παίκτης μέσω της Laura καλείται να περάσει μια αναμέτρηση 

από τον Von Croy. Εάν στο 1ο επεισόδιο έχει μαζέψει και τα  οχτώ κρανία, επιλέγεται 

ένα δύσκολο τεστ. Ενώ αν δεν έχει πετύχει και τα οχτώ κρανία, επιλέγεται από τον Von 

Croy μια ευκολότερη δοκιμασία. Στο σημείο αυτό ο Gee (2003) εντοπίζει μια ακόμα 

μαθησιακή αρχή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, την προσαρμοστικότητα στο επίπεδο του 

παίκτη. Σύμφωνα με τη θεωρία του Howard Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοη-
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μοσύνης, θεμελιακή αρχή αποτελεί ότι διαφορετικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφο-

ρετικές στρατηγικές για να «μαθαίνουν» με βάση τις εσωτερικές δυνάμεις και ικανό-

τητές τους. Συνεπώς, καθώς τα καλά ψηφιακά παιχνίδια διέπονται από αυτή την αρχή 

οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις δικές τους δυνάμεις (Lainema 

& Saarinen, 2010). Η Katrin Becker (2005b) αναφέρει παράλληλα ότι όλα τα παιχνίδι 

ακόμα και αυτά που είναι απλώς εμπορικά βασίζονται στις κατηγορίες μάθησης του 

Gagne. H θεωρία του Gagne υποστηρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι και επίπεδα 

μάθησης και συνεπώς το κάθε άτομο χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η γλώσσα του Von Croy είναι κάτι παραπάνω από 

παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών εντός πλαισίου, καθώς ενθαρρύνει την απόκτηση 

προβολικής ταυτότητας (projective identity). Σύμφωνα με τον Gee, ένας παίκτης έχει 

τρεις ταυτότητες: την εικονική, την πραγματική και την ταυτότητα προβολής, η οποία 

αποτελεί την προέκταση των αξιών και των συναισθημάτων του παίκτη στον εικονικό 

χαρακτήρα που υιοθετεί στο παιχνίδι (Abrams, 2010). Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο 

παίκτης παρωθείται να διατηρήσει στοιχεία σε σχέση με τις συμβουλές του Von Croy 

αλλά ταυτόχρονα ενθαρρύνεται να εμπλέξει και στοιχεία της προσωπικότητάς του 

μέσω της Laura. Οι παίκτες συνεπώς μυούνται στο να δημιουργήσουν νέες ταυτότητες 

ενεργοποιώντας κάποιες αναπαραστάσεις τους για τον εαυτό τους και τον κόσμο. Ο 

Gee (2003), αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι ενώ η Laura συμβουλεύεται από τον Von 

Croy να μείνει κοντά του και να μην παρεκκλίνει από τις οδηγίες του, ωστόσο ο παίκτης 

που θα καταφέρει να κερδίσει και να ανακαλύψει κρυμμένους θησαυρούς είναι μόνο 

αυτός που θα απομακρυνθεί από τον Von Croy και θα συνδέσει το παιχνίδι της εξερεύ-

νησης με δικές του προσωπικές αναπαραστάσεις. Η απόκτηση της προβολικής ταυτό-

τητας σύμφωνα με τον Gee (2003) βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργητικής και κριτι-

κής μάθησης.  

Μάθηση σε έναν υποχώρο του κυρίως παιχνιδιού 

Στο κεφάλαιο που μελετάμε ο Gee (2003) δανειζόμενος το παράδειγμα της Laura Croft 

εντοπίζει μια ακόμα μαθησιακή αρχή, σύμφωνα με την οποία οι παίκτες μαθαίνουν να 

παίζουν σε έναν υποχώρο του κυρίως παιχνιδιού, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και σε 

μια καλή σχολή τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος. 

Στο παιχνίδι τα πρώτα επεισόδιο αν και δεν αναγνωρίζονται ως προπαρασκευαστικές 

πίστες, ωστόσο εξακολουθούν να είναι δοκιμαστικά για τον παίκτη. Τα αρχικά επεισό-

δια χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα στο χρόνο του παίκτη, καθώς δεν υπάρχουν 

αυστηρά όρια χρόνου. Επιπλέον ο παίκτης δεν υφίσταται ποινές για λάθη που κάνει 

κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας των βασικών κινήσεών του. Επίσης απουσιάζουν οι 

επιθέσεις εχθρών. Έτσι ο παίκτης δεν ρίχνεται στα «βαθειά» του πραγματικού παιχνι-

διού για να κολυμπήσει ή να πνιγεί, αλλά εξοικειώνεται σταδιακά με το περιβάλλον 

που θα παίξει. Σύμφωνα με τον Gee (2003), ο τρόπος που έχουν δομηθεί τα πρώτα 

επεισόδια παρέχουν στον παίκτη τη δυνατότητα να μάθει παίζοντας σε ένα υποπαιχνίδι 

του κυρίως παιχνιδιού που χαρακτηρίζεται για την απλότητά του και τις μικρές απαι-

τήσεις και όχι σ’ ένα πλαίσιο εκτός παιχνιδιού. Το μαγικό που έχουν καταφέρει τα 
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video games, σύμφωνα με τον Gee (2003), είναι ότι οι παίκτες δεν είναι εμφανώς ενή-

μεροι αν και κατά πόσο μαθαίνουν. Έτσι, η μάθηση συντελείται ασυνείδητα στα καλά 

video games μέσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού και καθώς αυτό προοδευτικά δυσκο-

λεύει, όπως ακριβώς και σε μία καλή σχολική τάξη.  

Το ίδιο συμβαίνει και στο System Shock 2, όπως αναφέρθηκε το πρώτο μέρος του παι-

χνιδιού είναι τόσο μέρος της εκπαίδευσης αλλά και κομμάτι του παιχνιδιού. Ο παίκτης 

βιώνει την «αίσθηση» του παιχνιδιού, χωρίς όμως να υπάρχει πίεση χρόνου και αυστη-

ρές ποινές ή επιθέσεις. Στο πρώτο επεισόδιο ακόμα και αν έχει αργές αντιδράσεις, ο 

παίκτης τα καταφέρνει. Ακόμα και οι πιο δύσκολες καταστάσεις  και τα προβλήματα 

δεν είναι άλυτα, όπως στο σχολείο όπου οι μαθητές καλούνται να λύσουν χωρίς τις 

απαραίτητες βασικές δεξιότητες. Οι αρχικοί αγώνες είναι ευκολότεροι από αυτούς που 

ακολουθούν, επιτρέποντας στον παίκτη να εξερευνήσει διαφορετικές στρατηγικές και 

να γίνει καλύτερος. Προχωρώντας τα πράγματα δυσκολεύουν προοδευτικά, γίνονται 

προκλητικά αλλά όχι ακατόρθωτα. 

Τα αρχικά επεισόδια και οι προπαρασκευαστικές πίστες δεν είναι πιο εύκολα, αλλά 

είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να παράγει ο παίκτης καρποφόρα σχέδια και να 

οδηγηθεί σε γενικεύσεις. Στο σημείο αυτό, ο Gee (2003) σημειώνει ότι έτσι μαθαίνουν 

και οι μαθητές σε μία καλή σχολική τάξη, όταν αφεθούν σε πολύπλοκες καταστάσεις 

μπορούν να ανακαλύψουν και να γενικεύσουν στρατηγικές. Σε ένα παιχνίδι όπως και 

σε μία τάξη δεν είναι σκοπός να ξεκινήσουμε από κάτι απλό, αντιθέτως ζητούμενο 

είναι η εμπλοκή του παίκτη/μαθητή σε διαδικασίες ανακάλυψης και γενίκευσης.  

Κλείνοντας, καταλήγει ότι οι παίκτες όπως και τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν σε 

φτωχά σχεδιασμένα περιβάλλοντα. Ο αληθινός κόσμος δεν είναι καλά σχεδιασμένος 

για μάθηση, συνεπώς το να αφήνεις τα παιδιά ελεύθερα να σκεφτούν και να εξερευνή-

σουν δεν είναι εκπαίδευση. 

Μεταφορά προηγούμενης γνώσης και καινοτομία 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Gee (2003) υπάρχουν στιγμές όπου ο παίκτης αντιλαμβάνε-

ται ότι μαθαίνει. Οι στιγμές αυτές γίνονται πιο συνήθεις όταν η αποκτηθείσα γνώση 

δεν μπορεί πλέον να τον βοηθήσει για να προχωρήσει. Στο σημείο αυτό κρίνεται απα-

ραίτητη η μεταφορά προηγούμενης γνώσης σε συνδυασμό με το καινούριο, κάτι που 

επιδιώκουμε ανεπιτυχώς και στο σχολείο. Όταν η στρατηγική που είχε ο παίκτης πλέον 

δεν είναι ανεπαρκής πρέπει να δοκιμάσει μηχανισμούς από εμπειρίες από άλλα παιχνί-

δια που έχει παίξει ή να πειραματιστεί πάνω σε κάτι εντελώς καινούριο. Η διαδικασία 

της μεταφοράς για τον Gee (2003) προϋποθέτει ενεργητική και κριτική σκέψη. Αρχικά 

οι γνωστικοί ψυχολόγοι πίστευαν ότι ήταν ένα εύκολο φαινόμενο. Τώρα πιστεύουν ότι 

είναι εξαιρετικά σημαντικό αλλά δύσκολο να εφαρμοστεί στην τάξη. Για να επιτευχθεί 

η μεταφορά πρέπει οι μαθητές να έχουν συνείδηση του πώς τα δύο διαφορετικά πεδία, 

για παράδειγμα μαθησιακά αντικείμενα, μοιράζονται ιδιότητες σε ένα δεύτερο επίπεδο.  

Κλείνοντας, ο Gee (2003) αναφέρει ότι τη στιγμή που μια στρατηγική που ανακαλεί ο 

παίκτης/μαθητής δείχνει να λειτουργεί, πρέπει να σκεφτεί τι από αυτή θα κρατήσει και 

τι θα αλλάξει. Η στιγμή αυτή αποτελεί κομβικό σημείο της ενεργητικής και κριτικής 
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μάθησης, όπου η μεταφορά συμπίπτει με την καινοτομία. Η προηγούμενη εμπειρία σε 

μία και μοναδική στιγμή προσλαμβάνεται και μεταμορφώνεται, δίνοντας χώρο για να 

αναπτυχθούν νέες εμπειρίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μετατραπούν 

στο μέλλον (Lainema & Saarinen, 2010). 

Ενεργητική και κριτική μάθηση 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου ο Gee (2003) παραλληλίζει ένα καλό 

video game με μία καλή σχολική τάξη καθώς εντοπίζει ότι και τα δύο για να είναι 

αποτελεσματικά συγκεντρώνουν κοινές μαθησιακές αρχές. Στηρίζοντας την άποψή του 

στην παραπάνω λογική αναφέρει τα βασικά συστατικά της ενεργής και κριτικής μάθη-

σης όπως αυτά απαντώνται τόσο σε ένα καλό video game όσο και σε μία καλή σχολική 

τάξη. 

Σύμφωνα με τον Gee (2003), ο μαθητευόμενος αντιλαμβάνεται ότι μια ήδη υπάρχουσα 

στρατηγική δεν τον βοηθάει πια και μεταφέρει στρατηγικές από προηγούμενη εμπειρία 

που έχει διαπιστώσει ότι ενέχουν ομοιότητες με την συγκεκριμένη προβληματική κα-

τάσταση. Ωστόσο ο μαθητευόμενος προσαρμόζει και μεταμορφώνει την προηγούμενη 

εμπειρία που πρέπει να μεταφερθεί στο νέο πρόβλημα μέσω της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας. Τέλος, αναφέρει ως βασικό συστατικό της ενεργητικής μάθησης τη 

χρησιμοποίηση από τον μαθητευόμενο των τυχαίων στοιχείων που ανακαλύπτει κατά 

λάθος καθώς εφαρμόζει τη νέα αναμορφωμένη στρατηγική. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή τα ψηφιακά παιχνίδια είναι εκ φύσεως κονστρουκτι-

βιστικά (Αβλάμη, Γκούσκος και Μεϊμάρης, 2009). Σύμφωνα με το κοσντρουκτιβιστικό 

μοντέλο η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία όπου η μάθηση δεν αποκτιέται αλλά 

οικοδομείται σταδιακά. Το αντικείμενο μάθησης σε μια καλή σχολική τάξη προκύπτει 

ως αποτέλεσμα ανακάλυψης, πειραματισμού και κυρίως διασκέδασης (Lainema & Saa-

rinen, 2010). Ο μεγάλος βαθμός εμπλοκής του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, 

βοηθά τον μαθητή ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχο μιας κατάστασης και εξασφαλίζει 

την εσωτερική αναπαράσταση της γνώσης και την προσωπική νοηματοδότηση της ε-

μπειρίας (Prensky, 2009). 

Κριτική συζήτηση 

Το παραπάνω κείμενο αναφοράς αποτελεί έναν πολύτιμο ενημερωτικό οδηγό στα χέρια 

των εκπαιδευτικών που δεν νιώθουν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες 

και τα video games καθώς δεν μπορούν να υποψιαστούν ότι αυτά μπορούν να ενέχουν 

σπουδαίες μαθησιακές αρχές. Παράλληλα, αποτελεί σπουδαίο κείμενο καθοδήγησης 

για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να εισάγουν τα video games στην εκπαίδευση και 

διστάζουν για την αποτελεσματικότητα που αυτά μπορεί να έχουν. 

Μέσα από την περιγραφή των δύο αντιπροσωπευτικών παιχνιδιών, έγινε σαφές ότι οι 

άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν εμπλέκονται σε καταστάσεις που τους ενδιαφέ-

ρουν και προκύπτουν μέσω διασκεδαστικού τρόπου. Γεγονός που δεν μπορεί σε να 

αγνοηθεί όταν αναλογιστούμε ότι οι νέοι σήμερα μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό περι-

βάλλον. Βιώνοντας λοιπόν η νέα γενιά πολλαπλά ψηφιακά ερεθίσματα και σε συνδυα-

σμό με τις μαθησιακές αρχές που απαντώνται στα καλά video games αποτελεί μεγάλη 
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παράλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος η απουσία τους από την εκπαιδευτική κοι-

νότητα. 

Επιπλέον, με κύριο άξονα τη διασκεδαστικότητα, η προσέγγιση του Gee (2003) μέσα 

από τα παραδείγματα δύο ευρέως διαδεδομένων video games, αναδεικνύει σπουδαίες 

μαθησιακές αρχές που αυτά ενέχουν και για το λόγο αυτό θα μπορούσαν να ενταχθούν 

μέσα σε μία τάξη. Μέσα από το κείμενο το Gee (2003) προκύπτει ότι οι παίκτες/μαθη-

τές μέσω των βιντεοπαιχνιδιών μπορούν να καλλιεργήσουν δεξιότητες, όπως η μετα-

γνώση, η ευελιξία, η ενεργητική και κριτική μάθηση.   

Ωστόσο, στο σημείο αυτό προκύπτει ένα έντονο πεδίο προβληματισμού, καθώς ενώ 

γίνονται κατανοητές οι μαθησιακές αρχές που υπάρχουν στα καλά video games, πα-

ρόλα αυτά η ένταξή τους κρίνεται ιδιαίτερα περιορισμένη. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

σε τρεις βασικούς περιορισμούς. Πρώτον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν α-

ντιληφθεί ποια παιχνίδια κρίνονται κατάλληλα και ποιος είναι αυτός που θα τα χρησι-

μοποιήσει, γεγονός, που οφείλεται στην έλλειψη σχετική κατάρτισης. Δεύτερον, η έ-

νταξη των video games υπόκειται σε περιορισμούς τους περιβάλλοντος, δηλαδή τις 

υποδομές και το κόστος που αυτά απαιτούν. Τέλος, η τάξη δε θεωρείται το φυσικό 

περιβάλλον για τα video games και συνεπώς δεν έχει συμπεριληφθεί ο χρόνος που αυτά 

απαιτούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί έχουν 

αρνητική στάση να τα εντάξουν, καθώς μέσα στα 45 λεπτά του μαθήματος καλούνται 

να καλύψουν μια συγκεκριμένη ύλη και να κατοχυρώσουν την κατανόηση της. Ως εκ 

τούτου, τα video games απαιτώντας μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας προτού 

εφαρμοστούν, δυσχεραίνουν το ήδη περιορισμένο διδακτικό χρόνο του εκπαιδευτικού 

Routledge, 2009). 

Επιπλέον, παρόλο που κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή της εκπαιδευτικής κοινότητας 

στα νέα δεδομένα, καθώς μέσα από τα παραδείγματα που δόθηκαν εντοπίστηκαν πολύ 

σημαντικές μαθησιακές αρχές, προκύπτει το ερώτημα αν και κατά πόσο κρίνονται κα-

τάλληλα παιχνίδια «πρωτοπρόσωπου σκοπευτή», όπως το παράδειγμα του System 

Shock 2 να ενσωματωθούν στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με τον Suler (2004) τίθεται το 

ερώτημα κατά πόσο οι εικονικοί κόσμοι των ψηφιακών παιχνιδιών είναι ασφαλείς. Υ-

πάρχει η περίπτωση ο παίκτης να χαθεί μεταξύ της εικονικής και πραγματικής του ταυ-

τότητας. Ακόμα, από τη μελέτη του άρθρου του Yam San Chee (2011) προκύπτει το 

ερώτημα σχετικά με το τι είδους ταυτότητες αναπτύσσει το παιχνίδι στους παίκτες και 

κατά πόσο στερείται το παιδί την προσωπική του ελευθερία. 

Ακόμα, διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο προκύπτει η ψευδαίσθηση ότι από τη 

στιγμή που τα video games ενέχουν σημαντικές μαθησιακές αρχές, θα μπορούσαν κάλ-

λιστα να αντικαταστήσουν τον δάσκαλο, αφού η μάθηση θα είναι διασκεδαστική και 

τα παιδιά θα μάθουν περισσότερα. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η ένταξη των video 

games όπως και κάθε άλλου εργαλείου απαιτεί προσπάθεια για να ταιριάξει με το εκ-

παιδευτικό περιβάλλον. Το βάρος συνεπώς της ομαλής ένταξης πέφτει στον εκπαιδευ-

τικό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας 

(Routledge, 2009). 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι η ένταξη ενός video game στη σχολική τάξη θα είναι 

επιτυχής μόνο αν αυτή βασίζεται σε ένα καλά δομημένο μαθησιακό περιβάλλον όπου 

το παιχνίδι έχει επιλεγεί για να εκπληρώσει τους μαθησιακούς στόχους που έχουν ορι-

στεί από τον εκπαιδευτικό. 

Συμπεράσματα 

Στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πιο φανερό πως η νέα γενιά είναι περισσότερο από 

ποτέ εκτεθειμένη σε ένα πλούσιο και ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον, όπου τα video 

games κατέχουν κυρίαρχη θέση. Ωστόσο, παρόλο που τα video games βρίσκονται κα-

θημερινά στη ζωή των νέων, αξίζει να σημειώσουμε, ότι τα παιδιά αναγκάζονται να 

«αποσυνδεθούν» από την πραγματικότητά τους όταν έρχονται στο σχολείο (Prensky, 

2009).  

Αναμφίβολα, τα παιχνίδια εκ φύσεως είναι ευχάριστα και αυτός είναι ο βασικός λόγος 

της επιτυχίας τους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα καλά video games, 

σύμφωνα με τον Gee (2003) πέρα από την διασκεδαστικότητά τους ενέχουν και σπου-

δαίες μαθησιακές αρχές που καθιστούν την ένταξη τους στην σχολική τάξη απαραί-

τητη. 

Συνοψίζοντας, στα καλά video games όπως και σε μία καλή σχολική τάξη η μάθηση 

λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα υποχώρο του κυρίως παιχνιδιού. Σύμφωνα με την «αρχή 

του υποσυνόλου» ο παίκτης μαθαίνει παίζοντας τις προπαρασκευαστικές πίστες και τα 

αρχικά επεισόδια, που αποτελούν μέρος του κυρίως παιχνιδιού. Η επόμενη μαθησιακή 

αρχή που απαντάται σε ένα καλό παιχνίδι είναι αυτή των «στοιχειωδών», όπου όπως 

αναφέρθηκε και πρωτίστως οι μαθησιακές καταστάσεις είναι οργανωμένες σε σειρά, 

ώστε πρώιμες γενικεύσεις να οδηγούν σε εύφορες γενικεύσεις για το μέλλον. Επόμενη 

βασική αρχή που εντοπίζει ο Gee (2003) στο κείμενό του είναι αυτή του «συγκεντρω-

μένου δείγματος», όπου οι βασικές γνώσεις και κινήσεις συγκεντρώνονται στις αρχικές 

πίστες ώστε οι μαθητευόμενοι να εξασκηθούν και να μάθουν καλά. Επιπλέον, στα καλά 

παιχνίδια η μάθηση δεν συντελείται σε ένα χώρο εκτός παιχνιδιού, αντιθέτως αποκτιέ-

ται σταδιακά από την εμπειρία που αποκτά ο παίκτης εντός του πλαισίου του παιχνι-

διού. Η συγκεκριμένη αρχή χαρακτηρίζεται από τον Gee (2003) «από κάτω προς τα 

πάνω». Μια ακόμα σημαντική αρχή που ενισχύει τις μαθησιακές διαστάσεις των καλών 

παιχνιδιών είναι η παροχή σαφής πληροφόρησης την κατάλληλη στιγμή. Η πληροφο-

ρία όπως συμβαίνει στο παιχνίδι έτσι πρέπει να δίνεται και στην τάξη, δηλαδή τη συ-

γκεκριμένη στιγμή που ο μαθητευόμενος πρέπει να την εφαρμόσει στην πράξη. Καται-

γισμός πληροφορίας εκτός πεδίου δράσης μόνο σε σύγχυση μπορεί να οδηγήσει. Κλεί-

νοντας, ο Gee (2003) εντοπίζει ότι τα video games δομούνται πάνω στην «αρχή της 

ανακάλυψης και του πειραματισμού» των παικτών, καθώς και στην «αρχή της μεταφο-

ράς», της αξιοποίησης δηλαδή της προηγούμενης εμπειρίας για την επίλυση νέων προ-

βληματικών καταστάσεων. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραπάνω μαθησιακές αρχές των καλών ψηφιακών παιχνι-

διών αξίζει να σημειώσουμε ότι η ένταξη και ενσωμάτωση τέτοιων παιχνιδιών στη 
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σχολική τάξη, θα είχε πολλαπλά οφέλη: μάθηση σε ένα οικείο και διασκεδαστικό πε-

ριβάλλον, περίεργοι μαθητές, μεταγνωστικές δεξιότητες, ενεργητική και κριτική συμ-

μετοχή. 

Συμπερασματικά, τα video games μπορούν να ενταχθούν και να γίνουν οργανικό μέλος 

της μαθησιακής διαδικασίας καθώς συγκεντρώνουν πλούσιες μαθησιακές αρχές. Ω-

στόσο, για να καταστεί αποτελεσματικό το συγκεκριμένο εγχείρημα πρέπει να εξασφα-

λιστεί ένα δομημένο περιβάλλον μάθησης όπου θα πληρούνται οι υλικοτεχνικές υπο-

δομές στα πλαίσια ενός αναμορφωμένου Α.Π.Σ. που θα συνοδεύεται από τη συνακό-

λουθη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Routledge, 2009). 
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Περίληψη 

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, Βιντεοπαιχνίδια και ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν σήμερα α-

ντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερι-

νότητας πολλών παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων. Πρόκειται για παιχνίδια, τα ο-

ποία βασίζονται στην εικονική πραγματικότητα, που αποτελεί έναν αισθητό κόσμο, ο 

οποίος δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα αυτή καθαυτή, αλλά σε μια πραγματικό-

τητα η οποία καθιστά τον παρατηρητή ενεργό με το βλέμμα και το σώμα του (Κόμης, 

Β.Ι. 2004). Στο στοιχείο της ελκυστικότητας των παιχνιδιών αυτών, , έχει στηριχτεί μια 

τεράστια βιομηχανία, αφού τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ο διεθνής αποδεκτός όρος 

«video gaming», όπως ονομάζεται το παίξιμο αυτών των παιχνιδιών, αποτελεί μια κερ-

δοφόρα επιχείρηση, η οποία έχει κέρδη περισσότερα από όσα φέρουν ο κινηματογρά-

φος και η μουσική. Ποια είναι όμως τα στοιχεία αυτά που τροφοδοτούν ακόμα περισ-

σότερο το ενδιαφέρον των παικτών για τα ψηφιακά παιχνίδια και ιδίως για τα ψηφιακά 

παιχνίδια ρόλων; Γιατί είναι τόσο ελκυστικά; 

Λέξεις-Kλειδιά: ηλεκτρονικά παιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια ρόλων, ελκυστικότητα, 

1. Οριοθέτηση του ψηφιακού παιχνιδιού – Το ψηφιακό παιχνίδι ρόλων 

Ως ψηφιακό παιχνίδι, ορίζεται από τους Kirriemuir J. και McFarlane A. (2004), το παι-

χνίδι το οποίο διαθέτει κάποια διακεκριμένα χαρακτηριστικά: (α) παροχή οπτικής ψη-

φιακής πληροφορίας σε έναν ή περισσότερους παίκτες, (β) αποδοχή εισόδου δεδομέ-

νων από τους ίδιους τους παίκτες, (γ) καθορισμός της λειτουργίας του παιχνιδιού από 

κανόνες, (δ) δυνατότητα μετατροπής των ψηφιακών πληροφοριών για τους παίκτες, 

καθώς επίσης και ότι (ε) η υλοποίησή τους γίνεται μέσα από κονσόλες που συνδέονται 

με την τηλεόραση, μέσα από υπολογιστές ή από φορητές συσκευές (Πλουμιδάκη, Π. 

2009). Το ηλεκτρονικό παιχνίδι λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένας πνευματικός 

διαγωνισμός, που πραγματοποιείται μέσω του υπολογιστή, με βάση συγκεκριμένους 

κανόνες, έχοντας σκοπό τη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία ή κάποιο άλλο έπαθλο 

(Zyda,2005). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι επικρατεί μια γενική σύγχυση, όσον αφορά το κα-

ταλληλότερο όρο που πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού  προκειμένου να συμπε-

ριλάβει όλα αυτά τα παιχνίδια. Αρχικά, ο όρος βιντεοπαιχνίδια (video games), αναφέ-

ρεται κυρίως σε ψυχαγωγικό λογισμικό κατασκευασμένο αποκλειστικά και μόνο σε 
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κονσόλες, ενώ παίζεται μόνο μέσω τηλεόρασης ή μηχανών βιντεοπαιχνιδιών με κέρ-

ματα (coin- οp) (Αναγνώστου, Κ. 2009) ενώ ταυτόχρονα, τα βιντεοπαιχνίδια προϋπο-

θέτουν και κάποιου είδους προβολή (Τιμπαλέξη, Ε. 2014). Τα παιχνίδια για τον υπο-

λογιστή, γνωστά ως «computer games», αφορούν τα παιχνίδια που παίζονται σε προ-

σωπικούς υπολογιστές. Οι δύο επικρατέστεροι όροι, όμως, είναι οι όροι ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και ψηφιακά παιχνίδια, οι οποίοι αναφέρονται και στις δυο παραπάνω κατη-

γορίες (Αναγνώστου, Κ. 2009). Ο όρος ηλεκτρονικός, παραπέμπει κυρίως στο υλικό 

κατασκευής του μέσου (Τιμπαλέξη, Ε. 2014), για αυτό σε αυτό το άρθρο θα χρησιμο-

ποιείται ο όρος ψηφιακά παιχνίδια για να δηλώνει τα παιχνίδια που παίζονται σε κον-

σόλες, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κινητά τηλέφωνα και γενικά σε φορητές συ-

σκευές και θα αναφέρεται και στο λογισμικό κατασκευής (Software) αλλά και στην 

ψηφιακή μνήμη (memory). 

Τα ψηφιακά παιχνίδια ρόλων, είναι τα παιχνίδια που προήλθαν από το επιτραπέζιο παι-

χνίδι Dungeons & Dragons και βασίζονται αρκετά στη μυθολογία του Άρχοντα των 

Δαχτυλιδιών του J.R.R. Tolkien. Ο παίκτης, αναλαμβάνει να υποδυθεί ένα ρόλο ενός 

χαρακτήρα και βασικός στόχος του είναι να τον αναβαθμίσει και να τον εξελίξει όσο 

γίνεται περισσότερο. Αυτό, επιτυγχάνεται, αυξάνοντας τη δύναμη του χαρακτήρα, τον 

πλούτο του, τον εξοπλισμό του, τις μαγικές τους ικανότητες και γενικά τις δεξιότητές 

τους (skills) (Αναγνώστου, Κ. 2009). 

Παράλληλα, τα παιχνίδια ρόλων, έχουν την ιδιότητα να τοποθετούν τον παίκτη σε μια 

«φανταστική θέση» (Greenfield, 1984). Ο παίκτης, δηλαδή καλείται να «παίξει ένα 

ρόλο», να ενσαρκώσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα από εκείνον και έτσι να μοιραστεί 

μαζί του τους φόβους του, τα κίνητρά του, τις αδυναμίες του αλλά και τις επιτυχίες του. 

Και όλο αυτό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η Χρήστου (2007), προσδίδει στα 

παιχνίδια αυτά μεγάλο ενδιαφέρον. Το πιο χαρακτηριστικό παιχνίδι της κατηγορίας 

αυτής, με το οποίο έγιναν γνωστά τα παιχνίδια ρόλων, είναι το Diablo (Χατζηαλεξιά-

δου, Μ. 2012), ενώ χαρακτηριστική σειρά παιχνιδιών αποτελεί  η Ultima και το 

Everquest (Prensky, M. 2009). 

2.  Στοιχεία που τροφοδοτούν την ελκυστικότητα των ψηφιακών παιχνιδιών 

Πολλοί είναι εκείνοι οι μελετητές που έχουν ασχοληθεί με την δημοτικότητα των ψη-

φιακών παιχνιδιών, προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις στην ερώτηση «Γιατί τα ψη-

φιακά παιχνίδια είναι τόσο ελκυστικά;». Πράγματι, τα στατιστικά στοιχεία φανερώ-

νουν την ύψιστη δημοτικότητα των παιχνιδιών αυτών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με 

ποσοστό 90%  αυτών να παίζουν ψηφιακά παιχνίδια (Prot, S., McDonald, K., 

Anderson, C & Gentile, D. 2012). 

Η ισχυρή πολύπλευρη έλξη που ασκούν τα παιχνίδια αυτά, έγκειται σε πολλαπλούς 

παράγοντες. Το «φανταστικό» που προβάλλει το ψηφιακό παιχνίδι ρόλων μέσα από 

την τεχνολογική επανάσταση που τα χαρακτηρίζει και με την τεχνολογία να δίνει πνοή 
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σε ένα βασίλειο μαγείας (Τιμπαλέξη, Ε. 2014), μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του αν-

θρώπου για ψυχαγωγία, διασκέδαση και ευχαρίστηση σε διάφορα επίπεδα (Αναγνώ-

στου, Κ. 2009). Τα ψηφιακά παιχνίδια, χαρίζουν την δυνατότητα αποφυγής της πραγ-

ματικότητας και γενικότερα απόδρασης από την ίσως μονότονη καθημερινότητα, προ-

σφέρουν δυνατότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και γενικότερα επικοινωνίας, παρέ-

χουν πρόκληση στον παίκτη αλλά και ευκαιρία προσωπικού του πειραματισμού και 

ανακάλυψης (Αναγνώστου, Κ. 2009). 

Άλλωστε από τη φύση τους, τα παιχνίδια αυτά, διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά που 

αναδεικνύουν την δημοτικότητά τους κάνοντάς τα όλο και πιο ελκυστικά. Σύμφωνα με 

τον Prensky (2009), τα ψηφιακά παιχνίδια είναι γρήγορα, παρέχουν ευκαιρία αντιμε-

τώπισης φυσικών αντιπάλων, επιτρέπουν την επιλογή αναρίθμητων σεναρίων και πε-

ριεχομένων, διαθέτουν επιλογή διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας ενώ παράλληλα εί-

ναι ευπροσάρμοστα στις ανάγκες, στις επιθυμίες και στις απαιτήσεις του κάθε παίκτη. 

Ταυτόχρονα, παρέχουν υψηλά κίνητρα για κοινωνικοποίηση και δημιουργία κοινωνι-

κών δικτύων, αφού αποτελούν μέσο επίτευξης στόχων (Yee, 2006: Μυρσιλάκη, Σ. & 

Παρασκευά, Φ. 2010).  

Στην ερώτηση «Why we play» («γιατί παίζουμε;»), ο Buchanan Kym και η Vanden 

Elzen Angela (2012), απαντούν κάνοντας λόγο για τρία στοιχεία: την εμβύθιση, την 

πρόκληση και τη σύνδεση. Σύμφωνα με τους ίδιους, η εμβύθιση αποτελεί μια πολύ 

θελκτική εμπειρία, η οποία ορίζεται ως μια ημί- εθελοντική εμπειρία (semi-voluntary 

experience) στην οποία κάποιος μεταφέρεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο – πιο περιορι-

σμένο ή εναλλακτικό – για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (Buchanan,K. 

2006:Buchanan, K. & Vanden Elzen, A. 2012). Όμως, είναι ημι – εθελοντική, διότι ναι 

μεν κάποιος επιλέγει εθελοντικά να βιώσει την εμπειρία του παιχνιδιού αλλά από την 

άλλη, δεν μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχό της (Buchanan, K. & Vanden Elzen, A. 

2012). Οι ίδιοι, συνεχίζουν, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις ως κύριο ελκυστικό στοι-

χείο των παιχνιδιών αυτών, μιας και αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος προσομοίωσης. Το 

παιχνίδι λοιπόν, εξελίσσεται σταδιακά, ξεπερνώντας ασυμβίβαστες προκλήσεις 

(Buchanan, K. & Vanden Elzen, A. 2012), δίνοντας την ευκαιρία στον παίκτη να απο-

λαύσει τη λεγόμενη «σκληρή διασκέδαση» (‘hard fun’) (Papert, S. 2002). Τέλος, η σύν-

δεση αναφέρεται στις συνδέσεις που έχει ανάγκη να υλοποιήσει ο παίκτης με τον εαυτό 

του, με τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν αλλά και γενικότερα με την κοινωνία 

(Buchanan, K. & Vanden Elzen, A. 2012). 

Βέβαια, για την πρόκληση και την εμβύθιση κάνει λόγο και ο Roose (2001: Newman, 

J. 2007), αντικαθιστώντας όμως, τις συνδέσεις που αναφέρει ο Buchanan και η Vanden 

Elzen (2012), με τις πράξεις˙ ο παίκτης αναμένει να δράσει και όχι να μείνει παθητικός 

θεατής. Κάτι παρόμοιο είχε βρεθεί και νωρίτερα, στη μελέτη της Livingstone Sonia 

(2002: Egenfeldt-Nielsen, S. & Heide Smith, J. 2004), με τίτλο ‘Young People and New 

Media’. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής, εντόπισαν τρεις συχνόχρηστες λέξεις, στις 

συνεντεύξεις που έδωσαν οι παίκτες, προκειμένου να περιγράψουν την εμπειρία του 

παιχνιδιού τους: τον έλεγχο, την πρόκληση και την ελευθερία. 
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Ξεχωριστός λόγος, όμως, θα πρέπει να γίνει για την προσέγγιση των Loftus & Loftus 

(1983: Χρήστου, Ι. 2007), οι οποίοι επισημαίνουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 

το μηχανισμό ενίσχυσης και τροφοδοτούν την ελκυστικότητα των ψηφιακών παιχνι-

διών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής: 

 Η παροχή μερικής ενίσχυσης στον παίκτη: αφορά την προσφορά ενισχυτικών στοι-

χείων με συγκεκριμένη συχνότητα και οργανωμένη σε επίπεδα. 

 Η ύπαρξη επιπέδων δυσκολίας: το επίπεδο δυσκολίας συνδέεται άμεσα με την πα-

ροχή συνεχούς ή μερικής ενίσχυσης ενώ παράλληλα επηρεάζει τον βαθμό και το 

χρόνο ενασχόλησης του παίκτη με το παιχνίδι. 

 Η αμεσότητα της ενίσχυσης: όσο αμεσότερη είναι η ανταμοιβή, τόσο συχνότερη 

θα είναι και η προσδοκώμενη συμπεριφορά. 

 Τα υψηλά – αλλά όχι υπερβολικά- επίπεδα ενίσχυσης: η ενίσχυση θα πρέπει να 

είναι μεγάλη, χωρίς όμως, να φτάνει τα όρια της υπερβολής. 

 Οι πολλαπλές ενισχύσεις: ο παίκτης δέχεται ενισχύσεις σε διάφορα στάδια του παι-

χνιδιού και με διαφορετικούς τρόπους. 

 Η εξωτερική ενίσχυση: η ενίσχυση που δέχεται ο παίκτης από τον κόσμο που τον 

περιβάλλει. 

 Η εσωτερική ενίσχυση: η ενίσχυση που δέχεται ο παίκτης μέσα από το παιχνίδι. 

 

Εύκολα λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η ελκυστικότητα των ψηφιακών 

παιχνιδιών έγκειται ακριβώς πάνω στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας τους. Άλλω-

στε, όπως πολύ σωστά είχε διατυπώσει και ο Millman (1982: Χρήστου, Ι. 2007), «Όλα 

τα παιδιά αναζητούν τρόπους να αλλάξουν τον τρόπο που αισθάνονται, να απορροφη-

θούν ολοκληρωτικά σε μια δραστηριότητα, που τα ωθεί στα άκρα και δεν τους αφήνει 

το περιθώριο να σκεφτούν τίποτε άλλο». Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, κρίνεται α-

ναγκαίος ο καλός σχεδιασμός των ψηφιακών παιχνιδιών προκειμένου να αυξάνουν όλο 

και περισσότερο τη δημοτικότητά τους. 

3.  Χαρακτηριστικά ενός καλά σχεδιασμένου ψηφιακού παιχνιδιού 

Κατά κοινή ομολογία, η σχεδίαση ενός ψηφιακού παιχνιδιού αποτελεί μια διαδικασία, 

στην οποία εμπλέκονται πολλά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη 

τους κάποιους βασικούς παράγοντες. Ο Seymour Papert (Prensky, M. 2009), πολύ χα-

ρακτηριστικά δηλώνει ότι «οι σχεδιαστές παιχνιδιών γνωρίζουν περισσότερα για τη 

φύση της μάθησης από ό,τι οι σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών», άποψη που μας 

οδηγεί στην υπόθεση πως ένας σχεδιαστής παιχνιδιών ίσως να ξέρει περισσότερα για 

το πώς να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, από οποιονδήποτε άλλο. 

Πρωταρχική ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε σχεδιαστή αποτελεί η παραγωγή πι-

στού αντίγραφου μιας ταινίας, δίνοντας έτσι το περίγραμμα των ιδιαίτερων χαρακτη-

ριστικών του παιχνιδιού (Newman, J. 2007).  
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Το περιοδικό Next Generation, το 1997, ανέλαβε να δώσει απαντήσεις στην ερώτηση 

«Τι είναι αυτό που καθιστά ένα παιχνίδι καλό;». Έτσι, έκανε λόγο για έξι χαρακτηρι-

στικά τα οποία απαντώνται σε κάθε επιτυχημένο και διαχρονικό παιχνίδι. Αυτά είναι: 

η ισορροπία, η δημιουργικότητα, ο στοχευμένος σχεδιασμός, ο χαρακτήρας που 

έχει αποκτήσει από τη σχεδίασή του, η ένταση και η ενέργεια. Το κλειδί της επιτυχίας, 

όμως, ενός σχεδιαστή είναι πως θα πρέπει να φτιάξει ένα ψηφιακό παιχνίδι που δεν θα 

είναι απαραίτητα έξυπνο, αλλά θα πρέπει να φαίνεται έξυπνο (Gal, V., Le Prado, C., 

Natkin, S., & Vega, L.χ.χ.). 

Συμπεράσματα 

Επομένως εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως τα ψηφιακά παιχνίδια ρό-

λων, εξαιτίας της φύσης και της δομής τους, αποτελούν αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέ-

ροντος για πολλές ομάδες ανθρώπων. Το τελευταίο γίνεται φανερό, με τη δημιουργία 

μιας ολόκληρης βιομηχανίας η οποία ασχολείται εξολοκλήρου με τα ψηφιακά παιχνί-

δια και με τους τρόπους με τους οποίους θα γίνουν ακόμα πιο ελκυστικά, αυξάνοντας 

έτσι τις πωλήσεις και τα κέρδη της βιομηχανίας αυτής. Από την άλλη μεριά, το αντι-

κείμενο των ψηφιακών παιχνιδιών αρχίζει και μπαίνει δυναμικά και στο χώρο του σχο-

λείου, με τα serious games να ενθουσιάζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς και να ανα-

δεικνύονται σε αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Το τελευταίο στοιχείο απασχο-

λεί σε σημαντικό βαθμό τους σχεδιαστές των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, οι οποίοι θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία περί ελκυστικότητας των παιχνι-

διών αυτών, προκειμένου να επιτευχθούν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στις μαθητι-

κές επιδόσεις των μαθητών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την επίδραση του Η/Υ στην Ειδική Αγωγή και 

συγκεκριμένα στον αυτισμό. Είναι γνωστό, ότι οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη μάθηση, στο λόγο και στην επικοινωνία (Bondy & Frost, 1998; Catts & 

Kahmi, 2005; Tager-Flusberg & Joseph, 2003.). Συγκεκριμένα, οι μαθητές με Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν μαθησιακά στο πλαίσιο 

μιας σχολικής τάξης. 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 και το 

προσαρμοσμένο έντυπο υλικό του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που 

περιλαμβάνει προσβάσιμα κείμενα από το βιβλίο του Ανθολογίου της Α΄ και 

Β΄Δημοτικού. Το υλικό κατασκευάστηκε με κύριο γνώμονα τις αδυναμίες των παιδιών 

που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη 

μαθησιακή διαδικασία. Απευθύνεται στην ευρύτερη εκαπιδευτική κοινότητα που 

ασχολείται με παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, 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, η εταιρία INTELEARN μαζί με 

την ομάδα εργασίας που αποτελείτε από τις κυρίες Γ.Δεφίγγου και Ελ.Βασιλείου 

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 αναπτυξιακή του πορεία. Η υλοποίηση του ψηφιακού 
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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 επέλεξε 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 αρχέςτου Κειμένου για Όλους (Easy-to-Read) 

(Αραμπατζή, 2009). Για τις ανάγκες προσβασιμότητας, ηομάδα εργασίας προέβη σε 

αλλαγές των κειμένων όσον αφορά αλλαγές στις λέξεις, απλοποίηση προτάσεων, 

αφαίρεση λέξεων και προτάσεων. Η εικόνα 1 παρουσιάζει δείγμα προσαρμοσμένου 

κειμένου με τις αντίστοιχες αλλαγές. 

Εικόνα 1: Δείγμα προσαρμοσμένου κειμένου και αλλαγές 

 

Περιγραφή ψηφιακού περιβάλλοντος 

Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση ενός ενδιαφέροντος, ελκυστικού, 

παροτρυντικού, υποστηρικτικού,  ψηφιακού και μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο 

απευθύνεται: 

 Στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού στο φάσμα του αυτισμού 

 Στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα 

Στόχος του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, της 

αλληλεπίδρασης, της κινητοποίησης και του ενθουσιασμού των μαθητών με διάχυτες 
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αναπτυξιακές διαταραχές, 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, 1993). Όπως αναφέρουν οι Σπαντιδάκης & Αναστασιάδης 

(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), 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 να αλληλεπιδράσει με τα 

ψηφιακά μαθήματα (κείμενα και δραστηριότητες) και επίσης αποθηκεύει το ιστορικό 

της χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος.  

Το σύστημα διεπαφής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στηρίζεται στην 

οπτικοποίηση της πληροφορίας βάση της οποίας τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές μαθαίνουν με περισσότερη ευκολία (Cohen, 2006). Επιπλέον 

δημιουργήθηκε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλοντο 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  
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φωτογραφιών, εικονογραμμάτων, σκίτσων, απεικονίσεων, σχημάτων ή και συμβόλων 

σαν εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας. (Εικόνα 2) 

 

Εικόνα2: Εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας 

Το περιβάλλον προσφέρει στους μαθητές τα εξής:  

 Δυνατότητα εμπέδωσης των διδασκομένων εννοιών με πολλαπλό τρόπο (κείμενο, 

ήχο, αφήγηση, εικόνα, γραφικά, animation).  

 Ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.  

 Εξατομίκευση της διδασκαλίας και την παροχή της κατάλληλης ανατροφοδότησης 

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 και 

γλωσσικής ενημερότητας. 

 Αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες για το γνωσιακό επίπεδο των μα-

θητών της Α΄ και Β΄ Δημοτικού. 

 Προσφέρουν διαλογικό πολυμεσικό περιβάλλον (γραφικά, κίνηση, ήχος, ανθρώ-

πινη 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, προσαρμοσμένο 

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 δεξιο-

τήτων των μαθητών. 

 Χρήση εναλλακτικών μεθόδων (Πληκτρολόγιο, Ποντίκι). 

 Βοήθεια διαθέσιμη σε όλες τις οθόνες της εφαρμογής και σαφείς και κατανοητές 

οδηγίες. 

 Γραφικά αισθητικά κατάλληλα και ελκυστικά, τα οποία θα έχουν λειτουργικό ρόλο 

και όχι απλά διακοσμητικό. 

 
    

Εικόνα Σύμβολο Εικονόγραμμα Απεικόνιση Σκίτσο 
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 Πολυμεσικά στοιχεία (αφήγηση, ήχος, χρώμα και κίνηση) καλής ποιότητας, υψη-

λής 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 ανατροφοδό-

τηση. 

 Καθοδήγηση του χρήστη και παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων για την κα-

τανόηση χρήσης των δραστηριοτήτων. 

 Αρχείο μαθητή όπου θα διατηρούνται τα στοιχεία χρήσης των ψηφιακών μαθημά-

των, ανά μάθημα, όπως πότε ασχολήθηκε ο μαθητής με την εφαρμογή, διάρκεια 

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 ανάγκες 

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 το ιστορικό χρήσης 

του προγράμματος κατά την ελεύθερη πλοήγηση (ποια τμήματα επισκέφθηκε; πότε 

και για πόσο χρόνο;) καθώς και το ιστορικό χρήσης του προγράμματος κατά την 

εκτέλεση των εργασιών που του είχαν ανατεθεί. 

 Δημιουργίας και επιμέλειας εργασιών (κειμένων-ασκήσεων) 

 Εισαγωγής νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εύκολο και εύχρηστο 

τρόπο στο Τμήμα του Εκπαιδευτικού. 

 Επεξεργασίας του υπάρχοντος εκπαιδευτικού περιεχομένου και προσαρμογής αυ-

τού στις ανάγκες των μαθητών. 

 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 μαθη-

τής.  

 Επιλογή κειμένου 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει είτε έτοιμα κείμενα είτε φόρμες δραστηριοτή-

των – οδηγιών προς τον μαθητή. Οι φόρμες αυτές, εφόσον τις συμπληρώσει με 
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λέξεις και επιλέξει τον τρόπο εμφάνισης αυτών, θα έχει τη δυνατότητα στη συνέ-

χεια να τις χρησιμοποιήσει 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 εκπαιδευ-

τικός μπορεί να επιλέξει αν το κείμενο θα εμφανιστεί με κείμενο μόνο, εικονογράμ-

ματα, φωτογραφία ή σκίτσα καθώς επίσης και να αλλάξει μια λέξη ή περισσότερες 

του κειμένου με μια άλλη απεικόνιση. Με τον τρόπο αυτό, επιλέγει την  οπτικοποί-

ηση κάθε επιμέρους σταδίου του περιεχομένου (κειμένων/δραστηριοτήτων) που θα 

διευκολύνει τη μετάβαση των μαθητών στο επόμενο στάδιο και την εστίαση της 

προσοχήςτους. 

 Κάθε κείμενο που θα επιλέξει μπορεί να το παραμετροποιήσει ορίζοντας ποιες λέ-

ξεις του κειμένου θα αντικατασταθούν με εικόνα και μορφή εικόνας. Επιλέγοντας 

από την ακόλουθη οθόνη μια μορφή οπτικής αναπαράστασης της λέξης (εικονό-

γραμμα, σκίτσο, εικόνα) και πατώντας το βελάκι στα δεξιά της αντίστοιχης αναπα-

ράστασης μπορεί να δει διαφορετικές εκφάνσεις της αναπαράστασης. Επίσης έχει 

τη δυνατότητα  να επιλέξει την εμφάνιση του εικονογράμματος της λέξης με κί-

νηση. 

 Επιλογή και παραμετροποίηση ασκήσεων που μπορεί να επιλέξει από ένα εύρος 

δραστηριοτήτων 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. (Εικόνα3). 
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Εικόνα 3: Παραμετροποίηση εμφάνισης κειμένου και δραστηριοτήτων από τον 

μαθητή. 

Ο μαθητής μπορεί να μεγεθύνει – σμικρύνει το κείμενο, να χειριστεί τον ήχο ή να 

μεταβεί στις δραστηριότητες και να 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. (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Επιλογές μαθητή σε σχέση με μια λέξη. 

Τέλος, παρέχεται στο μαθητή η δυνατότητα επιλογής να αλλάξει χρώμα ή να 

χρωματίσει τα εικονογράμματα.  
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Συμπεράσματα 

Το ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αυτισμό 

αποτελεί μια καινοτόμα 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. 
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E-portfolio και αξιολόγηση μαθητών 

Ασκητά Σουμέλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Sc. 
melina_askita@yahoo.com 

Περίληψη 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή αποτελεί πια διεθνώς μια εναλλακτική μέθοδο που 
χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αλλά και των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην ελληνική 
πραγματικότητα, ενώ προτείνεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών και 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και έχει νομικά θεσμοθετηθεί, προκύπτει από τη 
βιβλιογραφία ότι οι εκπαιδευτικοί δεν το χρησιμοποιούν, είτε λόγω άγνοιας χρήσης 
του, είτε λόγω έλλειψης κινήτρων και υποδομών. Η παρούσα εργασία καταγράφει 
παραδείγματα καλών πρακτικών χρήσης του e-portfolio στην εκπαίδευση, αποτυπώνει 
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη καινοτομία και για την ειδική 
επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με αυτήν και επισημαίνει τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη χρήση του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηλεκτρονικός φάκελος, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, 
επαγγελματική ικανοποίηση 

Εισαγωγή 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εισήγησης καταγράφεται η εμπειρία εφαρμογής καλών 
πρακτικών αξιοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου στη διδασκαλία, αναδεικνύοντας 
τις ωφέλειες, αλλά και τα διλήμματα, τα εμπόδια και τους ανασταλτικούς παράγοντες 
που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν στη διδασκαλία 
τους τον ηλεκτρονικό φάκελο. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν από ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διερεύνηση των 
περιπτώσεων χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου στην αξιολόγηση μαθητών Β/θμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και οι προτάσεις που κατατίθενται στην επιστημονική και 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

Μέρος Πρώτο 
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών απέναντι στην καινοτομία μέσω των Τ.Π.Ε. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος αποτελεί πια στις μέρες μας εργαλείο εναλλακτικής 
διδασκαλίας και προτεινόμενο εργαλείο αξιολόγησης. Ο ηλεκτρονικός φάκελος στην 
αξιολόγηση λειτουργεί ως εξής: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει καταρχήν τους στόχους από 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που θα ήθελε να επιτευχθούν από τους μαθητές 
του. Στη συνέχεια εισάγει στην πλατφόρμα που έχει επιλέξει (Moodle, Mahara, 
Edmondo κ.λ.π.) τις δραστηριότητες με τις οποίες θα καταπιαστούν οι μαθητές. Η 
παραλαβή των εκτελούμενων δραστηριοτήτων γίνεται και πάλι ηλεκτρονικά με 
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αποστολή mail ή μέσω του διαχειριστή της πλατφόρμας, ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία της αξιολόγησής τους. Έτσι η πρακτική αυτή επιτρέπει στον διδάσκοντα να 
αξιολογήσει την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία των μαθητών να συνδέσουν τη 
δημιουργικότητα των μαθητών τους με το περιεχόμενο κάθε μαθήματος του Α.Π.. Στη 
συνέχεια, ο εκπαιδευτικός καταγράφει στο σύστημα την αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση του(παρατηρήσεις, σχόλια για τη βαθμολογία του, προτάσεις). Ο 
μαθητής μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα ώστε να καταχωρούν την 
αυτοκριτική και τον αναστοχασμό τους, όπως επίσης και την αυτοαξιολόγησή τους. 
Έτσι, επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός κατανόησης της ατομικής τους ανάπτυξης 
και του επαγγελματικού τους προσανατολισμού. 

Ωστόσο, ακόμα πολλοί εκπαιδευτικοί ακόμα υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική μάθηση 
αποτελείται από κωδικοποιημένο σώμα γνώσης, με γραμμική ακολουθία, ότι λείπει 
από αυτήν η μέθοδος της διάλεξης και της αλληλεπίδρασης, που πραγματοποιείται στα 
πλαίσια της διδασκαλίας στην τάξη. Έτσι, ο μαθητής εγκλωβίζεται σε μια μάθηση 
μέσω ενός απρόσωπου συστήματος, που δε δημιουργεί κοινωνικά πρότυπα στο 
μαθητή, άρα οδηγείται στην απομόνωση από το κοινωνικό του περιβάλλον 
(Γαλανού,2007). Στα παραπάνω, οι Chung κ.α. (2005) αντιλέγουν ότι στην 
πραγματικότητα ο μαθητής δεν απομονώνεται, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει ανά 
πάσα στιγμή με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του μέσα από chat,forum κ.λ.π.. 
Άλλωστε, οι ίδιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν ένα πρόγραμμα μάθησης 
αποδεικνύεται καλό ή φτωχό και οδηγεί στην επιτυχία του εξαρτάται από την 
διεξαγωγή του και όχι από το αν η διδασκαλία διεξάγεται στη τάξη ή ηλεκτρονικά. 

Επιπλέον, στην κανονική τάξη, η διαφορά στο επίπεδο των μαθητών, αλλά και η 
διαφοροποίηση του επιμορφωτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
μπορούν να εμποδίσουν την ομαλή διδασκαλία. Άρα, το σύστημα διδασκαλίας και 
αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή παρέχει πράγματι σταθερή και 
αξιόπιστη ποιότητα διδασκαλίας (Γαλανού, 2007).  

Επιπροσθέτως, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο Παρούτσας (2011), ο οποίος 
διερεύνησε τη δυνατότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών να αποδεχθούν τη χρήση 
μεθόδων αυθεντικής αξιολόγησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική, και 
παράλληλα διερεύνησε τις δυνατότητες που υπάρχουν, αναφορικά με τις αντιλήψεις 
τους, να εντάξουν τον ηλεκτρονικό φάκελο, ως αξιολογικό εργαλείο στη διδακτική 
πράξη, ακώλυτα και επωφελώς για τους μαθητές, αναφέρουν τα εξής: α) Όσο 
περισσότερα προσόντα διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί τόσο περισσότερες μεθόδους 
αυθεντικής αξιολόγησης εφαρμόζουν, και β) Όσο πιο ενημερωμένοι είναι οι 
εκπαιδευτικοί τόσο περισσότερο τείνουν να εφαρμόζουν το φάκελο μαθητή 
συστηματικά, ανάλογα και με την ειδικότητά τους. 

Η εμπειρία χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου 

Έχει αποδειχτεί ότι, όταν κάποιοι διδάσκοντες μιας σχολικής μονάδας εφαρμόζουν το 
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σύστημα αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή τότε το σύστημα αυτό 
ενδέχεται να ικανοποιήσει τις άτυπες ανάγκες των διδασκόντων ως σύστημα άτυπης 
αξιολόγησης των μαθητών (Γαλανού,2007). Όταν όμως επιβάλλεται για κάποιο λόγο 
από τη διοίκηση της εκπαίδευσης, τότε αυτό αποβαίνει ένα πρόσθετο βάρος στις ήδη 
υπάρχουσες δραστηριότητες της σχολικής τάξης. Για το λόγο αυτό απαιτούνται 
συγκεκριμένα βήματα για να εκπαιδευτούν και να πειστούν οι εκπαιδευτικοί για τη 
χρησιμότητα του επιβαλλόμενου ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή (Γαλανού,2007). Οι 
διδάσκοντες πρέπει να εκπαιδεύονται συνέχεια για τις στρατηγικές εκτέλεσης, 
προκειμένου να επιλέξουν τα κατάλληλα στοιχεία για κάθε μαθητή, ώστε να επιτευχθεί 
η αυθεντική αξιολόγηση. Βέβαια, για φάκελο μαθητή και περιγραφική αξιολόγηση 
μιλούν ήδη στον εθνικό διάλογο. Αναμένουμε την εξέλιξη στην εφαρμογή του. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Μαλλιάρα & Σαριδάκη (2013), 
αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην έρευνά τους υπογραμμίζεται 
επιπροσθέτως το ότι όσο πιο ώριμοι και έμπειροι γίνονται οι εκ-παιδευτικοί στην 
αξιοποίηση του περιβάλλοντος και υιοθετούν συνεκτικά και σκοποθετημένα διδακτικά 
σενάρια, τόσο περισσότερο ανταποκρίνονται οι μαθητές. 

Στην εργασία των Καπανιάρη, Λιόβα & Νεοχωρίτου (2012), αναδεικνύονται τα οφέλη 
της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου στην ποιότητα της διδασκαλίας, όσον αφορά 
τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές. Με τη δημιουργία ενός τέτοιου φακέλου, 
ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής και ο γονέας μπορούν να παρατηρήσουν την πρόοδο του 
μαθητή για κάθε μάθημα ανά τετράμηνο. Έτσι, οι αναρτήσεις γενικού και ειδικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. ερώτηση, διευκρίνιση), μπορεί να αποτελέσουν την «προφορική» 
συμμετοχή στην ψηφιακή τάξη. Επίσης, η ανάρτηση δραστηριοτήτων και εργασιών με 
την αντίστοιχη βαθμολόγηση, μπορούν να αποτελέσουν την γραπτή συμμετοχή των 
μαθητών (ασκήσεις, τεστ, διαγωνίσματα). 

Τα προβλήματα και οι περιορισμοί που ανέδειξε η έρευνα των Δαβράζου, Κόμη και 
Τσέλιου (2011) στη χρήση ηλεκτρονικού φακέλου, φαίνεται να είναι η έλλειψη 
επαρκούς παιδαγωγικού πλαισίου, η έλλειψη διδακτικής υποστήριξης (scaffolding) 
κατά την εκπόνηση της εργασίας και η έλλειψη επαρκούς χρόνου εκπόνησής της. 

 Η Φωτιάδου (2001) στην εργασία της επεσήμανε τους παράγοντες που «εμποδίζουν» 
τους εκπαιδευτικούς να εισάγουν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης μέσω φακέλου 
μαθητή. Αυτοί περιγράφονται ως εξής: α) ο φάκελος μαθητή απαιτεί πολύ χρόνο από 
τον εκπαιδευτικό/αξιολογητή. Αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερο λόγω του μεγάλου 
αριθμού μαθητών ανά τμήμα, β) η μετάβαση από τη βασική εκπαίδευση στην ανώτερη 
εξαρτάται από γραπτές εξετάσεις, που καθόλου δεν απεικονίζουν το βαθμό μάθησης 
από το μαθητή σε σχέση με την προηγούμενη γνώση και τα προηγούμενα επιτεύγματά 
του. 
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Μέρος Δεύτερο  
Περιγραφή - συμπεράσματα ποιοτικής έρευνας 

Με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία και την έλλειψη μιας συνολικής έρευνας που 
να διερευνά θέματα που αφορούν την τήρηση ηλ. φακέλου στην αξιολόγηση των 
μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης, προέκυψε η αναγκαιότητα να πραγματοποιηθεί 
ποιοτική έρευνα, της οποίας τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τη σκιαγράφηση του 
τρόπου που οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τον ηλεκτρονικό φάκελο στην αξιολόγηση 
των μαθητών τους στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας και όσον αφορά στους τρόπους με τους οι εκπαιδευτικοί 
ενημερώνονται και αποφασίζουν να εισάγουν τον ηλεκτρονικό φάκελο στη 
διδασκαλία-αξιολόγηση των μαθητών τους, ζητήθηκε πρώτα από τους εκπαιδευτικούς 
να περιγράψουν την εμπειρία που αποκομίζουν μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού 
φακέλου στη διδασκαλία. Η επιμόρφωση, είτε αυτή είναι οργανωμένη από το 
Υπουργείο Παιδείας είτε ενδοσχολικά, αποτελεί το βασικότερο παράγοντα 
ενημέρωσης και παρώθησης για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται συμμετέχοντας ως επιμορφούμενοι σε 
σεμινάρια που διοργανώνονται από σχολικούς συμβούλους, από άλλους συναδέρφους 
τη σχολικής τους μονάδας που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό φάκελο και 
αποφασίζουν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και στις οργανωμένες από το 
Υπουργείο ειδικές επιμορφώσεις στις Τ.Π.Ε. Α’ και Β’ Επιπέδου. Ένας άλλος τρόπος 
ενημέρωσης σχετικά με τον ηλεκτρονικό φάκελο, είναι η συμμετοχή τους ως 
επιμορφωτές στα νέα προγράμματα των πιλοτικών σχολείων και στην οργανωμένη 
επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Α’ και Β’ Επιπέδου. Επίσης, φορέα ενημέρωσης αποτελεί το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (e-school) και οι διάφορες ιστοσελίδες που αφορούν 
εκπαιδευτικά θέματα, όπου οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε διαδικτυακές συζητήσεις 
σχετικές με τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Τέλος, για τους καθηγητές των 
Αγγλικών, η εμπλοκή τους με τον ηλεκτρονικό φάκελο προκύπτει άμεσα, διότι 
προτείνεται από το σχολικό τους εγχειρίδιο και άρα, αποτελεί προσωπική τους 
απόφαση η αξιοποίηση του στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση των μαθητών τους. 
Η ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού ευνόησε λοιπόν την επιτυχία της εισαγωγής 
του ηλεκτρονικού φακέλου στη διδασκαλία, γεγονός που επιβεβαιώνει η Γαλανού 
(2007) στην έρευνά της. 

Οι περισσότεροι καθηγητές που αποφασίζουν να εισάγουν τον ηλεκτρονικό φάκελο 
στη διδασκαλία τους, τον αξιοποιούν και ως μέσο αξιολόγησης από την πρώτη στιγμή. 
Υπάρχει όμως ένα ποσοστό καθηγητών που δεν το χρησιμοποιούν αμέσως στην 
αξιολόγηση. Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι αποτελεί θέμα προσωπικής 
απόφασης να το κάνουν ή θέμα πρόσθετης παρακίνησής τους μέσω κάποιου είδους 
επιμόρφωσης.  

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αποδέχτηκαν τα παιδιά τη νέα μέθοδο 
αξιολόγησης, από την έρευνα προέκυψε ότι γενικά έχουν μια θετική στάση ως προς τον 
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ηλεκτρονικό φάκελο. Οι ενδεχόμενες φοβίες τους περιορίζονται στη διαδικασία της 
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Οι χειρισμοί από πλευράς εκπαιδευτικών αλλά και 
ο ελκυστικός σχεδιασμός του ηλεκτρονικού φακέλου είναι οι παράγοντες που φαίνεται 
πως εξομαλύνουν το μαθησιακό περιβάλλον για την εισαγωγή αυτής της καινοτομίας.  

Σημαντικό εύρημα της έρευνας, αποτελεί το ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί των οποίων 
οι αντιλήψεις για την αξιολόγηση αυτή καθ’ αυτή είναι παγιωμένες, τόσο ώστε παρόλο 
που αυτός αποτελεί εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης, εκείνοι το χρησιμοποιούν ως 
εργαλείο για να αξιολογούν τους μαθητές με παραδοσιακές τεχνικές. Αυτό συμβαίνει, 
σύμφωνα με τους Ryan & Joong (2005), διότι η ανεπαρκής επιμόρφωση οδηγεί σε 
αβεβαιότητα τους εκπαιδευτικούς κι εκείνοι, προκειμένου να διατηρήσουν την 
αυτοεκτίμηση τους, καταφεύγουν σε παραδοσιακές πρακτικές. Ο Μαυροσκούφης 
(2002) συμπληρώνει ότι αναπτύσσοντας αμυντικά ανακλαστικά, οι εκπαιδευτικοί 
προσαρμόζουν το νέο εργαλείο στις δικές τους παγιωμένες πρακτικές συνήθειες γιατί 
κατά τη Στάμου (2013) η επιμόρφωση άφησε ανέγγιχτα τα διδακτικά τους πρότυπα. 

 Ως προς το στάδιο της αξιολόγησης αυτό καθ’ αυτό, οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν 
την ομαλότητα της εξέλιξής του. Η διαδικασία περιγράφηκε ως εξής: η 
ανατροφοδότηση και οι διορθωτικοί σχολιασμοί αποστέλλονται στους μαθητές μέσω 
mail ή απευθείας στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε μαθητή. Η αξιολόγηση είναι κατά 
περίπτωση ατομική ή ομαδική και γίνεται ηλεκτρονικά είτε από τον εκπαιδευτικό είτε 
από τις ομάδες των παιδιών μέσω ειδικής φόρμας που έχει προηγουμένως καταρτιστεί 
από κοινού, περιγραφικά ή με μορφή κλίμακας (ρουμπρίκες). 

Από τα ευρήματα της έρευνας που σας παρουσιάζω προκύπτει ότι το βασικότερο 
πρόβλημα που εντοπίζεται κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης καινοτομίας 
αποτελούν οι στάσεις των γονέων. Παρόλο που, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκείνοι ζητούν να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση 
και η προσωπικότητα του μαθητή, δεν φαίνεται πως είναι έτοιμοι να αποδεχτούν τον 
ηλεκτρονικό φάκελο ως μέσο αξιολόγησης. Ωστόσο, επειδή στο γονέα οφείλεται η 
απόδοση λόγου σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί ορθώς 
πράττουν και προσπαθούν από την πλευρά τους να δώσουν επεξηγήσεις προκειμένου 
να πείσουν τους γονείς για την παιδαγωγική και διδακτική αξία του ηλεκτρονικού 
φακέλου.  

Πάντως γενικότερα οι εκπαιδευτικοί εξαίρουν τα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση 
του ηλεκτρονικού φακέλου. Αυτές αφορούν κυρίως τη συνεχή και εξατομικευμένη 
ανατροφοδότηση του κάθε μαθητή, που πραγματοποιείται κυρίως ασύγχρονα και την 
ευελιξία και την προσβασιμότητα του ηλεκτρονικού φακέλου. Υπάρχουν όμως 
περιπτώσεις, που χάνεται η δυναμική του καινοτόμου αυτού εργαλείου αξιολόγησης, 
λόγω της ελλιπούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που το χρησιμοποιούν. Άρα, σε 
συμφωνία με τη Γαλανού (2007), οι διδάσκοντες πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς για 
τις στρατηγικές εκτέλεσης, προκειμένου να επιτευχθεί η αυθεντική αξιολόγηση. 
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Όσον αφορά την παροχή κινήτρων στην προσπάθειά να ενσωματωθεί ο ηλεκτρονικός 
φάκελος στην καθημερινή διδακτική πρακτική, ο ρόλος της ηγεσίας στην προώθηση 
της αξιοποίησής του αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός. Πράγματι, η ηγεσία παίζει 
το σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της δυναμικής του 
εκπαιδευτικού, αφού είναι ο φορέας που θα ικανοποιήσει την ανάγκη παρώθησής του. 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι η διεύθυνση λειτουργεί γενικώς 
υποστηρικτικά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις διευθυντών των οποίων η στάση είναι 
αρνητική ως προς κάθε μορφή καινοτομίας, είτε λόγω πολιτικών πεποιθήσεων είτε 
λόγω της πίεσης που προκύπτει από το εξετασιοκεντρικό σύστημα αξιολόγησης στην 
Ελλάδα. Πράγματι, σύμφωνα με τον Πιερρουτσάκο (2011), η αναφορά και μόνο στον 
όρο «καινοτομία», προκαλεί την αντίδραση που θα είχαν οι διευθυντές σε μια νέα 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Επιπροσθέτως, η Φωτιάδου (2001) επισημαίνει ότι 
εφόσον η μετάβαση από τη μέση στην ανώτερη εκπαίδευση εξαρτάται από γραπτές 
εξετάσεις, το έδαφος στο Λύκειο δεν είναι έτοιμο να δεχτεί τον ηλεκτρονικό φάκελο 
ως μέσο αξιολόγησης. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος μάλλον 
δυσκολεύει τη διαδικασία αξιολόγησης, υπό τις παρούσες συνθήκες και την παρούσα 
δομή των εξετάσεων. Σύμφωνα με τον Karassavidis (2009), άλλωστε, ο υπερβολικός 
όγκος της διδακτέας ύλης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην εισαγωγή τοη 
ηλεκτρονικού φακέλου στη διδασκαλία. Αυτό βέβαια, υπογραμμίζει την επιτακτική 
ανάγκη αναπροσαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. 

Τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική 
αφορούν κατά κύριο λόγο τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Το 
ωρολόγιο πρόγραμμα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των εργαστηρίων πληροφορικής 
και των αιθουσών που διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες είναι ένα ακόμα εμπόδιο που 
πρέπει να υπερβούν. Ωστόσο, το καλό κλίμα, η αλληλεγγύη και η συναδελφικότητα 
του συλλόγου των καθηγητών αποτελούν τα «όπλα» προκειμένου να προσπεραστούν 
αυτού του είδους τα εμπόδια. Πιο αναλυτικά και σε συμφωνία με τον Πιερρουτσάκο 
(2011), βασική προϋπόθεση της επιτυχίας στην εισαγωγή μιας καινοτομίας αποτελεί 
το να τεθεί αυτή ως συλλογικός στόχος, με την εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ των 
συντελεστών υλοποίησής της. Τέλος, ανασταλτικός παράγοντας στην ενσωμάτωση του 
ηλεκτρονικού φακέλου στη διδασκαλία αποτελεί ο χρόνος που απαιτείται για την 
προετοιμασία, αλλά και για την ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του ηλεκτρονικού 
φακέλου. Για να προσπεραστούν τα παραπάνω εμπόδια απαιτείται υψηλός βαθμός 
επαγγελματικής ικανοποίησης, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει εσωτερικά 
κίνητρα ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αξιοποίησης του εργαλείου. 

Η ανατροφοδότηση/επιβράβευση προκειμένου να συνεχιστούν οι καλές πρακτικές 
πραγματοποιείται άμεσα ή έμμεσα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που 
διερευνήθηκαν μέσω των συνεντεύξεων. Άμεσο τρόπο επιβράβευσης αποτελεί η 
διευκόλυνση στη χρήση των τεχνολογικών μέσων από το σύλλογο διδασκόντων ή από 
τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας με τη διάθεση τροποποίησης του ωρολόγιου 
προγράμματος. Από την άλλη, η επιβράβευση από τους σχολικούς συμβούλους και η 
διάθεση διάχυσης εντός της σχολικής μονάδας της νέας διδακτικής πρακτικής μέσω 
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ενδοσχολικών επιμορφώσεων, από την πλευρά της διεύθυνσης, αποτελούν έμμεσο 
τρόπο επιβράβευσης/ανατροφοδότησης της προσπάθειας των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος 
της ηγεσίας και του κλίματος μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων αποδεικνύεται για 
ακόμη μια φορά καθοριστικός. 

Τέλος, ο ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών που τον έχουν ενσωματώσει στη διδακτική πρακτική τους, μπορεί να 
εφαρμοστεί στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, αρκεί οι εκπαιδευτικοί να είναι 
επαρκώς επιμορφωμένοι. Σε διαφορετική περίπτωση επισημαίνεται ότι ο ηλεκτρονικός 
φάκελος χάνει τη δυναμική του και είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιείται. 

 Προτάσεις 

Ως προς τις πολιτικές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, με βάση τα συμπεράσματα 
της παρούσας έρευνας, διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις: 

1. Σχεδιασμός ενός σύγχρονου και δια βίου επιμορφωτικού προγράμματος , σύμφωνα 
με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον οποίο όμως θα συμμετάσχουν οι 
εκπαιδευτικοί 

2. Πολυμορφία των επιμορφωτικών προγραμμάτων (εξ αποστάσεως, workshops, 
μέντορες κ.λ.π.), σε θέματα κυρίως διδακτικής προσέγγισης των γνωστικών 
αντικειμένων μέσω των Τ.Π.Ε.. Η επιμόρφωση πρέπει να αποτελεί άξονα και πυρήνα 
της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  

3. Καθημερινή αξιοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου στην εκπαιδευτική πράξη.  

Το ζήτημα της αξιοποίησης διδακτικών εργαλείων όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι 
περισσότερο οξύ , αφού συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των παιδιών, το μέλλον 
της κάθε χώρας. Σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει, τα νέα μέλη πρέπει να έχουν 
καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, την ικανότητα της αυταξιολόγησης και της 
αξιολόγησης προσώπων, καταστάσεων και δομών, προκειμένου ως ενεργά μέλη να 
λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις τόσο σε προσωπικό, όσο και σε οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό ακόμη επίπεδο. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσω ενός 
προηγμένου εκπαιδευτικού συστήματος, που παρέχει το μοναδικό εφόδιο που στην 
ουσία απαιτείται: την παιδεία. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση και η αξιολόγηση ενός προγράμ-
ματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) με τίτλο «Δάσος και Κλιματική 
Αλλαγή», το οποίο υλοποιήθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με μαθητές της Έ-
κτης Δημοτικού. Αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, κατα-
γράφονται οι κυριότερες δράσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, παρου-
σιάζονται τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος γίνεται προσπάθεια 
να εκτιμηθεί η συνεισφορά των web 2.0 εργαλείων στην υλοποίηση προγράμματος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, web 2.0, κονεκτιβισμός. 

Εισαγωγή 

Κατά την τελευταία δεκαετία, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των Επιστημών Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και της χρήσης των Νέων Τε-
χνολογιών στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες παιδαγωγικές θεω-
ρίες, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο σε κάθε διδακτική πρό-
ταση, έχει αναπτυχθεί ένας γόνιμος προβληματισμός σχετικά με την προσαρμογή του 
σχολείου στη νέα πραγματικότητα και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μα-
θητές στο πεδίο των Τ.Π.Ε.. 

Η κύρια παιδαγωγική θεωρία η οποία αποτελεί το πλαίσιο της μάθησης μέσω των 
Τ.Π.Ε. είναι ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (Kanuca & Anderson, 1998). Στη συγκε-
κριμένη παιδαγωγική θεωρία αναδεικνύεται ο θεμελιώδης ρόλος της κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης στην ανάπτυξη της γνώσης. Η μάθηση αποτελεί μία ενεργό διαδικασία 
κατά την οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό τους περιβάλλον και οικο-
δομούν τις νέες γνώσεις αφού τις συσχετίσουν πρώτα με τις ήδη υπάρχουσες (Driscoll, 
2000). Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να μεταφέρουν τις προσφερόμενες γνώσεις 
σε νέες καταστάσεις. Μέσα από μαθητοκεντρικά και συνεργατικά μοντέλα μάθησης οι 
μαθητές θα πρέπει να καταστούν ικανοί όχι μόνο στο να αναζητούν πληροφορίες αλλά 
και να τις διαχειρίζονται κριτικά. Οι Νέες Τεχνολογίες όμως δεν περιορίζονται στον 
πληροφορικό αλφαβητισμό. Παρέχουν επίσης δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές υπο-
στήριξης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας και της μάθησης (Τζιμογιάν-
νης, 2001) και υποστηρίζουν νέες διδακτικές τεχνικές, οι οποίες αξιοποιούν τα διαθέ-
σιμα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως για παράδειγμα τα συνεργατικά εργαλεία web 2.0, 
με τη βοήθεια των οποίων ευνοείται η δικτύωση και αλληλεπίδραση ατόμων από δια-
φορετικά περιβάλλοντα και η οικοδόμηση της γνώσης. Αυτή η ευρεία χρήση συνεργα-
τικών εργαλείων και η δυνατότητα δικτύωσης, σε συνδυασμό με το ότι τα εργαλεία 
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αυτά μπορούν να ενσωματωθούν με ορθολογικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της θεωρίας του κονεκτιβισμού (Siemens, 2005). Αν και 
έχει αναπτυχθεί κριτική για το αν θα πρέπει να θεωρείται ο κονεκτιβισμός ως νέα παι-
δαγωγική θεωρία, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η συνεισφορά του ως διδακτική με-
θοδολογία (Kop & Hill, 2008· Bell, 2010), προτείνεται εναλλακτικά ως συνέχιση του 
εποικοδομητισμού (Tinmaz, 2012), υπό το πρίσμα της ανάπτυξης των συνεργατικών 
διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες προσφέρουν νέα περιβάλλοντα κοινωνικής μάθη-
σης. Σύμφωνα με τη θεωρία του κονεκτιβισμού, η μάθηση προάγεται μέσα από μία 
διαδικασία σύνδεσης του μαθητή σε διάφορες διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης. Ο 
μαθητής διαμορφώνει ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον με το οποίο έχει τη δυ-
νατότητα να αλληλεπιδράσει και, μέσα από την αξιολόγηση των προσφερόμενων πλη-
ροφοριών, να οικοδομήσει τη νέα γνώση (Drexler, 2010). Λόγω των προσφερόμενων 
με γρήγορο ρυθμό πληροφοριών, οι οποίες είναι δυνατό να μεταβάλλουν τις γνώσεις 
και τις αποφάσεις του ατόμου, αποκτά κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο του κονεκτιβισμού η 
ικανότητα να διακρίνει ο μαθητής τι είναι σημαντικό και τι όχι (Δημητριάδης, 2015). 

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο, σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η 
αξιολόγηση της συνεισφοράς των συνεργατικών εργαλείων web 2.0, μέσα από το ερ-
μηνευτικό πλαίσιο του εποικοδομητισμού και του κονεκτιβισμού, ως προς την επίτευξη 
των στόχων που είχαν τεθεί κατά την υλοποίηση προγράμματος Εκπαίδευσης για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Μεθοδολογία του προγράμματος 

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε με 15 μαθητές της Έκτης τάξης κατά τη σχολική 
χρονιά 2014-15, είχε τίτλο «Δάσος και Κλιματική Αλλαγή». Οι κυριότεροι γνωστικοί 
εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής: οι μαθητές να κατανοήσουν τις 
έννοιες του οικοσυστήματος και της αειφορίας των φυσικών πόρων, την προσφορά των 
δασών, τους κινδύνους που τα απειλούν και τις συνέπειες από τυχόν υποβάθμισή τους. 
Να διερευνήσουν τις αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, 
πώς αυτό συνδέεται με την υποβάθμιση των δασών και τις επιπτώσεις του φαινομένου 
σε οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος και να αναπτύξουν τις αξίες της αλληλεγγύης, 
της υπευθυνότητας, της οικολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης, οι κυριότε-
ροι συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι ήταν να αναπτύξουν δεξιότητες επικοι-
νωνίας και συνεργασίας, να μπορούν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους, να καταστούν 
ικανοί στο να αξιοποιούν πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές. Τέλος, να αναπτύξουν 
δεξιότητες για ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 
με στόχο τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.  

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος και η συμ-
μετοχή των μαθητών σε βιωματικές δραστηριότητες ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του 
προγράμματος. Ως στρατηγική διδασκαλίας για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας, 
την κριτική επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών, επιλέχθηκε η ομαδοσυ-
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νεργατική μέθοδος, με την οποία ευνοείται η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρα-
σης (Gillies & Ashman, 1996). Η ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος, δηλαδή η προ-
σέγγιση των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων αποτελεί τον πυρήνα της ΕΑΑ, αφού οι μαθητές μπορούν μέσω αυτής 
να αντιληφθούν τις βασικές αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτεί-
νουν ενδεχόμενες λύσεις, μέσα από διαδικασίες ενεργητικής μάθησης και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης οι οποίες θα τους επιτρέπουν να συσχετίζουν τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν με τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές τους δομές. Τέλος, υιοθετώντας το δο-
μικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Grob (1995), σύμφωνα με το οποίο 
η περιβαλλοντική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα ενός πλέγματος παραγόντων στις ο-
ποίες σημαντικό ρόλο κατέχει η συναισθηματική εμπλοκή (Βασιλούδης, 2014), οι μα-
θητές ενεπλάκησαν και σε βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες και δράσεις προκει-
μένου να αυξηθεί η συναισθηματική εμπλοκή τους στα υπό διερεύνηση ζητήματα.  

Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα στο πεδίο 
της ΕΑΑ, στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας έγινε ορθολογική χρήση των Νέων Τε-
χνολογιών και αξιοποιήθηκαν εργαλεία web 2.0, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
του προγράμματος αλλά και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τα διαδικτυακά 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: Η εφαρμογή Wordle προκειμένου να 
οπτικοποιήσουν οι μαθητές τις ιδέες τις οποίες παρήγαγαν στο πλαίσιο ιδεοκαταιγίδας 
σχετικής με τα αίτια της κλιματικής αλλαγής. Οι εφαρμογές Bubbl.us και 
Text2mindmap χρησιμοποιήθηκαν για την εννοιολογική χαρτογράφηση και αποσαφή-
νιση των εννοιών του δάσους και της κλιματικής αλλαγής. Για την κατασκευή συνερ-
γατικού πίνακα ανακοινώσεων στον οποίον οι μαθητές μπορούσαν να αναρτούν υλικό 
σχετικό με το σχέδιο εργασίας, όπως videos, αφίσες ή φωτογραφίες, αξιοποιήθηκε η 
εφαρμογή Padlet. Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε ιστολόγιο της τά-
ξης στο οποίο γινόταν ανάρτηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα των δραστηριοτήτων 
και των δράσεων του προγράμματος. Για τη δημιουργία ψηφιακών περιβαλλοντικών 
αντιπροσώπων (avatars), οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην ιστοσελίδα του σχεδίου ερ-
γασίας πληροφορώντας για την εξέλιξη του προγράμματος ή δίνοντας συμβουλές για 
την προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Voki. Οι φόρμες 
Google αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία ερωτηματολογίων σε μία προσπάθεια αρχι-
κής διερεύνησης των περιβαλλοντικών στάσεων των μαθητών, της τελικής αξιολόγη-
σης του προγράμματος αλλά και της διερεύνησης της χρησιμότητας των συνεργατικών 
εργαλείων στην υλοποίηση του προγράμματος και της αξιολόγησης αυτών. Η εφαρ-
μογή TitanPad χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή συνεργατικών κειμένων, ενώ η ε-
φαρμογή Twiddla για να ασκηθούν οι μαθητές στη συνεργατική διαχείριση εργασιών, 
από τη δημιουργία μίας ζωγραφιάς έως την επεξεργασία κειμένων σε συνεργατικό 
πλαίσιο.  

Με βάση το ερμηνευτικό πλαίσιο του κονεκτιβισμού ο μαθητής οικοδομεί τις γνώσεις 
όντας συνδεδεμένος σε διαδικτυακούς κόμβους πληροφοριών. Όπως έχει επισημανθεί 
όμως, στο πλαίσιο ενός πληροφοριακού κόμβου που χρησιμοποιείται από μικρούς σε 
ηλικία μαθητές, η ροή της πληροφορίας πρέπει να είναι στοχευμένη και σε άμεση 
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σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύεται καθώς και «προστατευτικά» 
ελεγχόμενη για την καταλληλότητά της (Σοφός & Κώστας, 2009). Όλες οι πληροφο-
ρίες που είναι προσβάσιμες δεν απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ή δεν είναι 
κατάλληλες. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο εργασίας οργανώθηκε με την εφαρμογή 
eLearning XHTML editor (eXe). Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα ανοικτού 
κώδικα εργαλείο συγγραφής υλικού e-learning και δημιουργίας μαθησιακού περιβάλ-
λοντος. Στο μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε με το eXe, οργανώθηκαν οι δρα-
στηριότητες του σχεδίου εργασίας, ενσωματώθηκαν αρχεία με πληροφορίες στα οποία 
είχαν πρόσβαση οι μαθητές, ενώ υπήρχε η δυνατότητα ανανέωσης των πληροφοριών. 
Η εύρεση πληροφοριών δομήθηκε πάνω στη μεθοδολογική προσέγγιση της ιστοεξε-
ρεύνησης (Τσιωτάκης & Τζιμογιάννης, 2012) μέσα από επιλεγμένες ιστοσελίδες, αφού 
είχαν ελεγχθεί για την καταλληλότητά τους από τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον 
καθηγητή των Τ.Π.Ε. του σχολείου. Επιπλέον, έγινε εξαγωγή της πλατφόρμας στο δι-
κτυακό τόπο της τάξης για να έχουν πρόσβαση στο σχέδιο εργασίας και οι γονείς των 
μαθητών. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η εμπλοκή των γονέων στο πρόγραμμα, 
τόσο μέσα από την παρακολούθηση της εξέλιξης όσο και μέσα από κοινές δραστηριό-
τητες μαθητών και γονέων που είχαν σχεδιαστεί για να γίνουν στο οικείο περιβάλλον 
των μαθητών.  

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν τρεις μήνες. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στα 
θεματικά δίκτυα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Αειφορική 
Τεχνολογία) και Στυλίδας-Υπάτης (Κλιματικές Αλλαγές–Ακραία Καιρικά Φαινόμενα) 
καθώς επίσης και στο δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση» της Ελληνικής Εταιρείας Προ-
στασίας της Φύσης. 

Αποτελέσματα του προγράμματος 

Η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας βασίστηκε στην αξιολόγηση των τριών σταδίων: 
Η αρχική αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία διερευνήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώ-
σεις και ιδέες των μαθητών και στο πλαίσιο της οποίας χορηγήθηκε η κλίμακα του 
Νέου Περιβαλλοντικού Παραδείγματος (ΝΠΠ) για παιδιά, η οποία αποτελείται από 10 
ερωτήσεις (Βασιλούδης, 2015), ως ερωτηματολόγιο ανίχνευσης των περιβαλλοντικών 
στάσεων των μαθητών. Η διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία συντελέστηκε κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης μέσα από διαλείμματα ανατροφοδότησης. Σε αυτά γινόταν 
κριτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών αλλά και της ίδιας της 
λειτουργίας της ομάδας αξιολογώντας τα επίπεδα συνεργασίας. Η διαμορφωτική αξιο-
λόγηση λειτούργησε ανατροφοδοτικά όχι μόνο ως προς το γνωστικό επίπεδο αλλά και 
ως προς το πλαίσιο συνεργασίας της ομάδας (Βασιλούδης, 2012). Η τελική αξιολόγηση 
στη λήξη του προγράμματος κατά την οποία οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν 
δύο κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκες). Η πρώτη αφορούσε στο αν οι 
μαθητές κατέκτησαν τους στόχους που είχαν τεθεί και η δεύτερη αφορούσε στην αξιο-
λόγηση της συνεργασίας των μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας. Επαναχορηγήθηκε η 
κλίμακα ΝΠΠ για παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν μεταβολή στις στάσεις 
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των μαθητών ως προς το περιβάλλον. Επίσης, οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματο-
λόγιο με κλειστές ερωτήσεις τύπου «ναι» «όχι», ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερω-
τήσεις τύπου Likert και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, προκειμένου να διερευνηθεί η 
σχέση που ανέπτυξαν οι μαθητές με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και η 
αξιολόγηση αυτών. Τέλος, επιχειρήθηκε καταγραφή των απόψεων των γονέων των μα-
θητών σε σχέση με το υλοποιούμενο πρόγραμμα.  

Με βάση τις καταγραφές που προέκυψαν από την τελική αξιολόγηση φάνηκε ότι οι 
στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς 
τη μαθησιακή διαδικασία επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η εμπλοκή των μαθητών σε 
βιωματικές δραστηριότητες και δράσεις είχαν σημαντική συνεισφορά ως προς την α-
νάπτυξη δεξιοτήτων ανάληψης περιβαλλοντικής δράσης. Ως προς τις περιβαλλοντικές 
στάσεις των μαθητών, από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, προέκυψε ότι 
οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά τις στάσεις τους. Σε όλες τις προτάσεις της κλίμακας 
ΝΠΠ φάνηκε ότι οι μαθητές συγκέντρωσαν υψηλότερη μέση βαθμολογία και οι δια-
φορές ανάμεσα στις μέσες τιμές της αρχικής χορήγησης και της επαναχορήγησης στη 
λήξη του προγράμματος, στις 8 από τις 10 ερωτήσεις, βρέθηκαν να είναι στατιστικά 
σημαντικές. 

Σε σχέση με τη χρήση των Τ.Π.Ε., τα κυριότερα αποτελέσματα της αξιολόγησης χωρί-
ζονται σε τρεις βασικούς τομείς: Ο πρώτος αφορούσε στη συνεισφορά των εργαλείων 
web 2.0 στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, στην αξιολόγηση των εφαρμο-
γών, στην επιτυχή κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας και 
στην κριτική διαχείριση, αξιοποίηση και παρουσίαση των πληροφοριών. Στο σύνολό 
τους οι μαθητές αξιολόγησαν ως αναγκαίες τις εφαρμογές που χρησιμοποίησαν και 
θετική την εμπειρία που αποκόμισαν από τη χρήση τους. Οι εφαρμογές Voki και 
Text2mindmap αξιολογήθηκαν από τους μαθητές ως οι πιο διασκεδαστικές, ενώ οι συ-
νεργατικές εφαρμογές για παραγωγή και διαχείριση κειμένου TitanPad και Twiddla 
αξιολογήθηκαν ως περισσότερο δύσκολες. Ο δεύτερος τομέας αφορούσε στη δημιουρ-
γία κινήτρων προς τους μαθητές για ενεργητικότερη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις 
υλοποίησης του προγράμματος και της έγερσης του ενδιαφέροντος τους. Στο σύνολό 
τους οι μαθητές ήθελαν να ασχοληθούν με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία αλλά και να 
επιμεληθούν τις εργασίες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού θα τις αναρτού-
σαν στο δικτυακό τόπο της τάξης. Ο τρίτος τομέας ήταν η καταγραφή των εντυπώσεων 
των γονέων των μαθητών, οι οποίες κρίθηκαν στο σύνολό τους θετικές. Οι γονείς όχι 
μόνο μπορούσαν να έχουν πληροφόρηση σε σχέση με το παραγόμενο υλικό των μαθη-
τών αλλά μπορούσαν να ενημερώνονται για τα βήματα του σχεδίου εργασίας και να 
συμμετέχουν και σε κοινές δραστηριότητες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αξιολογήθηκε ως βέλτιστο 
ψηφιακό σενάριο στο πλαίσιο της αξιολόγησης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων και 
αναρτήθηκε στην Πλατφόρμα Αίσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ο-
κτώβριος 2015) και βρίσκεται διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://aesop.iep.edu.gr/node/11636. Επίσης, βραβεύτηκε ως καλή πρακτική από την 

438

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Απρίλιος 2016). 

Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης ήταν η διερεύνηση της συνεισφοράς των συνεργατι-
κών εργαλείων web 2.0 στην υλοποίηση προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη.  

Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της μάθησης σύμφωνα με τις θεωρίες του εποικοδο-
μητισμού και του κονεκτιβισμού, το πρόγραμμα δομήθηκε έτσι ώστε να καταστεί εφι-
κτή η μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών μέσα σε ένα ψηφιακό πλαίσιο 
ροής των πληροφοριών. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι ο μαθητής του Δημοτικού, 
ακόμα και των μεγάλων τάξεων, είναι δύσκολο να διαχειριστεί τον όγκο των πληρο-
φοριών, έτσι οι πληροφορίες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι μαθητές θα πρέπει να 
είναι ελεγχόμενες. Τα συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, κι-
νητοποίησαν το σύνολο το μαθητών παρέχοντάς τους το κίνητρο να ασχοληθούν ε-
νεργά με την υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, τα εργαλεία web 2.0 αξιοποιήθη-
καν ως ένα οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η αλληλεπίδραση των 
μαθητών, καθιστώντας τη μάθηση μία δυναμική κριτική διαδικασία. Οι μαθητές ασχο-
λήθηκαν με ένα θέμα που τους ενδιέφερε, μέσα από συνεργατικές διαδικασίες που τους 
κινούσαν το ενδιαφέρον, με τη χρήση ελκυστικών για τα ενδιαφέροντά τους εργαλείων 
αφού, όπως έχει επισημανθεί, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων με τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. αυξάνει τα κίνητρα συμμετοχής, ένταξης και μάθησης των μαθητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ruthven, 2007). Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη 
χρήση ορισμένων εφαρμογών ήταν αναμενόμενες και οφείλονταν στο ότι οι μαθητές 
είχαν ελάχιστη προηγούμενη έκθεση σε συνεργατικές δεξιότητες πληροφορικού αλφα-
βητισμού. Αν και από μικρή ηλικία έχουν πρόσβαση σε συσκευές οι οποίες τους επι-
τρέπουν τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets η 
smartphones), εντούτοις είχαν πρώτη φορά να αξιοποιήσουν τις ιστοσελίδες και τις 
διαδικτυακές εφαρμογές ως ένα μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο όχι μόνο θα 
μπορούσαν να αντλήσουν και να διαχειριστούν κριτικά πληροφορίες αλλά είχαν τη 
δυνατότητα να παραγάγουν και να αναρτήσουν το δικό τους υλικό. 

Επιπρόσθετα, με την ανάρτηση του υλικού, το οποίο παραγόταν από τους μαθητές αλλά 
και του σχεδίου εργασίας, δόθηκε η ευκαιρία και στους γονείς των μαθητών να πληρο-
φορούνται για την πρόοδο του προγράμματος και να συμμετέχουν στην εξέλιξη των 
εργασιών κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης, μεγιστοποιώντας κατά αυτόν τον 
τρόπο τα οφέλη που προέκυπταν από το πρόγραμμα και συμβάλλοντας στη διαμόρ-
φωση θετικού κλίματος στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας. Η εμπλοκή των γονέων 
ήταν ένα από τα ζητούμενα του συγκεκριμένου προγράμματος, αφού όπως έχει απο-
δειχθεί με έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη συμβολή των γονέων στην περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση και αγωγή των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
προκύπτει ότι η οικογένεια, ως φορέας περιβαλλοντικής αγωγής, δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί πλήρως στο ρόλο αυτό (Abeliotis et al., 2010). 
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Οπωσδήποτε, αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκλειστική ενασχόληση των μαθητών με τις 
Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΕΑΑ δεν αποτελεί από μόνη της παράγοντα 
επιτυχίας αν δεν συμπληρωθεί με δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, αφού η α-
ποκλειστική πρόσληψη πληροφοριών δεν είναι σίγουρο ότι οδηγεί σε βαθύτερη κατα-
νόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών καταδεικνύουν ότι οι 
γνώσεις δεν αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα για την εμφάνιση περιβαλλοντικά 
υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφορών (Grob, 1995). 

Συμπερασματικά, η ορθολογική αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0 κρίθηκε ως ένας 
πολύ σημαντικός παράγοντας προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές κίνητρα ενερ-
γούς συμμετοχής μέσω της αύξησης του ενδιαφέροντος και να ενθαρρυνθούν στο πεδίο 
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας 
με το οργανωτικό πλαίσιο και το μεθοδολογικό διδακτικό μοντέλο με το οποίο υλοποι-
ήθηκε, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με νέα ψηφιακά ερ-
γαλεία, να ενθουσιαστούν και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτενέργεια ως προς τη δια-
δικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης αλλά και ως προς τη χρήση συνεργατικών ε-
φαρμογών.  
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Περίληψη 

Στην σύγχρονη εποχή οι εκπαιδευτικοί έχουν στην διάθεσή τους πληθώρα ηλεκτρονι-
κών μέσων ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές σε συνεργατική μάθηση καθιστώντας την 
εκπαιδευτική διαδικασία ελκυστική. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιά-
σει τη συνάφεια των χαρακτηριστικών των WebQuests με την εφαρμογή των ερευνη-
τικών εργασιών. Συγκεκριμένα, στη πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υ-
πόβαθρο των ερευνητικών εργασιών και ο συσχετισμός τους με την χρήση του συγκε-
κριμένου ηλεκτρονικού εργαλείου. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύε-
ται ένα σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία του διαδικαστικού μοντέλου συγγραφής 
στην αγγλική γλώσσα μέσω μιας σύντομης-διάρκειας ερευνητικής εργασίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: ερευνητική εργασία, WebQuest, συγγραφική διαδικασία 

Εισαγωγή 

Η ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη επικοινωνία (Computer Mediated Communication) α-
ποτελεί μέρος της καθημερινότητας των νέων. Συνεπώς, αναδεικνύεται ως αναγκαιό-
τητα για τους εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν τις σχετικές νέες δεξιότητες (new lit-
eracies) και την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στην διδασκαλία τους, καθώς προ-
σελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και αποφέρουν πολλά οφέλη. Το μεγαλύτερο 
κέρδος είναι η ενίσχυση του κινήτρου για μάθηση. 

Η εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης στα σχολεία, που θεσμοθετήθηκε το 2011 ως 
διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 
2011:13, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011) και συμπεριλήφθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 
Γυμνασίου το 2013 (115472/Γ2/21-8-2013 ΥΑ, ΦΕΚ2121/Β) παρέχει την δυνατότητα 
χρήσης πολλαπλών εργαλείων. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο έρευνας από την 
πλευρά των μαθητών που ενισχύει την ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων τους, καθώς τους δίνει την δυνατότητα να προσεγγίζουν πλέον την σχολική 
γνώση βιωματικά και μέσω διερεύνησης και πειραματισμού. 

Θεωρητικό υπόβαθρο των projects και ο συσχετισμός τους με τα WebQuest 

Η διδασκαλία που βασίζεται στις ερευνητικές εργασίες είναι κυρίως μαθητοκεντρική. 
Εμπλέκει τους μαθητές σε εκτεταμένη και εις βάθος έρευνα ενός θέματος, σχετικού με 
τον πραγματικό κόσμο με σκοπό την δημιουργία απτού τελικού έργου, απευθυνόμενου 
σε πραγματικό ακροατήριο (Railsback, 2002; Ward and Tiessen, 1997). 
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Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τρεις ξεχωριστές θεωρίες, στις οποίες βασίζεται η μά-
θηση μέσω των διερευνητικών εργασιών (Project-Based Learning). Η πρώτη είναι ο 
κονστρουκτιβισμός, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά σε μια δια-
δικασία, κατά την οποία προσδοκάται να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν νέες ιδέες 
και έννοιες στηριζόμενοι στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους (Bereiter, 2002). Η πρω-
ταρχική ιδέα είναι ότι οι μαθητές δημιουργούν οι ίδιοι παρά προσλαμβάνουν έτοιμη 
γνώση. Η δεύτερη θεωρία αφορά στην κοινωνικό-πολιτισμική θεώρηση του Vygotsky 
(1986), σύμφωνα με την οποία η μάθηση συνδέεται άμεσα με την διαπροσωπική αλ-
ληλεπίδραση των ατόμων. Η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» ορίζεται ως το φάσμα 
των καθηκόντων που προσφέρονται στο παιδί κατά την διαδικασία της μάθησης και 
περιλαμβάνει τις λειτουργίες και δραστηριότητες που μπορεί να εκτελέσει με την βοή-
θεια και στήριξη των άλλων. Το ρόλο αυτό στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να τον 
αναλαμβάνει τόσο ο δάσκαλος όσο και οι συμμαθητές-συνεργάτες. Πρόκειται για έναν 
ρόλο μη παρεμβατικό αλλά υποστηρικτικό μέσα σε ένα καθοδηγητικό πλαίσιο μάθη-
σης. Τέλος, η εφαρμογή των ερευνητικών εργασιών συνάδει με την θεωρία της πολλα-
πλής νοημοσύνης του Gardner (1999). Αναγνωρίζοντας την μοναδικότητα του κάθε 
μαθητή/τριας παρέχει το χώρο για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και δε-
ξιοτήτων του μέσα στην τάξη. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της μάθησης μέσω των ερευνητικών εργασιών μπορούν 
να υποστηριχθούν ικανοποιητικά από την χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου 
WebQuest. Ο δημιουργός του, Dodge, το ορίζει ως εργαλείο για προσανατολισμένη σε 
έρευνα δραστηριότητα στην οποία μερικές ή όλες οι πληροφορίες που αναζητούν οι 
μαθητές προέρχονται από πηγές στο διαδίκτυο (1995). Συνεπώς, μπορεί να αποτελέσει 
αξιόλογο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών καθώς τους παρέχει το καθοδηγητικό 
πλαίσιο για να σχεδιάσουν σημαντικές, σε απευθείας σύνδεση με το διαδίκτυο εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει έξι στάδια: 1) την εισαγωγή, 2) την εργασία, 
3) κάποιες πηγές πληροφοριών, 4) την περιγραφή της διαδικασίας, 5) την αξιολόγηση 
της τέλεσης της εργασίας και 6) ένα συμπέρασμα.. Ακολουθώντας αυτή την καθοδη-
γούμενη διαδικασία, οι μαθητές αναμένονται να αξιοποιήσουν την κριτική τους ικανό-
τητα, να αξιολογήσουν πληροφορίες, να αναλύσουν και να συνθέσουν στοιχεία προ-
κειμένου να επικυρώσουν ή να ακυρώσουν υποθέσεις που έχουν κάνει αρχικά σχετικά 
με το θέμα έρευνάς τους. Αναμφίβολα, μέσα από μία τέτοια διαδικασία ενισχύεται η 
σκέψη υψηλότερου επιπέδου (Higher Order Thinking). Οι Schweitzer και Kossow 
(2007, σελ.34) υποστηρίζουν ότι τα WebQuests κινητοποιούν τους μαθητές προς την 
κατάκτηση της γνώσης κατά την οποία απαιτούνται «...δεξιότητες υψηλότερου επιπέ-
δου σκέψης.»  

Η εις βάθος έρευνα των μαθητών τοποθετείται σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Εμπλέ-
κονται ενεργά σε μία διαδικασία μάθησης ενώ συμμετέχουν στην παραγωγή και ολο-
κλήρωση ομαδικού τελικού έργου. Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να σχεδιάσει 
σύντομης ή μακράς διάρκειας ερευνητικές εργασίες, σύμφωνα με την διάκριση του 
Dodge. Ανεξάρτητα από την επιλογή του, ωστόσο, όλες οι εργασίες ακολουθούν το 
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στάδιο του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης, με αποτέλεσμα οι μαθη-
τές να εμπλέκονται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία ευθύς εξ αρχής. Πιο συγκεκριμένα, 
στην σελίδα-εισαγωγής μπορούν να έρθουν σε επαφή με το θέμα μέσω κάποιων ερω-
τήσεων ή σχετικών στοιχείων. Σκοπός είναι να αυξήσουν τις προσδοκίες τους και να 
ενεργοποιήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους σε σχέση με το θέμα. Στη συνέχεια, 
στη σελίδα-εργασίας μπορούν να λάβουν πληροφορίες τόσο για το τελικό έργο όσο και 
για το δυνητικό ακροατήριο/παραλήπτη αυτού. Επίσης, ενώ επισκέπτονται τις διάφο-
ρες σελίδες που τους προτείνονται, ενεργοποιούν την κριτική τους σκέψη καθώς αξιο-
λογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν σε διάφορες πιθανές μορφές. Εμπλέκονται ε-
νεργά σε μια έρευνα που ενισχύει την πολλαπλή νοημοσύνη και αξιοποιεί τις ιδιαίτερες 
δεξιότητές τους. Έπειτα, στην σελίδα περιγραφής της διαδικασίας τους δίνονται τα βή-
ματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την παραγωγή του τελικού έργου τους. Η σε-
λίδα-αξιολόγησης είναι εξίσου σημαντική. Παρουσιάζει συγκεκριμένα κριτήρια αξιο-
λόγησης με την μορφή τυπικής φόρμας. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα στους μαθητές να 
σχεδιάσουν προσεκτικά από την αρχή την εργασία τους ώστε να πληροί τις προϋποθέ-
σεις που ορίζονται ως σημαντικές σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Ταυτόχρονα, 
έχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν σχετικά και να αξιολογήσουν τόσο την προσω-
πική τους όσο και την συλλογική συμμετοχή στην ολοκλήρωση του έργου (Dodge, 
2001). Μέσω αυτής της διαδικασίας ενδυναμώνεται και η γνωστική και η μεταγνω-
στική τους ανάπτυξη. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι μέσα σε αυτό το καθοδηγητικό πλαίσιο, οι μαθητές μοιράζο-
νται ρόλους και ευθύνες. Συνεργάζονται προκειμένου να αξιολογήσουν τις πληροφο-
ρίες που βρίσκουν και να τις μετατρέψουν σε κάτι νέο, να παράγουν ένα απτό τελικό-
έργο απευθυνόμενο σε πραγματικό κοινό. Προάγεται με αυτό τον τρόπο μια «θετική 
αλληλεξάρτηση» και «αλληλεπίδραση» μεταξύ των μελών της ομάδας, σύμφωνα με 
τον Dodge (2001, σελ.8). Αξιοποιούν την πολλαπλή νοημοσύνη προετοιμάζοντας την 
παρουσίαση ενός θέματος συνδεδεμένου με το πραγματικό κόσμο.  

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται πώς τα WebQuest μπορούν να αξιοποιηθούν 
στην διδασκαλία της συγγραφικής διαδικασίας μέσω μιας σύντομης-διάρκειας ερευνη-
τικής εργασίας. 

Διδακτικό σενάριο 

Κειμενο-κεντρική προσέγγιση της συγγραφής 

Η διδασκαλία της συγγραφής, στα βιβλία της αγγλικής γλώσσας, προσεγγίζεται σε με-
γάλο ποσοστό κειμενοκεντρικά. Οι δραστηριότητες συγγραφής βασίζονται στην μί-
μηση και αναπαραγωγή ενός κειμένου-μοντέλου. Συχνά παρέχονται στους μαθητές 
τόσο το κείμενο πρότυπο όσο και οι πληροφορίες που καλούνται να χρησιμοποιήσουν 
στην σύνθεση του δικού τους γραπτού. Είναι προφανές ότι δίνεται έμφαση στην μηχα-
νική αναπαραγωγή. Αυτού του τύπου οι δραστηριότητες συγγραφής, που ονομάζονται 
από την Pincas «ελεγχόμενος σχηματισμός συνήθειας» (1962, σελ.1) δεν αφήνουν πε-
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ριθώριο στον μαθητή για δημιουργική έκφραση των ιδεών του. Δεν του δίνεται η ευ-
καιρία να αναλάβει πρωτοβουλία και να συμπεριλάβει τις δικές του ιδέες στο γραπτό 
του. Περιορίζεται, έτσι, η παραγωγή ιδεών μέσω της συγγραφής. Επιπλέον, οι πληρο-
φορίες και τα στοιχεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, συχνά παρέχονται με τέτοιο 
τρόπο στους μαθητές που τους αφαιρούν την δυνατότητα να εργαστούν πάνω στην 
δόμηση του γραπτού τους. Μια τέτοια προσέγγιση της συγγραφής δεν ενθαρρύνει τους 
μαθητές να ανακαλύψουν την δική τους φωνή και να παράγουν αυθόρμητο και πρωτό-
τυπο λόγο. 

Οι πλήρως ελεγχόμενου-τύπου δραστηριότητες στοχεύουν σε συγκεκριμένο τελικό 
κείμενο απαλλαγμένο από λάθη. Η ορθότητα αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό. Η 
παραγωγή σωστών προτάσεων μέσω της αναπαραγωγής και της επανάληψης θεωρείται 
η σωστή μέθοδος για την ενδυνάμωση της δεξιότητας της συγγραφής. Έτσι «ο στόχος 
της διδασκαλίας της συγγραφής …μετατρέπεται σε εκπαίδευση στην ορθότητα» όπως 
ισχυρίζεται ο Hyland (2009, σελ.9). Το κείμενο θεωρείται αυτόνομο, ξεχωριστό αντι-
κείμενο και δεν συντελεί σε επικοινωνιακή αλληλεπίδραση, ούτε επιτελεί κάποιο επι-
κοινωνιακό σκοπό. Απομακρύνεται, λοιπόν, από το γενικότερο επικοινωνιακό πλαίσιο. 
Οι έννοιες ανακτούνται από το ίδιο το κείμενο και δεν αποτελούν προϊόν διαπραγμά-
τευσης ανάμεσα σε αυτό και τον αναγνώστη. Δεν υπάρχει σύνδεση ούτε με την προ-
σωπική, ξεχωριστή άποψη του μαθητή-συγγραφέα ούτε με την συλλογική υποκειμενι-
κότητα του αναγνώστη, καθώς συχνά δεν καθορίζεται καν κάποιο υποτιθέμενο κοινό 
ή ακροατήριο. 

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στο να 
αναγνωρίζει και να διορθώνει γραμματικά και δομικά λάθη. Η ανατροφοδότηση είναι 
άμεση και επικεντρωμένη στην ορθότητα χρήσης του γραπτού λόγου. Το περιεχόμενο, 
καθώς παρέχεται εκ των προτέρων στον μαθητή, δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ταυ-
τόχρονα, ο μαθητής στερείται της δυνατότητας να παρακολουθήσει και να έχει ο ίδιος 
τον έλεγχο της συγγραφής μέσω της αυτό-αξιολόγησης και της αξιολόγησης από τους 
συμμαθητές-μέλη της ομάδας. Δεν έχει αντίληψη των διάφορων σταδίων της διαδικα-
σίας της συγγραφής (που θα περιγραφούν παρακάτω), ώστε να συνειδητοποιεί τις δυ-
νατότητες και τις αδυναμίες του, να αναπτύσσει στρατηγικές συγγραφής και να ενδυ-
ναμώνεται ως αυτόνομος συγγραφέας. 

Μια διαφορετική προσέγγιση της συγγραφής 

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) που έχει παραχθεί 
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Νέο Σχολείο - Σχολείου του 21ου αιώνα» προωθεί 
το διαδικαστικό μοντέλο μάθησης και προτείνει μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγ-
γίσεις που αναγνωρίζουν την μοναδικότητα του κάθε μαθητή/τριας. Τονίζει την σημα-
σία της βιωματικής μάθησης, της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών, το ευέλικτο 
μαθησιακό περιβάλλον και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αναγνωρίζει την 
γλώσσα ως «κοινωνική πρακτική» (σελ.16) και στοχεύει στην ανάπτυξη επικοινωνιακά 
ικανών και αυτόνομων χρηστών της γλώσσας που μπορούν να λειτουργήσουν διαμε-
σολαβητικά ανάμεσα σε διάφορα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρουσιάζεται στη συνέχεια μια διαφορετική προ-
σέγγιση της συγγραφής, η οποία δίνει έμφαση στον διαδικαστικό χαρακτήρα της και 
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κύριος στόχος είναι η ενδυνάμωση της αυτο-
νομίας των μαθητών όσον αφορά την δεξιότητα της συγγραφής. Η συγγραφή ως δια-
δικασία περιγράφεται από τους Flower και Hayes (1981, όπως αναφέρονται στον Hy-
land, 2009, σελ.21), οι οποίοι τονίζουν ότι οι συγγραφείς «έχουν στόχους [και]… σχε-
διάζουν εκτεταμένα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός ρητορικού ερω-
τήματος, την τοποθέτηση του σε ένα πλαίσιο, την εξερεύνηση των μερών του, την εύ-
ρεση λύσεων και τελικά την μετάφραση των ιδεών στο χαρτί». Το μοντέλο τους περι-
γράφει διάφορες επιμέρους διαδικασίες, όπως ο σχεδιασμός, το προσχέδιο, ο έλεγχος 
και η επεξεργασία, που μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενες, αλληλοεξαρτώμενες ή 
ακόμη και ταυτόχρονες. Οι White και Arndt (1991, όπως αναφέρονται στην Calfoglou, 
2004) επισημαίνουν, επίσης, ότι ένα μάθημα επικεντρωμένο στο διαδικαστικό μοντέλο 
συγγραφής θα περιλάμβανε τυπικά την ακόλουθη σειρά δραστηριοτήτων: συζήτηση 
του θέματος, ιδεο-καταιγίδα, καθορισμό άποψης για το θέμα, πρωταρχική δόμηση του 
κειμένου, πρώτο προσχέδιο, αξιολόγηση από τους συμμαθητές, δεύτερο προσχέδιο, 
αυτό-αξιολόγηση και επεξεργασία και τελικό γραπτό. Οι μαθητές καλούνται να ακο-
λουθήσουν συγκεκριμένα στάδια προτού παράγουν το τελικό γραπτό τους. Η συγ-
γραφή παρουσιάζεται με αυτό τον τρόπο ως μία εξελικτική διαδικασία ανακάλυψης. 
Είναι προφανές ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη υποστηρίζει και διευκο-
λύνει το διαδικαστικό μοντέλο μάθησης, καθώς παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε 
να εξασφαλίσει τόσο την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία όσο και τον ποικιλό-
τροπο χειρισμό της. 

Παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος 

Η δομή του WebQuest, που παρουσιάστηκε στην πρώτη ενότητα, διευκολύνει την ε-
φαρμογή μιας σύντομης-διάρκειας ερευνητικής εργασίας για την διδασκαλία της δια-
δικασίας της συγγραφής, καθώς μπορεί να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
και οδηγίες για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Η εργασία είναι δομημένη σε 
τρία στάδια, το στάδιο του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης. Αρχικά 
οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν το WebQuest, όπου θα βρουν οδηγίες για την 
εργασία τους με θέμα «Μεγάλοι Εφευρέτες». Στην σελίδα-εισαγωγής κάποιες ερωτή-
σεις σχετικά με τις ανέσεις που απολαμβάνουμε στην σύγχρονη εποχή βοηθούν τους 
μαθητές νε ενεργοποιήσουν προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τα τεχνολογικά επι-
τεύγματα και να αυξήσουν τις προσδοκίες τους για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. 
Στη συνέχεια, στην σελίδα-εργασίας καλούνται να εργαστούν σε ομάδες των τεσσά-
ρων, να αναζητήσουν πληροφορίες στις σελίδες του διαδικτύου που τους προτείνονται, 
να αποφασίσουν ποιόν εφευρέτη επιθυμούν να παρουσιάσουν στην τάξη και να συνθέ-
σουν την παρουσίαση τους. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι τους προτείνεται ευρεία 
κλίμακα σελίδων διαδικτύου για να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Έχει 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να συμπεριληφθούν διάφορες μορφές παρουσίασης πλη-
ροφοριών (εικόνα, βίντεο, κείμενο, ήχος) προκειμένου να αξιοποιηθεί η πολλαπλή νοη-
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μοσύνη της ομάδας κατά την αξιολόγηση και συλλογή των πληροφοριών που θεωρού-
νται σημαντικές. Για να διευκολυνθούν τους παρέχεται ένας πίνακας με βασικά στοι-
χεία που καλούνται να αναζητήσουν αλλά διευκρινίζεται ότι μπορούν να συμπεριλά-
βουν οποιαδήποτε πληροφορία θεωρούν σημαντική. 

 Στο στάδιο της εφαρμογής προσδοκάται οι μαθητές να ενεργοποιήσουν την σκέψη 
υψηλότερου επιπέδου (Higher Order Thinking). Είναι απαραίτητο να αναλύσουν, να 
αξιολογήσουν και να επιλέξουν συγκεκριμένα στοιχεία για να συνθέσουν και να δομή-
σουν της παρουσίασή τους. Κατά την διαδικασία αυτή κάνουν επιλογές, παίρνουν α-
ποφάσεις και επιχειρηματολογούν για αυτές στην ομάδα. Ακολουθούν συγκεκριμένα 
βήματα που τους δίνονται στην σελίδα-διαδικασίας και λειτουργούν σε ένα συνεργα-
τικό περιβάλλον σχεδιασμένο από τον εκπαιδευτικό. Καθοδηγούνται να ολοκληρώ-
σουν όλα τα στάδια της διαδικασίας της συγγραφής που παρουσιάστηκαν παραπάνω 
και αλληλεπιδρούν τόσο λεκτικά όσο και μέσω του κειμένου καθώς συμμετέχουν στην 
συγγραφή του. Δίνεται, συνεπώς, η ευκαιρία να ενισχυθεί η μεταγνωστική τους ανά-
πτυξη έχοντας αντίληψη και συμμετοχή σε όλα τα στάδια εξέλιξης της εργασίας. Η 
μεταγνωστική τους ανάπτυξη ενδυναμώνεται περαιτέρω από την αξιοποίηση συγκε-
κριμένων κριτηρίων αξιολόγησης που τους δίνονται ευθύς εξ αρχής στην σελίδα-αξιο-
λόγησης και τα οποία λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση της ερ-
γασίας τους.  

Τέλος, όσον αφορά στον ρόλο του εκπαιδευτικού, είναι κατεξοχήν καθοδηγητικός και 
υποστηρικτικός. Σχεδιάζει και δομεί τα διάφορα στάδια της ερευνητικής εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις γνωστικές ανάγκες της τάξης. 
Στη φάση της εξέλιξης της εργασίας κινείται στο περιθώριο παρέχοντας βοήθεια και 
ανατροφοδότηση όταν του ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο. Παρέχει ελεύθερο χώρο στους 
μαθητές να κάνουν τις επιλογές τους και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Τους καθοδη-
γεί σε μία μαθησιακή διαδικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Δεν παρέχει έτοιμη 
γνώση αλλά διευκολύνει τους μαθητές να την ανακαλύψουν και να την κατακτήσουν. 
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Βιβλιογραφική έρευνα για την χρήση του Facebook 
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Περίληψη 

Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει 
απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευ-
ταία χρόνια. Από την ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, προέκυψε ότι τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα το facebook, χρησιμοποιούνται κυρίως στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Σχετικά περιορισμένη όμως είναι η χρήση 
του στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των μαθητών, διαθέτει λογαριασμό στο facebook. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι 
η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης χρήσης του facebook στην ελληνική δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Η έρευνα περικλείει την διερεύνηση της χρήσης του facebook από 
τους Έλληνες μαθητές, τη χρήση του ως διδακτικό εργαλείο, τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από τη χρήση του, καθώς και στη στάση μαθητών και εκπαιδευτικών για 
τη χρήση του facebook στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αποτύπωση της υπάρχουσας 
κατάστασης στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του face-
book αναδεικνύει τις ευκαιρίες και αδυναμίες της χρήσης του στα ελληνικά γυμνάσια 
και λύκεια. Επίσης δύναται να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη οδηγιών ορθής χρήσης του 
στα ελληνικά σχολεία. 

Λέξεις-Κλειδιά: facebook, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βιβλιογραφική έρευνα 

Εισαγωγή 

Σήμερα, ζούμε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Οι χρή-
στες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως ξεπερνούν τα 2,2 δισεκατομμύριαi. 
Το δημοφιλέστερο μέσο παγκοσμίως είναι το facebook με ενεργούς χρήστες για το 
2015 πάνω από 1,65 δισεκατομμύριαi. 

Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση έχει απασχολήσει 
σε μεγάλο βαθμό την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Ο 
αριθμός σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει αυξηθεί ραγδαία. Επιπροσθέτως, 
οι προσπάθειες των μάχιμων εκπαιδευτικών για ενσωμάτωση των μέσων δικτύωσης 
στα μαθήματα έχει επίσης αυξηθεί. Το facebook χρησιμοποιείται ευρέως στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ενώ σχετικά περιορισμένη είναι η χρήση του στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Τσαλιαγκού & Αντωνίου, 2014), παρά το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών διαθέτει λογαριασμό στο facebook (Τσακιρίδου & Μούτσια-
νος, 2014) (Μακροβασίλης κ.α., 2013) (Κουκούλης & Σαλταούρας, 2013) (Ρόρρη & 
Κωνσταντακοπούλου, 2013).  
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Παρόλο που το facebook δεν έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτική χρήση πολλές από τις 
λειτουργικότητές του μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη (Munoz & Towner, 
2009). Επιπροσθέτως, το εργαλείο υποστηρίζει την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών 
(apps) οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο περιβάλλον του και να τις χρησιμο-
ποιούν οι χρήστες (Munoz & Towner, 2009). 

Αναγνωρίζοντας την τάση ενσωμάτωσης του facebook στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
εκπαιδευτικοί φορείς του εξωτερικού προέβησαν στην έκδοση οδηγιών για την παιδα-
γωγική (ορθή) χρήση τους στην τάξη (Παπαχαρίτου, 2015) ώστε να μη χρησιμοποιείται 
με λάθος τρόπο. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει εκδοθεί σε κεντρικό επί-
πεδο κάποια οδηγία ή εγκύκλιος σχετική με την ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στην τυπική εκπαίδευση. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης χρήσης του 
facebook στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η έρευνα περικλείει την διερεύ-
νηση της χρήσης του facebook από τους Έλληνες μαθητές, τη χρήση του ως διδακτικό 
εργαλείο, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη χρήση του, καθώς και στη στάση 
μαθητών και εκπαιδευτικών για τη χρήση του facebook στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης θα αναδείξει τις ευκαιρίες και αδυναμίες 
της χρήσης του facebook στα ελληνικά γυμνάσια και λύκεια. Επίσης δύναται να τρο-
φοδοτήσει την ανάπτυξη οδηγιών παιδαγωγικής (ορθής) χρήσης του στα ελληνικά σχο-
λεία. 

Η εργασία δομείται ως εξής: πρώτα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, 
στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και τέλος τα συμπερά-
σματα και η οριοθέτηση των μελλοντικών ερευνητικών κατευθύνσεων. 

Μεθοδολογία 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις μεθοδολογίες βιβλιογραφικής έρευνας που υπάρχουν στη 
βιβλιογραφία (Webster & Watson, 2002) (Kitchenham, 2004) ακολουθήσαμε μεθοδο-
λογική προσέγγιση πέντε βημάτων τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω. 

1. Αναγνώριση Ερευνητικού Πεδίου.  

Εδώ καθορίζονται ο στόχος της έρευνας και οι ερευνητικές ερωτήσεις (EE) στις οποίες 
η έρευνα θα απαντήσει. Ο στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κα-
τάστασης σχετικά με τη χρήση του facebook στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Οι ΕΕ τις οποίες η έρευνα θα απαντήσει είναι: 

EE1. Χρησιμοποιούν οι μαθητές των ελληνικών σχολείων το facebook; 
EE2. Χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων το facebook στην εκ-
παιδευτική διαδικασία; Σε ποια μαθήματα χρησιμοποιείται;  
EE3. Ποιες δυνατότητες του facebook χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία; 
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EE4. Ποια τα αποτελέσματα χρήσης του; 
EE5. Ποια η άποψη των μαθητών για την διδακτική αξιοποίηση του facebook; 
EE6. Ποια η άποψη των καθηγητών για την διδακτική αξιοποίηση του facebook; 

2. Αναγνώριση της Βιβλιογραφίας 

Στο βήμα αυτό καθορίζονται οι πηγές και οι όροι της βιβλιογραφικής αναζήτησης. Στην 
παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακές βιβλιοθήκες και συγκεκριμένα οι 
Scholar Google και ISI – Web of Science. Εκτός αυτών αναζητήσαμε άρθρα σε πρα-
κτικά επιλεγμένων συνεδρίων σχετικών με εκπαίδευση και πληροφορική.  

Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των ό-
ρων των ομάδων Α και Β χρησιμοποιώντας μεταξύ τους τον τελεστή ΚΑΙ (AND). Η 
ομάδα Α η οποία περιλαμβάνει τους όρους οι οποίοι περιγράφουν τα κοινωνικά δίκτυα 
προς διερεύνηση: κοινωνικά δίκτυα, facebook, web 2.0. Η Ομάδα Β περιλαμβάνει τους 
όρους οι οποίοι σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία: εκπαίδευση, εκπαιδευτική 
διαδικασία, εκπαιδευτικό εργαλείο, μάθηση, διδασκαλία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, σχολική τάξη. Η έρευνα στις ψηφιακές βιβλιοθήκες πραγ-
ματοποιήθηκε με ελληνικούς και αγγλικούς όρους, για να συμπεριλάβουμε άρθρα τα 
οποία αναφέρονται στην ελληνική εκπαίδευση αλλά έχουν γραφτεί στην αγγλική.  

3. Επιλογή της Βιβλιογραφίας 

Το βήμα αυτό περικλείει τον καθορισμό των κριτηρίων σχετικότητας (ΚΣ) και ποιότη-
τας (ΚΠ) βάσει των οποίων ένα άρθρο θα καταταγεί ως σχετικό με την έρευνα. Τα 
κριτήρια σχετικότητας είναι: 

ΚΣ1. Τα άρθρα να αφορούν αποκλειστικά την εκπαιδευτική βαθμίδα της δευτεροβάθ-
μιας τυπικής εκπαίδευσης.  
ΚΣ2. Τα άρθρα να αφορούν αποκλειστικά το facebook και όχι άλλα εργαλεία κοινωνι-
κής δικτύωσης. 
ΚΣ3. Τα άρθρα να αφορούν την ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Τα κριτήρια ποιότητας (ΚΠ) είναι:  

ΚΠ1. Τα άρθρα να έχουν αξιολογηθεί πριν τη δημοσίευσή τους, δηλαδή να έχουν δη-
μοσιευτεί σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων μετά από εξωτερική αξιολόγηση (peer 
review). Επίσης, περιλαμβάνονται πανεπιστημιακές διατριβές, οι οποίες υποβλήθηκαν σε 
έλεγχο από εξεταστική επιτροπή. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη μελέτη των τίτλων και των περιλήψεων των άρθρων 
ώστε να αποκλείσουμε όσα άρθρα δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια αυτά. 

1. Ανάλυση της Βιβλιογραφίας 
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Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του σχήματος κωδικοποίησης δηλαδή των 
δεδομένων τα οποία θα καταγραφούν για κάθε άρθρο. Το σχήμα κωδικοποίησης καθο-
ρίστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ερευνητικές ερωτήσεις και τους τύπους των άρθρων. 
Εντοπίσαμε εκπαιδευτικά σενάρια και έρευνες με ερωτηματολόγια. Για τα ερευνητικά 
σενάρια καταγράψαμε τα εξής δεδομένα: μάθημα, τάξη, δυνατότητες του εργαλείου 
που χρησιμοποιήθηκαν, εάν χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με άλλα εργαλεία;, πλεο-
νεκτήματα χρήσης και περιορισμοί χρήσης. Για τις έρευνες με ερωτηματολόγια κατα-
γράψαμε: ερευνητικό δείγμα, αντικείμενο έρευνας και αποτελέσματα έρευνας. 

2. Σύνθεση των αποτελεσμάτων.  

Εδώ πραγματοποιήσαμε τη σύνθεση όλων των δεδομένων που εντοπίστηκαν στη φάση 
της ανάλυσης της βιβλιογραφίας ώστε να δοθούν απαντήσεις στις ερευνητικές ερωτή-
σεις που έχουν τεθεί. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω στην ε-
νότητα Αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα  

Καταλήξαμε σε 22 άρθρα σχετικά με το ερευνητικό πεδίο, τα οποία παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα Α. Όλα τα άρθρα είναι γραμμένα στην ελληνικά γλώσσα και δημοσι-
εύτηκαν κατά την περίοδο 2011-2016. Ο αριθμός των άρθρων αυξάνεται με σταθερούς 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, γεγονός που υποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον για χρήση 
του facebook στην ελληνική εκπαίδευση αυξάνεται. 

Τα άρθρα που εντοπίσαμε χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα εκπαιδευτικά σε-
νάρια και τις έρευνες με ερωτηματολόγια. Πολλά άρθρα περιέχουν και εκπαιδευτικά 
σενάρια και έρευνες με ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα, τα 22 άρθρα περιέχουν 16 δι-
δακτικά σενάρια, 7 έρευνες που αφορούν τη χρήση του facebook από μαθητές, 3 έρευ-
νες που αφορούν τη στάση των καθηγητών απέναντι στη διδακτική αξιοποίηση του 
facebook και 2 έρευνες που διερευνούν την αντίστοιχη στάση των μαθητών. 

Εφόσον η μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων αφορά εκπαιδευτικά σενάρια είναι φανερό 
πως υπάρχει πρακτικό ενδιαφέρον για την εισαγωγή του facebook στην ελληνική δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, τις έρευνες που εντοπίστηκαν είναι φανερό ότι υπάρ-
χει μεγάλο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της χρήσης του facebook από τους μαθητές 
όχι όμως της στάσης τους απέναντι στη διδακτική χρήση του εργαλείου.  

Προχωράμε στη συνέχεια στην απάντηση των ερευνητικών ερωτήσεων. Η ΕΕ1 αφορά 
το εύρος χρήσης του facebook από τους μαθητές των ελληνικών σχολείων. Δεν έχουμε 
εντοπίσει κάποια σχετική πανελλαδική έρευνα. Αντίθετα, εντοπίστηκαν επτά έρευνες 
μικρής κλίμακας σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας, δήμου ή σχολείου. 
Οι έρευνες αυτές καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα και η παράθεσή τους θα δώσει 
μια πρώτη εικόνα για τη χρήση του facebook στα ελληνικά γυμνάσια και λύκεια. 
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Έρευνα σε μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών κατέδειξε ότι το 80,33% των 
μαθητών γυμνασίου και το 94,90%των μαθητών λυκείου έχουν προφίλ στο facebook. 
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές λυκείων της Πιερίας έδειξε ότι το 84% των 
μαθητών έχουν προφίλ στο facebook. Δύο έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέ-
ρεια Β. Αιγαίου οι οποίες έδειξαν ότι το 80% και το 81% αντίστοιχα των μαθητών 
δευτεροβάθμιας διαθέτει λογαριασμό στο facebook. Παρόμοια, έρευνα σε μαθητές του 
μουσικού σχολείου του Αγρινίου ανέδειξε ως το δημοφιλέστερο εργαλείο μεταξύ των 
μαθητών το facebook, ενώ έρευνα σε μαθητές των ΕΠΑΛ του Δήμου Περιστερίου, 
κατέδειξε ότι το ποσοστό χρήσης του facebook είναι 78,5%. Τέλος, έρευνα στο Κολ-
λέγιο Ρόδου έδειξε ότι το 88% των μαθητών δευτεροβάθμιας έχουν λογαριασμό στο 
facebook. Όλες οι έρευνες συμφωνούν ότι η πλειοψηφία του δείγματος έχει λογαρια-
σμό στο facebook. Συνεπώς, οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον του fa-
cebook, και για το λόγο αυτό είναι μια ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Η ΕΕ2 αναφέρεται στο εάν οι εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων αξιοποιούν δι-
δακτικά το facebook και σε ποια μαθήματα. Έχουμε εντοπίσει 16 εκπαιδευτικά σενάρια 
που να αφορούν τη χρήση του facebook μέσα στην τάξη. Τα σενάρια εφαρμόστηκαν 
κυρίως σε Λύκεια (12 περιπτώσεις) και λιγότερο σε Γυμνάσια (4 περιπτώσεις). Από τα 
παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι το facebook χρησιμοποιείται σε 
ελληνικά σχολεία. Δεν μπορούμε όμως να διαπιστώσουμε το εύρος χρήσης του. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα μαθήματα στα οποία το facebook αξιοποιήθηκε δι-
δακτικά. Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο το facebook 
στην ερευνητική εργασία (project) και στα φιλολογικά / γλωσσικά μαθήματα. Η χρήση 
του στην ερευνητική εργασία φαίνεται να έχει επιλεγεί λόγω του περιβάλλοντος συ-
νεργατικής μάθησης και των δυνατοτήτων συνεργασίας που προσφέρει (Σωτηριάδου 
& Παπαδάκης, 2013) (Σπίνου & Σμυρναίου, 2014) (Fewkes & McCabe, 2012) 
(González κ.α., 2015) ενώ η χρήση στα γλωσσικά μαθήματα φαίνεται να έχει επιλεγεί 
λόγω των δυνατοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων γραπτού λόγου και ενίσχυσης προσω-
πικής έκφρασης που το facebook προσφέρει (Πανούσος & Πανταζής, 2012) (Σπίνου & 
Σμυρναίου, 2014). Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχουμε εντοπίσει καμία περίπτωση χρή-
σης του εργαλείου σε μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με αποτελέσματα ερευνών της βιβλιογραφίας (Fewkes & McCabe, 2012) ό-
που το facebook χρησιμοποιείται περισσότερο σε μαθήματα θετικών επιστημών.  

Μάθημα Αριθμός Περιπτώσεων 
Ερευνητική Εργασία (project) 7 
Λογοτεχνία 4 
Έκφραση - Έκθεση 2 
Ιστορία 1 
Γαλλικά 1 
Θρησκευτικά 1 

Πίνακας 1 Μαθήματα στα οποία αξιοποιήθηκε διδακτικά το facebook  
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Η ΕΕ3 αφορά τις δυνατότητες του facebook που χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. Η πιο δημοφιλής λειτουργικότητα ήταν η δημιουργία κλειστής ο-
μάδας μαθήματος, όπου εκπαιδευτικός και μαθητές συνεργάζονται σε θέματα σχετικά 
με το μάθημα. Ακολουθούν οι αναρτήσεις υλικού τόσο από τον καθηγητή όσο και από 
τους μαθητές καθώς και ο σχολιασμός των αναρτήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 2. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 
προτιμούν τη χρήση των build-in δυνατοτήτων του facebook και όχι ειδικές εκπαιδευ-
τικές εφαρμογές (apps) που ήδη διαθέτει η πλατφόρμα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί είτε 
γιατί οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του facebook που 
ήδη γνωρίζουν τα παιδιά είτε γιατί δεν γνωρίζουν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που 
διαθέτει το facebook ώστε να τις χρησιμοποιήσουν.  

Λειτουργικότητα που χρησιμοποιήθηκε 
Αριθμός Περιπτώ-
σεων 

Δημιουργία κλειστής ομάδας μαθήματος 14 
Αναρτήσεις υλικού από μαθητές 11 
Αναρτήσεις υλικού από καθηγητή (ανακοινώσεις, εργα-
σίες) 11 
Σχολιασμός αναρτήσεων από μαθητές 9 
Σχολιασμός αναρτήσεων από καθηγητή / ανατροφοδό-
τηση 7 
Δημιουργία κλειστής ομάδας εργασίας μαθητών 3 
Υποβολή εργασιών από μαθητές 2 
Δημιουργία ανοικτής ομάδας 1 

Πίνακας 2 Λειτουργικότητες του facebook που χρησιμοποιήθηκαν 

Η ΕΕ4 σχετίζεται με τα αποτελέσματα χρήσης του facebook. Όλα τα σενάρια αξιολό-
γησαν θετικά τη χρήση του facebook ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Ο πίνακας 3 παρου-
σιάζει τα αποτελέσματα χρήσης. Ο πίνακας έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τη διεθνή 
βιβλιογραφία μια και αναδεικνύει ότι το facebook αξιοποιείται κυρίως για επικοινωνία 
και αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (Σωτηριάδου & Παπαδά-
κης, 2013) (Σπίνου & Σμυρναίου, 2014) (Fewkes & McCabe, 2012) (González κ.α., 
2015) (Munoz & Towner, 2009) όσο και μαθητών μεταξύ τους (Σωτηριάδου & Παπα-
δάκης, 2013) (Σπίνου & Σμυρναίου, 2014) (Fewkes & McCabe, 2012) (González κ.α., 
2015) (Munoz & Towner, 2009) πέρα από τα συμβατικά όρια της σχολική αίθουσας 
και του σχολικού ωραρίου (Σπίνου & Σμυρναίου, 2014) (Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 
2013). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν περιορισμοί χρήσης 
του εργαλείου. Σε αντίθεση, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται και στους περιορι-
σμούς χρήσης του, ανάμεσα τους συγκαταλέγονται: η απροθυμία μαθητών να χρησι-
μοποιήσουν το facebook για εκπαιδευτικούς σκοπούς (González κ.α., 2015), ο ψηφια-
κός αναλφαβητισμός των μαθητών (González κ.α., 2015), η απόσπαση της της προσο-
χής των μαθητών (Fewkes & McCabe, 2012), η κατάχρηση της οικειότητας που δη-
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μιουργείται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών (Πανούσος & Πανταζής, 2012) (Πα-
παχαρίτου, 2015) καθώς και το γεγονός ότι μία μερίδα μαθητών δεν διαθέτουν λογα-
ριασμό στο facebook (Παπαχαρίτου, 2015). 

Όφελος Χρήσης του Facebook 
Αριθμός περιπτώ-
σεων  

Ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας των μαθητών 7 
Βελτίωση επικοινωνίας μαθητών με εκπαιδευτικούς 6 
Επέκταση των ορίων της τάξης εκτός αίθουσας και ωρα-
ρίου 5 
Αλληλεπίδραση και Ανατροφοδότηση 5 
Ενίσχυση προσωπικής έκφρασης των μαθητών 4 
Δημιουργία αίσθησης κοινότητας 3 
Αύξηση του ψηφιακού εγγραμματισμού 3 
Διερεύνηση νέων δυνατοτήτων του Facebook 3 
Ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών 2 
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών 2 
Εξατομικευμένη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 2 
Συνεργατική Μάθηση 2 
Βελτίωση προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών 1 
Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών 1 
Ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση 1 
Ενίσχυση κριτικής σκέψης των μαθητών 1 
Απενοχοποίηση Ενασχόλησης με το Facebook 1 
Δημιουργία καλού κλίματος στην τάξη 1 
Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε καθοδηγητή 1 

Πίνακας 3 Οφέλη χρήσης του facebook  

Η ΕΕ5 αφορά την άποψη των μαθητών για την διδακτική αξιοποίηση του facebook. 
Εντοπίσαμε μόνο δύο σχετικές έρευνες σε περιφερειακά σχολεία. Η μία έρευνα έδειξε 
ότι το 90% των συμμετεχόντων μαθητών ήταν υπέρ της δημιουργία μιας ομάδας μα-
θήματος στο facebook. Η δεύτερη έρευνα είχε αντίθετα αποτελέσματα: το 68% δεν 
είναι θετικά προσκείμενο προς την διδακτική αξιοποίηση του facebook. Η πρώτη έ-
ρευνα διερεύνησε και τις απαιτήσεις μαθητών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση του 
facebook. Η συντριπτική πλειοψηφία (82%) επιθυμεί να παρέχονται μέσω του face-
book: σχεδιάγραμμα μαθήματος, ερωτήσεις για το μάθημα, ενημέρωση για ενδεχόμενα 
διαγωνίσματα και επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό για επίλυση αποριών. Συνεπώς, δεν 
μπορούμε να βγάλουμε κάποιο γενικευμένο συμπέρασμα ως προς τη στάση των μαθη-
τών των ελληνικών σχολείων σχετικά με την άποψή τους περί διδακτικής αξιοποίησης 
του facebook. Φαίνεται όμως ότι το προτιμούν για να ενημερώνονται για το μάθημα 
και για να επικοινωνούν άμεσα με τον εκπαιδευτικό. 
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Η ΕΕ6 αναφέρεται στην άποψη των καθηγητών για την διδακτική αξιοποίηση του 
facebook. Εντοπίσαμε τρεις σχετικές έρευνες. Δύο από τις έρευνες συμφωνούν ότι οι 
καθηγητές είναι αρνητικά προσκείμενοι στην διδακτική αξιοποίηση του facebook, με 
αντίστοιχα ποσοστά 59% και 68,9% αντίστοιχα. Η τρίτη έρευνα η οποία πραγματοποι-
ήθηκε σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δείχνει ότι το 23,53% του δείγματος χρησι-
μοποιεί το facebook στην εκπαιδευτική διαδικασία και το 97,47% προτίθεται να το 
κάνει. Όσοι δεν χρησιμοποίησαν κοινωνικά δίκτυα, το έκαναν λόγω έλλειψης κατάρ-
τισης (39,13%) και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων 
(34,78%). Τέλος, το 94,12% των καθηγητών του δείγματος δηλώνει διατεθειμένο να 
συμμετάσχει σε σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Συνεπώς, δεν μπορούμε να βγά-
λουμε κάποιο γενικευμένο συμπέρασμα ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών των ελ-
ληνικών σχολείων σχετικά με την άποψή τους περί διδακτικής αξιοποίησης του face-
book. Φαίνεται όμως ότι οι καθηγητές έχουν αρνητική στάση απέναντι στην εκπαιδευ-
τική αξιοποίηση του facebook. 

Επίλογος 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οφέλη της διδακτικής αξιοποίησης του facebook όπως ανα-
φέρονται στην σχετική βιβλιογραφία καθώς και την ευρεία χρήση του από τους μαθη-
τές φαίνεται πως η εισαγωγή του facebook στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μία 
πρόταση η οποία αξίζει να διερευνηθεί σε επίπεδο πανελλαδικό. Απώτερος στόχος θα 
είναι να καταρτιστούν οδηγοί παιδαγωγικής και διδακτικής (καλοί) αξιοποίησης του 
εργαλείου για να ενισχυθεί η χρήση του στα ελληνικά σχολεία. 

Από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια πανελλαδική έρευνα 
που να αποτυπώνει (α) το εύρος χρήσης του facebook από τους μαθητές, (β) την υπάρ-
χουσα κατάσταση σχετικά με τη χρήση του facebook στα σχολεία, και (γ) άποψη των 
μαθητών και των καθηγητών για τη διδακτική αξιοποίηση του facebook. Μόνο εφόσον 
μελετηθεί η υπάρχουσα κατάσταση στα ελληνικά σχολεία καθώς και η στάση των εκ-
παιδευτικών και μαθητών θα μπορεί να γίνει σωστός στρατηγικός σχεδιασμός για την 
για τη υποστήριξη χρήσης του facebook σε όσους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης επιθυμούν να το εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αξίζει επίσης 
να μελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί διατηρούν αρνητική στάση 
απέναντι στο facebook. Μια περαιτέρω εμβάθυνση θα αναδείξει τους προβληματι-
σμούς, τις ενστάσεις αλλά και τις αποστάσεις των εκπαιδευτικών από τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης.  
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Περίληψη 

Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των οικονο-
μολόγων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα της αειφόρου α-
νάπτυξης καθώς και η δυνατότητα ενστάλαξης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Α-
νάπτυξη στα οικονομικά μαθήματα. Για το σκοπό της έρευνας πραγματοποιήθηκε πο-
σοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε οικονομολόγους 
εκπαιδευτικούς. Αναδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ σημαντικά τα 
θέματα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία που σχετίζονται με πλευρές της οικονομίας 
και επιπλέον προκύπτει σε μεγάλο βαθμό η ανάγκη για την ενστάλαξη της Εκπαίδευσης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα οικονομικά μαθήματα. Με βάση τα συμπεράσματα 
αυτά αναδείχθηκε η αναγκαιότητα αλλά και η χρησιμότητα ενός εκπαιδευτικού ιστό-
τοπου – ιστολογίου για τους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εντά-
ξουν κριτικά την εκπαίδευση για ένα αειφόρο μέλλον στην καθημερινή τους πρακτική.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αειφόρος Ανάπτυξη, οικονομικά μαθήματα , ιστότοπος 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπότητα βιώνει τις συνέπειες μιας μη βιώσιμης οικο-
νομικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης που βασίζεται στην μεγιστοποίηση του οικο-
νομικού αποτελέσματος και οδηγεί αφενός στην υποβάθμιση και εξάντληση των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη και αφετέρου σε τεράστιες παγκόσμια κοινωνικές 
ανισότητες (Makrakis & Kostoula-Makraki, 2013 ∙ Jackson, 2011). Παρόλο που ο πα-
γκόσμιος πλούτος συνεχώς αυξάνεται περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπο-
ρούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες για να ζήσουν, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη, 101 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ 4 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν στο πρώτο μήνα της 
ζωής τους (Unicef, 2010). Σήμερα περίπου το 20% του πληθυσμού καταναλώνει το 
80% του παγκόσμιου πλούτου ενώ ο πληθυσμός που καταναλώνει τα λιγότερα προ-
σπαθεί να ακολουθήσει το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των «αναπτυγμένων» χω-
ρών (UNEP, 2011).  

Τα Ηνωμένη Έθνη προβλέπουν ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της γης θα έχει αυξηθεί 
κατά 2 δισεκατομμύρια με τους μισούς από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν γεννηθεί 
στην υποσαχάρια Αφρική και το 30% στη νοτιοανατολική Ασία (Φόλτζερ, 2014). H 
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Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή υποστηρίζει ότι η κλιματική αλ-
λαγή σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού οδηγεί ήδη σε προβλήματα έλλει-
ψης τροφής (IPCC, 2014). Η αναγκαιότητα για μια στροφή σε ένα βιώσιμο μοντέλο 
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο προκύπτει πλέον από μεγάλο πλήθος επιστημονικών 
ερευνών και τα παραπάνω στοιχεία είναι ένα μικρό δείγμα για την επιτακτικότατα της 
στροφής αυτής.  

Η προβληματική της παρούσας εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι ενώ υπάρχουν αρκε-
τές έρευνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον αναπροσανατολισμό των προ-
γραμμάτων σπουδών προς την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), δεν υ-
πάρχουν συναφείς έρευνες, με ερευνητικό πεδίο την ΕΑΑ και τα μαθήματα οικονομι-
κού προσανατολισμού, σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα αλλά και την 
χρησιμότητα μιας τέτοιας προοπτικής καταγράφοντας τις απόψεις και τις στάσεις των 
οικονομολόγων εκπαιδευτικών. 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης 

 Σε αυτή τη προσπάθεια αναπροσανατολισμού της εκπαίδευσης προς ένα αειφόρο μέλ-
λον υπάρχουν ήδη αρκετές έρευνες που αναγνωρίζουν τα οφέλη που κομίζουν οι Τε-
χνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Makrakis & Kostoula-Makraki, 
2014, Makrakis, 2013 ∙ Makrakis & Kostoula-Makraki, 2012 ∙ Makrakis, 2012 ∙ 
Makrakis, Larios & Kaliantzi, 2012). 

Κατά τον Μακράκη (2013) οι ΤΠΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
ΕΑΑ με τρεις τρόπους: α) αυξάνοντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για την 
ΕΑΑ όπως π.χ. με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κοινότητες πρακτικής, συστήματα δια-
χείρισης μάθησης β) βοηθώντας να προωθηθούν καινοτόμες διαδραστικές εκπαιδευτι-
κές διαδικασίες που σχετίζονται με την ΕΑΑ και τέλος γ) διερευνώντας την πρόσβαση 
στην πληροφορία και την γνώση. Η παρούσα εργασία, διερεύνησε τις στάσεις και τις 
αντιλήψεις των οικονομολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στην προοπτική ενστάλαξης 
της ΕΑΑ στα οικονομικά μαθήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής αξιοποι-
ήθηκαν στην υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου – ιστολογίου με στόχο να κα-
λύψει κυρίως την ανάγκη των εκπαιδευτικών για πρόσβαση σε πληροφορία – γνώση 
αλλά και εκπαιδευτικό υλικό.  

Αειφόρος Ανάπτυξη και οικονομική εκπαίδευση 

Για τις ανάγκες της έρευνας είναι απαραίτητο το θεωρητικό πλαίσιο που συνδέει την 
Αειφόρο Ανάπτυξη με την οικονομική επιστήμη και εκπαίδευση ώστε να διερευνηθούν 
οι στάσεις και οι απόψεις των οικονομολόγων εκπαιδευτικών στα σημεία επαφής της 
οικονομικής εκπαίδευσης με την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Ένας από τους τέσσερις πυλώνες στην οποία στηρίζεται η ΕΑΑ είναι η οικονομία. Βέ-
βαια δεν μπορεί να προσεγγιστεί η εκπαίδευση για ένα αειφόρο μέλλον μονόπλευρα 
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και αφαιρετικά στηριζόμενη μόνο σε ένα πυλώνα αλλά η σύνδεση αυτή είναι ανάγκη 
να είναι ολιστική στα όποια πιθανά σημεία επαφής της οικονομικής επιστήμης με το 
φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Η σύνδεση της ΕΑΑ με την οικονο-
μική επιστήμη στην βιβλιογραφία επιχειρείται στα διάφορα επιστημονικά πεδία - κλά-
δους της όπως την διοίκηση των επιχειρήσεων, την λογιστική, το μάρκετινγκ κ.α. εφό-
σον αυτά αποτελούν και αυτόνομα επιστημονικά πεδία. Βέβαια δεν παύουν τα πεδία 
αυτά να είναι κάτω από την ομπρέλα της οικονομικής επιστήμης ως γενικότερος προ-
σανατολισμός. Στις παρακάτω υποενότητες παρουσιάζονται τα σημεία επαφής της οι-
κονομικής επιστήμης με την Αειφόρο Ανάπτυξη που μπορούν να αξιοποιηθούν στα 
πλαίσια της οικονομικής εκπαίδευσης.  

Οικονομικά του περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Η περιβαλλοντική οικονομία είναι ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος έχει ως αντικεί-
μενο τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων υπό το πρίσμα και τις τεχνικές της 
οικονομίας (Field, 1994). Στα οικονομικά του περιβάλλοντος εντοπίζεται η έννοια των 
οικολογικών ορίων στην οικονομική δραστηριότητα, όρια που καθορίζονται από την 
αντοχή του φυσικού περιβάλλοντος (Ζαγοριανάκος, 2002). Μια βασική έννοια που α-
πασχολεί τον κλάδο αυτό είναι το εξωτερικό κόστος ή το κοινωνικό κόστος. Το κόστος 
αυτό αφορά τη ρύπανση στο νερό ή στον αέρα από την παραγωγική δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων το οποίο το επωμίζεται η κοινωνία ως σύνολο. Μία επίσης βασική 
έννοια των οικονομικών του περιβάλλοντος που συνδέεται με την αειφόρο ανάπτυξη 
είναι η αποτυχία της ελεύθερης αγοράς στο να αποτιμήσει το περιβάλλον με όρους 
καταναλωτικών αγαθών. Το περιβάλλον είναι στενά συνδεδεμένο με την οικονομία 
καθώς προσφέρει τρεις βασικές λειτουργίες: προσφέρει ενέργεια και πόρους, αφομοιώ-
νει απόβλητα, και προσφέρει αγαθά και φυσικές υπηρεσίες (Ζαγοριανάκος, 2002). Η 
επιστήμη των οικονομικών του περιβάλλοντος υποστηρίζει πως αυτές οι τρεις λειτουρ-
γίες δεν μπορούν να αποτιμηθούν με μια τιμή στο μηχανισμό της αγοράς και έτσι ο 
άνθρωπος συμπεριφέρεται σε αυτά τα αγαθά σαν να είναι ελεύθερα χωρίς αξία με συ-
νέπεια την υπερβολική κατανάλωση και χρήση τους (Βλάχου, 2001). 

Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την αειφόρο ανάπτυξη την τελευταία εικοσαε-
τία έχει αποδώσει πλούσιο ερευνητικό αλλά και εμπειρικό έργο. Στην βιβλιογραφία 
έχουν διατυπωθεί αρκετοί όροι που προσπαθούν να αποδώσουν την σύνδεση αυτή. Ω-
στόσο δύο είναι οι βασικοί όροι που αποδίδουν αυτήν την προσπάθεια της επιστημονι-
κής κοινότητας αλλά και της επιχειρηματικής πρακτικής: η Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη (Ε.Κ.Ε.) και η κοινωνική επιχειρηματικότητα.  

Η Ε.Κ.Ε. δηλαδή η ενσωμάτωση σε εθελοντική βάση από τις επιχειρήσεις κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προβληματισμών (ΠΒ, 2001) αποτελεί το μέσο των επιχειρήσεων 
ώστε να συνεισφέρουν από την πλευρά τους στο στόχο για την αειφόρο ανάπτυξη όπως 
υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU, 2014).  
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Αναζητώντας τον όρο κοινωνική επιχειρηματικότητα στην διεθνή και ελληνική βιβλιο-
γραφία εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί αρκετοί 
ορισμοί καθώς και πλούσια βιβλιογραφία για τον τομέα αυτό. Σήμερα ο ορισμός στον 
οποίο συγκλίνει η βιβλιογραφία για την κοινωνική επιχείρηση την καθορίζει ως μια 
επιχείρηση που έχει οικονομική δραστηριότητα με κοινωνικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της δεν βασίζεται μόνο σε φιλανθρωπικές ή κρατικές χορηγίες αλλά προέρχεται από 
την ίδια την εμπορική της λειτουργία αφού πλέον έχει και οικονομικούς σκοπούς. Η 
επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα αλλά η διαφορο-
ποίηση της από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τα κέρδη 
της αποδίδεται για ένα κοινωνικό σκοπό και όχι στους ιδιοκτήτες – μετόχους της (Ζιώ-
μας, 2013 ∙ Murhy & Coombes, 2008 ∙ Mair & Marti, 2006).  

Κοινωνική λογιστική και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν οικονομικούς απολογισμούς και 
οικονομικούς ελέγχους καθώς και να τηρούν λογιστικές καταστάσεις για την κατα-
γραφή και την αξιολόγηση των οικονομικών τους στοιχείων εντός μιας δεδομένης χρο-
νικής περιόδου. Πέρα όμως από την λογιστική απεικόνιση των οικονομικών επιδόσεων 
της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια έχει ανακύψει ένας νέος κλάδος της λογιστικής 
με τον τίτλο κοινωνική λογιστική. Η κοινωνική λογιστική αποτελεί εκείνο το κλάδο 
της λογιστικής που ασχολείται με παροχή πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις 
κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (Gray, 2008). Αναφέ-
ρεται λοιπόν σε μια διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας ποσοτικών και 
ποιοτικών στοιχείων με στόχο έλεγχο και την αξιολόγηση κοινωνικών επιδόσεων της 
επιχείρησης. Αρχικά η κοινωνική λογιστική επικεντρωνόταν κυρίως σε περιβαλλοντο-
λογικά θέματα, σε θέματα τοπικής κοινωνίας και των απασχολούμενων στην επιχεί-
ρηση. Επεκτείνεται όμως και σε θέματα εργασιακά όπως η διαφυλική ισότητα, ο ρα-
τσισμός, η οικονομική εκμετάλλευση και η μεταφορά πλούτου προς τις αναπτυσσόμε-
νες χώρες. 

Έρευνα 

Μεθοδολογία και στοιχεία έρευνας 

Η παρούσα έρευνα είναι τμήμα μιας ευρύτερης διδακτορικής έρευνας με σκοπό την 
αποδόμηση και την αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων οικο-
νομικού προσανατολισμού προς τη αειφόρο ανάπτυξη με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. 
Παρουσιάζεται ένας μέρος της ποσοτικής έρευνας (εγκεκριμένης από το Ι.Ε.Π.) βασι-
σμένη σε απλά περιγραφικά στοιχεία στη φάση αυτή που αφορά α) το πως αξιολογούν 
οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί τη σημαντικότητα θεμάτων/προβλημάτων που σχετί-
ζονται με την οικονομία και αφορούν το πεδίο της Αειφόρου Ανάπτυξης και β) τις 
απόψεις των οικονομολόγων εκπαιδευτικών στην διασύνδεση των οικονομικών μαθη-
μάτων με θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι υπόλοιποι άξονες της ευρύτερης έρευνας 
αφορούν γ) τις διδακτικές προσεγγίσεις των οικονομολόγων εκπαιδευτικών και δ) τις 
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αντιλήψεις τους σε σχέση με τα υπάρχοντα αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) Η διδα-
κτορική έρευνα στοχεύει στην υλοποίηση μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Πρακτικής 
(ΗΚΠ) όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συνδιαμορφώνουν υλικό και να συμ-
βάλλουν στην δόμηση Α.Π. Έτσι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που αξιο-
ποιήθηκαν στην δημιουργία του εκπαιδευτικού ιστότοπου – ιστολογίου, θα συμβάλ-
λουν ταυτόχρονα στην διαμόρφωση της ΗΚΠ αλλά και στη πρόκληση ενδιαφέροντος 
των εκπαιδευτικών ώστε να συμμετέχουν σε αυτήν. 

Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου με το 
εργαλείο google forms και οι εκπαιδευτικοί απάντησαν μέσω διαδικτύου. Οι ερωτήσεις 
βασίστηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω και αφορά την διασύν-
δεση της οικονομικής επιστήμης με την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο ηλεκτρονικός σύνδε-
σμος του ερωτηματολογίου στάλθηκε δύο φορές σε όλα τα Γενικά Λύκεια και Επαγ-
γελματικά Λύκεια της χώρας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (το έτος 2015). Το ερω-
τηματολόγιο απάντησαν 243 εκπαιδευτικοί οικονομολόγοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης σε σύνολο 1737 οικονομολόγων εκπαιδευτικών (Κορδής & Λούκας, 2015), δη-
λαδή το 14% του πληθυσμού.  

Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων της έρευνας 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ ση-
μαντικά τα θέματα της Αειφόρου Ανάπτυξης που σχετίζονται και με πλευρές της οικο-
νομίας. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για την ενστά-
λαξη της ΕΑΑ στα οικονομικά μαθήματα. Το 96,3% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 
συμφωνεί απόλυτα ή συμφωνεί μερικώς ότι τα οικονομικά μαθήματα μπορούν να συμ-
βάλλουν στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών για ένα βιώσιμο μέλλον. Το 
96,7% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι πρέπει να ενσωματωθούν θεματολογία, εκπαι-
δευτικό υλικό και διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν την ΕΑΑ. Μόλις το 0,4% των 
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών διαφωνεί απόλυτα στην ενσωμάτωση θεματολογίας – υ-
λικού στα οικονομικά μαθήματα. Το 97,5% των ερωτηθέντων προβληματίζεται για το 
μέλλον της ανθρωπότητας και την βιωσιμότητα. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι το 
74% των ερωτηθέντων εκπαιδευτών συμφωνεί απόλυτα ενώ το 23% συμφωνεί μερικώς 
(αθροιστικά 97,5%) ότι η θεματική περιοχή της Αειφόρου Ανάπτυξης αφορά τα μαθή-
ματα με οικονομικό προσανατολισμό.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (πάνω από το 90% των ερωτηθέντων) 
αξιολογεί ως πάρα πολύ σημαντικά και ως αρκετά σημαντικά τα περισσότερα θέματα 
– προβλήματα που αφορούν το πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο 
και συνδέονται με την οικονομία. Τέτοια είναι: Κλιματική αλλαγή (97,1%), ρύπανση 
υδάτων / εδαφών (100%), Βιώσιμος Τουρισμός (90,1%), Διαχείριση απορριμμάτων 
(98,4%), μείωση βιοποικιλότητας (95,1%), Οικονομική μεγέθυνση με εξάντληση 
πλουτοπαραγωγικών πηγών (99,2%), υπερκατανάλωση (97,5%), φτώχεια (100%) , πο-
λιτιστική κληρονομιά (95,5%), παράνομο εμπόριο (90,1%), παιδική εργασία (98,4%), 
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης/υγιεινής (95,5%), πολεμικές συγκρούσεις (97,5&), βία-
κοινωνικός αποκλεισμός (95,9%) και καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων (98,4%).  
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Υπάρχουν ζητήματα–θεματικά πεδία που συγκέντρωσαν μικρότερα ποσοστά ως προς 
την σημαντικότητα τους για τους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς. Ακόμα όμως και σε 
αυτά το ποσοστό των εκπαιδευτικών που τα αξιολόγησαν ως πάρα πολύ σημαντικά και 
ως αρκετά σημαντικά δεν πέφτει κάτω από 74%. Αυτά είναι: Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη (86,8%), Κοινωνική επιχειρηματικότητα (84,4%) Κώδικας Επιχειρησιακής Ηθι-
κής, Πολιτισμική ποικιλότητα (86,8%), Περιορισμοί διακίνησης εμπορίας αγαθών 
(79,4%), Δίκαιο Εμπόριο (88,9%) και Κοινωνική λογιστική αποτίμηση κοινωνικών ε-
πιπτώσεων επιχειρήσεων (85,6%).  

Τα αποτελέσματα αυτά αξιοποιηθήκαν για την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού ιστότο-
που (Φεβρουάριος 2016) όπου το περιεχόμενο του σχετίζεται με την θεματολογία που 
προέκυψε από την έρευνα και απευθύνεται σε οικονομολόγους εκπαιδευτικούς που ε-
πιθυμούν να εντάξουν στην καθημερινή τους πρακτική την θεματολογία που αναφέρ-
θηκε παραπάνω. 

Συμπεράσματα 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ ση-
μαντικά τα θέματα της Αειφόρου Ανάπτυξης που σχετίζονται και με πλευρές της οικο-
νομικής επιστήμης – εκπαίδευσης ενώ επιπλέον τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σε με-
γάλο βαθμό την ανάγκη για την ενστάλαξη της ΕΑΑ στα οικονομικά μαθήματα. Σημα-
ντικό στοιχείο αποτελεί ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτών συμ-
φωνεί απόλυτα ότι η θεματική περιοχή της Αειφόρου Ανάπτυξης αφορά τα μαθήματα 
με οικονομικό προσανατολισμό. Όπως επίσης ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί συμ-
φωνούν απόλυτα ή συμφωνούν μερικώς ότι τα οικονομικά μαθήματα μπορούν να συμ-
βάλλουν στη διαμόρφωση θετικής στάσης των μαθητών για ένα βιώσιμο μέλλον. Η 
αναγκαιότητα αλλά και η χρησιμότητα ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου – ιστολογίου που 
θα διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορία – γνώση – εκπαιδευτικό υλικό (Μακρά-
κης, 2013) με θέμα την Οικονομική Εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια και την Εκπαί-
δευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη προέκυψε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  
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Εικονικά μουσεία - Διαδικτυακές δραστηριότητες  

για τη διδασκαλία του πολιτισμού 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Διδάκτορας Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΜΠ 

ioannatyrou@gmail.com 

Περίληψη 

Το εικονικό μουσείο επικεντρώνεται στη σημασία των πληροφοριών και καθρεφτίζει 

τα εκθέματα των ‘φυσικών’ μουσείων. Είναι ένας εποικοδομητικός τρόπος εκπαίδευ-

σης που κάνει τους ψηφιακούς χρήστες κοινωνούς της πολιτιστικής και πνευματικής 

κληρονομιάς, ενεργοποιώντας βιώματα για αισθητική και αντικειμενική, αλλά και πει-

ραματική και παιγνιώδη μάθηση. Η μουσειακή εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία να ενερ-

γοποιηθούν οι αισθήσεις και να επιτευχθεί η γνωστική, η συναισθηματική και η κοινω-

νική ανάπτυξη των προσώπων, μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που διεγείρει το πάθος 

για ανακάλυψη, αναπόληση, πολλαπλή γνώση και ελεύθερη έκφραση, που διαρκεί δια 

βίου. Τα κοινωνικά δίκτυα και τα wikis μπορούν να οικοδομήσουν διαδικτυακές συ-

νεργατικές κοινότητες μάθησης για δυναμικές παρεμβάσεις και συνεισφορές, συν-δη-

μιουργία γνώσης και διακίνησης εκπαιδευτικού υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματο-

ποιήθηκε έρευνα στο τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με στόχο 

τη γλωσσική και πολιτιστική εκπαίδευση των φοιτητών μέσα από εναλλακτικά πολιτι-

στικά περιβάλλοντα, όπως εκείνα των εικονικών μουσείων, αλλά και τη δυναμική των 

διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε μαθήματα πολιτισμού. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: εικονικά μουσεία, μουσειακή εκπαίδευση, wikis, διαδικτυακές δρα-

στηριότητες 

Ψηφιακά Μουσεία -  Μουσειακή Εκπαίδευση 

Η επαφή με το μουσείο επηρεάζει αξίες και στάσεις, είτε εξοικειώνοντας τον επισκέπτη 

με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, προωθώντας την πολιτισμική και κοινωνική συνεί-

δηση κι ενισχύοντας το ενδιαφέρον και την περιέργεια του επισκέπτη, είτε με το να 

προωθεί την αυτοπεποίθησή του και να δίνει κίνητρα για παραπέρα μάθηση και λήψη 

αποφάσεων για τη ζωή. Με την ταχύτατη εξάπλωση των τεχνολογιών, όλοι οι «συλλέ-

κτες» μουσειακών πληροφοριών και ερμηνειών, μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ε-

πισκέψεις τους από το δικό τους χώρο, από το σπίτι τους, τη δουλειά τους, τις βιβλιο-

θήκες, τις αίθουσες διδασκαλίας. 

Η σπουδαία συμβολή του Διαδικτύου είναι ότι διακομίζουν τα πολιτιστικά αντικείμενα 

σε ποικίλα περιβάλλοντα πρόσληψης. Όποιο όνομα και αν επιλέξουμε να χρησιμοποι-

ήσουμε (on-line museum, electronic museum, hypermuseum, digital museum, 

cybermuseum, Web museum) (Αρβανίτης, 2004; Schweibenz, 1998) μας ενδιαφέρει να 

οικοδομήσουμε μια ‘ψηφιακή επέκταση’ του μουσείου στο Διαδίκτυο, ένα ‘μουσείο 
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δίχως τοίχους’. Το εικονικό μουσείο έχει χαρακτηριστεί ως «μια λογικά συνδεδεμένη 

συλλογή με ψηφιακά αντικείμενα παραγόμενα από ποικιλία μέσων τα οποία, λόγω της 

ικανότητάς τους να εξασφαλίζουν συνδετικότητα με διάφορα είδη σύνδεσης, προσαρ-

μόζεται στο να υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας και διάδρασης με 

τους επισκέπτες. Δεν έχει πραγματικό χώρο ή τόπο, τα αντικείμενά του και οι σχετικές 

πληροφορίες μπορούν να διασπαρούν σε όλον τον κόσμο» (Schweibenz, 1998). 

Η μουσειακή εκπαίδευση είναι μια γνωστική διαδικασία και ένα προϊόν κοινωνικών 

και πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων, μια ευκαιρία να ενεργοποιηθούν οι αισθήσεις και 

να επιτευχθεί η γνωστική, η συναισθηματική και η κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων, 

μια πολυαισθητηριακή αφορμή για να γίνουν τα πρόσωπα κοινωνοί τόσο της πνευμα-

τικής όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο χώρος των πολιτισμικών ιδρυμάτων 

ανανεώνει τις μορφές διδασκαλίας και μάθησης, δημιουργώντας εναλλακτικές εμπει-

ρίες και εκπαιδεύοντας αυτόνομους επισκέπτες, φυσικούς ή ψηφιακούς. Μπορούν να 

ξυπνήσουν την περιέργειά τους για γνώση και να υποκινήσουν την καλλιτεχνική ευαι-

σθησία μπροστά στο ωραίο του έργου τέχνης. Μέσα από σωστά σχεδιασμένα εκπαι-

δευτικά προγράμματα και με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, σκοπεύουν να ευαι-

σθητοποιήσουν τη νέα γενιά σε θέματα πολιτισμού, αλλά και να ψυχαγωγήσουν και να 

επιτρέψουν την ελευθερία έκφρασης, διαλόγου και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αυτή 

η επαφή, δημιουργεί νέα κίνητρα για μάθηση, για συνεργασία και για πολλαπλή γνώση, 

μια παροχή ευκαιριών για πρωτοβουλίες και για γνωριμία με την τέχνη, με το παρελ-

θόν, με τον πολιτισμό, μια συμβολή στη διαμόρφωση της μουσειακής πραγματικότητας 

με τις πολλαπλές ερμηνείες των εμπλεκομένων. 

Το εναλλακτικό περιβάλλον μουσειακής και άτυπης μάθησης φαίνεται ότι συγκροτεί 

σχέσεις ουσίας των ανθρώπων με το ιστορικό πλαίσιο, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, 

τις αξίες που δημιούργησαν αυτή την κληρονομιά, διευρύνει την προσωπικότητά τους 

μέσα από την ενεργό συμμετοχή και την ανακάλυψη. Από τη μία τα εσωτερικά κίνητρα 

και από την άλλη ο ενεργός ρόλος των προσώπων και η επικοινωνία που αναπτύσσεται 

μεταξύ τους και με τα έργα τέχνης, προάγουν, τελικά, την αυτόνομη μάθηση και καλ-

λιεργούν τη γλωσσική ικανότητα και τις μαθησιακές δεξιότητες, απαραίτητα εφόδια 

ζωής. «Είναι πολύ πιο ικανοποιητικό να κοιτάξουμε ένα πίνακα με νέο μάτι και να 

ξανοιχτούμε σ’ ένα εξερευνητικό ταξίδι- από το οποίο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί ν’ 

αποκομίσει» (Gombrich, 2007, σ. 37). 

Η συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών στην ενσωμάτωση πολιτιστικών στοι-

χείων- το παράδειγμα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στο μάθημα της γλώσσας και του πολιτισμού μπορεί να 

δώσει το έναυσμα για έναν πιο πρωτότυπο τρόπο διδασκαλίας μέσα σε αυθεντικά πε-

ριβάλλοντα που θα γεμίσει τους εκπαιδευόμενους με εσωτερικά κίνητρα και αμείωτο 

ενδιαφέρον για γνώση, εξερεύνηση, κοινωνικές δραστηριότητες και αυτόνομη μάθηση. 

Ασφαλώς ο ρόλος του δασκάλου προσλαμβάνει άλλη διάσταση: γίνεται διαμεσολαβη-

τής της επίσημης κουλτούρας και ενεργός μέτοχος στην επικοινωνία του με τους μα-

θητές. Ο ίδιος ο δάσκαλος θα πρέπει να παρέχει ερεθίσματα ικανά να ενεργοποιούν 
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προηγούμενες γλωσσικές εμπειρίες και να συντελούν στη δημιουργική και συνδυα-

στική σκέψη. Μέσα από διαδικτυακές περιηγήσεις σε ελληνικούς και παγκόσμιους πο-

λιτισμικούς φορείς, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν όχι μόνον να εμπλουτίσουν και 

να βελτιώσουν τη γλωσσομάθειά τους, αλλά και να αποκτήσουν διαπολιτισμική συνεί-

δηση (Παπαευθυμίου-Λύτρα, 2004) και θετική στάση  προς τον πολιτισμό και τη χώρα 

που  επισκέπτονται, συνειδητοποιώντας πιο ουσιαστικά τις δικές τους πολιτισμικές α-

ξίες και αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις με τους «άλλους». 

Η εμπειρία της χρήσης του Διαδικτύου για διδακτικούς σκοπούς έχει καταδείξει ότι η 

παροχή πρόσβασης στους σπουδαστές σε αυθεντικά δεδομένα με τη βοήθεια της τε-

χνολογίας μπορεί να αποφέρει τόσο γνωστικά κέρδη (καλύτερη αφομοίωση της γλωσ-

σικής και πολιτισμικής γνώσης) όσο και ψυχολογικά (χαρά της εξερεύνησης) (Murray, 

2005; Χατζηδάκη; 2004, Παπαευθυμίου-Λύτρα, 2004; Osuna & Meskill, 1998). Σε έ-

ρευνες  (Τελλίδου, 2004; Tudini, 2003; Osuna & Meskill, 1998; Levy, 1997)  έχει φανεί 

ότι ο σωστός σχεδιασμός για την ενσωμάτωση του πολιτισμού στην εκμάθηση της 

γλώσσας και, συγκεκριμένα, η εμπλοκή με τα οπτικά στοιχεία –και κατ’ επέκταση με 

τα εικονικά περιβάλλοντα- φέρνει θετικά αποτελέσματα στη μάθηση του πολιτισμού 

βοηθώντας στην καλλιέργεια θετικής στάσης, στη μνημονική διευκόλυνση, τη μαθη-

σιακή εγρήγορση και αποδοτικότητα, την αυθεντικότητα μέσω εικόνων των ανθρώ-

πων, των τοπίων, της τέχνης της ξένης γλώσσας, ευελιξία για πολλαπλές ερμηνείες και 

προσαρμογή στις εμπειρίες του καθενός. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα περι-

βάλλον αυτόνομης μάθησης, το οποίο πρέπει να  αναπτυχθεί με τρόπο συστηματικό, 

παρέχοντας νέους τρόπους χρήσης της γλώσσας (κυρίως υβριδικούς), που πιθανόν να 

ενισχύσουν και να δώσουν κίνητρο για συνεργατική και αλληλεπιδραστική επαφή με 

τους άλλους και τη ξένη γλώσσα. Το πρόσωπο που μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, πρέπει 

να εμπλουτίζει συνεχώς τις γλωσσικές του εμπειρίες, αλληλεπιδρώντας με το περιβάλ-

λον του. Αυτό σχετίζεται με τη δημιουργική χρήση της γλώσσας, με την ενεργοποίηση 

της ανθρώπινης σκέψης (Φουντοπούλου, 2001). 

Κοινωνική Δικτύωση- Wikis 

Το Διαδίκτυο προσφέρει εκείνες τις τεχνολογίες και εκείνα τα μέσα για τη δημιουργία 

αποδοτικής, συνεργατικής ατμόσφαιρας μάθησης για on-line μαθήματα. Η κοινωνική 

δικτύωση στο Διαδίκτυο δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε μετά τη μετάβαση από το 

λεγόμενο Web 1.0, όπου ο χρήστης απλά επισκεπτόταν σελίδες για διάβασμα, στο Web 

2.0, όπου οι διαδικτυακές εφαρμογές βασίζονται στη δυναμική διακίνηση της πληρο-

φορίας και στη συνεργασία των χρηστών, δηλ. σε μια ενεργητική εμπλοκή στο διαδι-

κτυακό περιεχόμενο, επιτρέποντας ομαδικότητα και αλληλεπιδραστικότητα στο διαδι-

κτυακό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο οι διαδικτυακές συνεργατικές κοινότητες μάθησης 

(online collaborative learning communities) και τα wikis σχεδιάστηκαν για να βοηθή-

σουν τις ομάδες να συνεργαστούν, να «οικοδομήσουν» online υλικό, να αλληλεπιδρά-

σουν, ιδιαίτερα για εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενους. Πρόκειται για δυνατότητα ομα-

δικής συγγραφής και παρέμβασης ανά πάσα στιγμή. Οι σχολιασμοί και οι συνεισφορές 

από όλα τα μέλη, είναι δραστηριότητες μη γραμμικές με τη δυναμική να μοιράζονται 
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όλοι το αποτέλεσμα και την τελική έκβαση αυτών. Οι υποστηρικτές των wikis επιση-

μαίνουν την ευκολία χρήσης, την ευελιξία στην ανάπτυξη περιεχομένου αλλά και στην 

ανοικτή φιλοσοφία του που το κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη 

ομαδικής εργασίας (Χαριλάου et al., 2011; Χριστακούδης et al., 2011; Bowen, 2008; 

Ebersbach et al., 2006). 

Τα wikis ως εργαλεία μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή και τα κίνητρα των εκπαι-

δευόμενων, διευκολύνουν τη γνωριμία με το περιεχόμενο και παρέχουν ευκαιρίες για 

να εξασκήσουν τις δεξιότητες γραφής. Τα δύο δυνατά του σημεία είναι ότι βοηθούν τη 

συνεργασία μεταξύ χρηστών και επιτρέπουν την ψηφιακή κοινότητα να διατηρεί, να 

ενημερώνει και να εκσυγχρονίζει τις πληροφορίες με τρόπο ομαδικό και εύκολο (Χρι-

στακούδης et al., 2011; Mader, 2006). 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Πραγματοποιήθηκε διετής έρευνα σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, στοχεύοντας στη δημιουργία εναλλακτικών πε-

ριβαλλόντων μάθησης  με τη χρήση εργαλείων Web 2.0 για τη διδασκαλία του πολιτι-

σμού και της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής γλωσσικής εκπαίδευ-

σης. Απώτερος σκοπός της ερευνητικής δουλειάς ήταν η γλωσσική και πολιτιστική εκ-

παίδευση μελλοντικών δασκάλων γλώσσας μέσα από εναλλακτικά πολιτιστικά περι-

βάλλοντα, όπως εκείνα των εικονικών μουσείων, αλλά και η δυναμική των διαδικτυα-

κών δραστηριοτήτων σε μαθήματα πολιτισμού και ξένης γλώσσας (Τύρου, 2013; Τύ-

ρου & Μικρός, 2012, 2011). Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, παρατηρήθηκε εξοι-

κείωση των σπουδαστών με το πολιτισμικό υλικό, πλούσια αλληλεπίδραση, ανταλλαγή 

και διαπραγμάτευση ιδεών μεταξύ τους, εναλλακτικές ιδέες και διαμόρφωση ευέλικτης 

θεώρησης των πραγμάτων. Οι φοιτητές λειτούργησαν ως παραγωγοί πληροφόρησης 

και η μάθηση βασίστηκε και στις δικές τους εμπειρίες. Είχαν τη δυνατότητα να επιλέ-

ξουν τι θα μάθουν, επέδειξαν ενδιαφέρον και ενθάρρυνση στην επίδοση του άλλου. 

Για τους λόγους αυτούς δημιουργήθηκε ένα βασικό περιβάλλον wiki 

(http://it.web2lang-learning.wikia.com), απ’ όπου οι ομάδες των φοιτητών αντλούσαν 

γενικές πολιτιστικές ή πρακτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες των μαθημάτων. 

Σχεδιάστηκαν οκτώ εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία απαρτίζονταν από τρεις ή τέσ-

σερις δραστηριότητες. Οι φοιτητές περιπλανήθηκαν σε εικονικούς πολιτιστικούς φο-

ρείς της Ιταλίας, σε μουσεία, ναούς, θέατρα, βιβλιοθήκες και ομαδικά, επέλεγαν κάθε 

φορά μια από τις προτεινόμενες δραστηριότητες του μαθήματος για να την αναπτύξουν 

στο δικό τους περιβάλλον wiki. Όλες οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν στην ακόλουθη 

θεωρητική βάση: Αφενός στηρίζονται στη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης, 

καθώς η συγκεκριμένη θεωρία επιτρέπει τη διεύρυνση των εμπειριών των φοιτητών με 

το να προσεγγίσουν τα διάφορα θέματα και τα αντικείμενα με εναλλακτικούς τρόπους, 

ανταλλάσσοντας με τους συμφοιτητές τους εμπειρίες, γνώσεις και προσεγγίσεις με α-

ποτέλεσμα να προωθηθεί μια ενιαία «ροή» μάθησης μέσα στην τάξη. Αφετέρου, στη-

ρίζονται στις θεωρητικές αρχές του εποικοδομισμού για ενεργό γνωστική εξερεύνηση 

και ‘κατασκευή’ της δικιάς τους γνώσης και, τέλος, στη δημιουργική γραφή (Τύρου et. 
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al, 2007), την ευκαιρία να απελευθερώσουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους 

σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον και να προωθήσουμε πρωτότυπες λύσεις. 

Κάποιες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες υπήρξαν οι ακόλουθες: 

Εικονική περιήγηση στο Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης (Museo d’ arte 

contemporanea) στο Acri για «αναδιηγήσεις» και φανταστικές συνεντεύξεις ή για συλ-

λογές του καλλιτέχνη Silvio Vigliaturo και ασύγχρονη επικοινωνία. Ακόμη, περιπλά-

νηση εικονική στο Ανοιχτό Μουσείο  (Museo all’ aperto “Carlo Bilotti”) και επαφή με 

τα έργα του Giorgio De Chirico «I due archeologi», όπου το έργο «αποκτά» φωνή και 

διηγείται και το γλυπτό «Ettore e Andromaca», για αναζήτηση θεμάτων αποχωρισμού 

και πρωτότυπης παρουσίασής τους. Στο έργο «Il lupo della Sila», του Mimmo Rotella, 

για ψηφιακή διερεύνηση του αντίστοιχου μύθου βιβλίων και παραγωγή διαφόρων κει-

μένων (ποίημα, πεζό λόγο, θεατρικό έργο). Επίσης, επιλογή μουσικού κομματιού για 

το έργο του Salvador Dalì «San Giorgio e il drago» ή για τον ίδιο τον δημιουργό και να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους. 

Εικονική περιπλάνηση στο Teatro Alfonso Rendano, της Cosenza και επιλογή είτε για 

«σκηνοθεσία» δικού τους θεατρικού έργου, είτε για καταγραφή δικής τους εμπειρίας 

από ένα θέατρο, αλλά και είτε για περιγραφή του πώς φανταζόταν την πρεμιέρα, παίρ-

νοντας κάποιο ρόλο. Εναλλακτικά, ενασχόληση με την αυλαία του θεάτρου (Il 

Sipario,di Paolo Vetri): ως το μοναδικό διασωθέν αντικείμενο πυρκαγιάς που είχε ξε-

σπάσει. Δημιουργική συγγραφή της εμπειρίας της, όλα όσα έχει δει εκείνα που έχει 

αισθανθεί και θα επιθυμούσε να εκφράσει. Ακολούθησε  ψηφιακή επίσκεψη στην Δη-

μοτική βιβλιοθήκη (Biblioteca Civica) με την έκθεση του Bernardino Telesio, με τους 

τόμους φιλολογικών έργων ώστε να γίνουν οι βιογράφοι του. Δημιουργικό εικονικό 

ρεπορτάζ στην πόλη του Bisignano, στο Convento di Sant’ Umile, ή  φανταστικός διά-

λογος στο Lattarico, σε μια περιοχή της Καλαβρίας, για την ιστορία της πόλης ή της 

εκκλησίας της (Chiesa dell’ Immacolata). Επίσης, εξερεύνηση των εκκλησιών της Κα-

λαβρίας, κάνοντας μια περίληψη για ταξιδιωτικό φυλλάδιο. Ακολουθούσε ψηφιακή πε-

ριπλάνηση στα μουσεία του Βατικανού και εξερεύνηση διαφόρων αιθουσών (Cappella 

Sistina, Sala di Costantino, Stanza di Eliodoro, Stanza della Segnatura, Stanza 

dell'Incendio di Borgo). 

Υπήρξε, επίσης, εικονική περιήγηση στην πόλη του Luzzi για συγγραφή ιστορίας ή 

ποιήματος. Η εικονική αποτύπωση για εξερεύνηση του ναού Chiesa Madre di S. Maria, 

της Rota Greca, με ημερομηνία ίδρυσης που παραπέμπει σε ελληνική καταγωγή, ή μια 

ψηφιοποιημένη αποτύπωση του χώρου στην Paola, -το μεν παλαιό ιερό μας οδηγεί στα 

χρόνια του Αγίου Φραγκίσκου, το δε μοντέρνο καθηλώνει τους επισκέπτες του.  Επί-

σης, ψηφιακή επίσκεψη των προορισμών Montalto Uffugo, Rose και San Giovanni in 

Fiore για ένα παιχνίδι ρόλων: ποιο μέρος θα πρότειναν ως πιο κατάλληλο για έναν 

συλλέκτη έργων τέχνης, έναν φωτογράφο ή έναν φοιτητή των Καλών Τεχνών. 
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Επίσκεψη στο ψηφιακά αποτυπωμένο Montalto Uffugo, όπου ως εκπρόσωποι της 

UNESCO εξηγούν γιατί αυτό το μνημείο βρίσκεται υπό την προστασία του Οργανι-

σμού. Εικονική περιπλάνηση στο Δημοτικό Μουσείο Τέχνης (Museo civico d’ arte) 

του Rende. Επιπλέον, με κύριο έργο που προβάλλεται τον στρατιώτη (Il Soldato) του 

Mattia Preti, για μια «υποθετική» συνέντευξη. Παρουσίαση και θέματος «νεκρής φύ-

σης» (“natura morta”): τα σύμβολά της αποκαλύπτουν ιδέες και έννοιες κρυμμένες. 

Ερωτήσεις προς τον καλλιτέχνη Renato Guttuso για τις σκέψεις του πάνω στο έργο του 

που προβάλλεται και στη συνέχεια αναζήτηση και άλλων έργων του. 

Συμπεράσματα Έρευνας 

Από την εικονική πολιτιστική εμπειρία των φοιτητών και από ερωτηματολόγια (αρ-

χικό-τελικό) που τους δόθηκαν, προέκυψαν αξιόλογα αποτελέσματα. Αξίζει να αναφέ-

ρουμε  πως η έννοια της επικαιρότητας είναι καίριας σημασίας για το πώς αντιμετωπί-

ζουν οι φοιτητές την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Με την ενσωμάτωση αυθε-

ντικού και επίκαιρου υλικού μπορεί να υποστηριχθεί η γλώσσα και να αποκτηθεί η 

απαιτούμενη εμβέλεια της επικοινωνιακής και κοινωνικογλωσσικής ικανότητας. Φα-

νερώνεται ότι οι φοιτητές μας έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν ένα θετικό και πιο 

ανοιχτό τρόπο σκέψης, είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν τη συμμετοχική ανταλλαγή α-

πόψεων και να δουλέψουν από κοινού, έχοντας ένα κοινό στόχο. 

Οι φοιτητές αξιολόγησαν θετικά τη δυνατότητα των Νέων Τεχνολογιών, ως περιβάλ-

λον συνεχώς εξελισσόμενο και πλούσιο σε γνωστικό και πληροφοριακό υλικό, ικανό 

να συμβάλει και να υποστηρίξει από τη μια μεριά τη μάθηση και τη συνεργασία και 

από την άλλη τη δημιουργική έκφρασή τους σε δραστηριότητες σχεδιασμένες παιδα-

γωγικά. 

 Γίνεται προφανές πως οι έννοιες της κατανόησης και της εμβάθυνσης στα θέματα με 

τα οποία διαπραγματεύονται οι φοιτητές μας είναι εξαιρετικά σημαντικά. Θεωρούν ότι 

με τις Νέες Τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ένα δικό τους μαθησιακό 

πρόγραμμα και σταδιακά να οδηγηθούν στην κατανόηση μιας άλλης γλώσσας και του 

συνδεδεμένου με αυτήν πολιτισμού. Αποκτούν γνώσεις για το θέμα που διαπραγματεύ-

ονται, κατανοούν και οπτικοποιούν έννοιες, εξερευνούν, αλλά και κερδίζουν εμπειρίες 

μάθησης σε περιβάλλοντα διαδικτύου, σχεδιάζουν και αποτιμούν τα προϊόντα της ίδιας 

της μάθησης, γεγονός που οδηγεί σε κατανόηση και αναστοχασμό. Επίσης, προκύπτει 

ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να εισάγουν τους φοιτητές στην επιστημονική αντι-

μετώπιση της γνώσης και της πραγματικότητας. Τους δίνει την ευκαιρία να παρατηρή-

σουν και να εξερευνήσουν, να ενδιαφερθούν, κεντρίζοντάς τους τη φαντασία. Τέλος, 

καίριας σημασίας για τους φοιτητές μας είναι η δημιουργική ενασχόληση με τις Νέες 

Τεχνολογίες, ώστε να βιώσουν αισθητικές εμπειρίες σε διαφορετικές καταστάσεις, πα-

ράγοντας πολλές ιδέες, κάνοντας χρήση του μεταφορικού τρόπου σκέψης. Η ενθάρ-

ρυνση της δημιουργικότητας εμπλέκει τους φοιτητές σε αυθεντικές κοινωνικές δρα-

στηριότητες και τους μαθαίνει να διαπραγματεύονται γλωσσικούς και επικοινωνιακούς 

κώδικες που προωθούν την αυτονομία και τον αυτοέλεγχο. Με το να εκτίθενται σε 
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διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισμούς, η φαντασία τους διεγείρεται και η συνείδηση 

των εναλλακτικών λύσεων γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου σκέψης τους. 

Φάνηκε από το τελικό ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι φοιτητές μας ότι έμει-

ναν ευχαριστημένοι τόσο από το περιβάλλον wiki, πάνω στο οποίο αναπτύχθηκαν οι 

δραστηριότητες, όσο και από το περιεχόμενο και τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Είναι 

γνωστό ότι η συνεργατική διακίνηση υλικού και πληροφοριών στα περιβάλλοντα 

wikis προσδίδει σημαντική δυναμική σε αυτά τα περιβάλλοντα. Αξιολόγησαν θετικά 

τις επιπλέον τεχνικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών 

μαθημάτων, ασχολούμενοι με επίκαιρο και αυθεντικό υλικό του ιταλικού πολιτισμού. 

Επιπροσθέτως, οι γνώσεις αυτές που αποκτήθηκαν, δεν περιορίζονται μόνον στην αί-

θουσα της διδασκαλίας, αλλά πρόκειται για υλικό που μπορούν και επιθυμούν να χρη-

σιμοποιήσουν και έξω από αυτή. Τέλος, ό,τι ανακάλυψαν κινούμενοι στο χώρο του 

Παγκόσμιου Ιστού, τους ικανοποίησε ιδιαίτερα. Παρατηρείται μια βαθιά ανάγκη των 

φοιτητών μας να μοιραστούν τη γνώση που κατακτούν από το Διαδίκτυο και να αλ-

ληλεπιδράσουν με τα μέλη της ομάδας τους, να σταθούν κριτικά στα υπό μελέτη θέ-

ματα και να συμβάλουν σε νέες ιδέες, σε νέους τρόπους έκφρασης. Προφανώς, η με-

σολάβηση των Νέων Τεχνολογιών έχει αλλάξει όχι μόνον τον τρόπο διδασκαλίας, 

αλλά και την επικοινωνία στην ομαδική εργασία, την αλληλεπίδραση και τη συνερ-

γασία. Με πρωταγωνιστή την κοινότητα των φοιτητών πλέον, δημιουργούνται κατάλ-

ληλα κίνητρα για να κινητοποιηθούν όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα, να μεταφέρουν 

γνώσεις, να πραγματοποιήσουν έναν εξελικτικό διάλογο με τον πολιτισμό, τη γλώσσα 

και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Επιμύθιο 

Τα wikis συνεργατικής γραφής, διευκολύνουν την παραγωγή ομαδικής εργασίας και 

την εκμάθηση του πολιτισμού, διατηρώντας και ανανεώνοντας τον πληροφοριακό θη-

σαυρό, μέσα σε ατμόσφαιρα ενεργοποίησης της δημιουργικής σκέψης και των γλωσ-

σικών εμπειριών. Στο εικονικό μουσείο πραγματοποιείται ενεργητική συμμετοχή και 

πολλαπλές ευκαιρίες για ασχολία με ένα θέμα ή με ένα έκθεμα, ανάλογα με τις προδια-

θέσεις, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα του καθενός, έχοντας σκοπό η επίσκεψη να 

γίνει πιο ελκυστική και αποδοτική. Χρειάζεται η παιδαγωγική υποστήριξη σεναρίου 

για να επιτύχουμε τόσο τη διανοητική όσο και τη συναισθηματική θεώρηση των αντι-

κειμένων, για να απευθυνθούμε σε όλες τις αισθήσεις και τύπους νοημοσύνης, για να 

οπτικοποιήσουμε αφηρημένες έννοιες και να αλληλεπιδράσουμε με συγκεκριμένα 

στοιχεία αλλά και κοινωνικά με άλλους χρήστες, και ασφαλώς, να οδηγηθούμε σε μια 

αύξηση της ουσιαστικής και άτυπης μάθησης.  

Ο Bowen (2000) κλείνει το άρθρο του με μια φράση της νομπελίστριας Penelope Lively 

“we carry a museum inside our heads” («κουβαλάμε ένα μουσείο μέσα στο κεφάλι 

μας») και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι το Διαδίκτυο ίσως είναι ένας τρόπος για να 

φανερωθούν κάποιες από τις πιο αιθέριες πληροφορίες σε όλους. Πρέπει να είμαστε 

όμως προσεκτικοί για να δούμε την ψηφιακή παρουσία των μουσείων στον ιστοχώρο 

ως κάτι πρόσθετο και συμπληρωματικό στην παραδοσιακή εικόνα των μουσείων που 
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έχουμε, στην αυθεντική βίωση και θέαση των εκθεμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν ε-

πιχειρείται αντικατάσταση αυτής της πολιτιστικής τέρψης από τα εικονικά μουσεία. Το 

αντίθετο. Το εικονικό μουσείο είναι ο μεσάζων, το εργαλείο που θα ενδυναμώσει την 

παρουσία και την επίσκεψη στους φυσικούς χώρους των μουσείων. Σαφώς, δεν μπο-

ρούν να προσφέρουν πραγματικά αντικείμενα στους επισκέπτες τους, μπορούν όμως 

να επεκτείνουν τις ιδέες και τις αρχές αυτών των συλλογών στο ψηφιακό χώρο 

(Schweibenz, 1998). Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνον αποκαλύπτουν την ουσιώδη φύση 

των μουσείων, αλλά και επιτρέπουν στους ψηφιακούς επισκέπτες να βιώσουν μια επί-

σκεψη σε χώρους που ίσως ποτέ να μην είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν. 
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Η εκπαιδευτική αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων σε ένα έργο eTwinning  

 Αλεξούδα Γεωργία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Δρ 

alexouda@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των 
συνεργατικών εργαλείων padlet, google slides και του φόρουμ του Twinspace στο 
πλαίσιο ενός έργου eTwinning και κατατίθεται η εμπειρία της υλοποίησής τους. Τα 
αποτελέσματα της εργασίας στηρίζονται στην παρατήρηση κατά τη διάρκεια της διδα-
κτικής πορείας, στην ποιότητα των προϊόντων που παρήχθησαν κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία και στις απαντήσεις των μαθητών σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Τα α-
ποτελέσματα δείχνουν ενθαρρυντικά τόσο για την ευχρηστία όσο και για την εκπαιδευ-
τική χρησιμότητα των συγκεκριμένων συνεργατικών εργαλείων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Συνεργατικά εργαλεία, eTwinning, padlet, google slides, forum. 

Εισαγωγή 

Το eTwinning είναι μια κοινότητα μάθησης των σχολείων της Ευρώπης. Η δράση 
eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τε-
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία 
και υπηρεσίες για τα σχολεία. Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning (www.etwinning.net), 
η οποία διατίθεται σε 28 γλώσσες, είναι το βασικό σημείο συνάντησης και ο χώρος 
εργασίας της δράσης. Παρέχει online εργαλεία στους καθηγητές για να βρουν συνερ-
γάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές 
και να ξεκινήσουν μια άμεση συνεργασία. Το eTwinning δεν αφορά μόνο τη συνεργα-
σία μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και τον εμπλου-
τισμό των μαθησιακών ευκαιριών. Τα έργα eTwinning δίνουν τη δυνατότητα να υλο-
ποιηθούν διασχολικές συνεργασίες, στις οποίες αξιοποιούνται οι ΤΠΕ. Ουσιαστικά 
πρόκειται για ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων μέσω Διαδικτύου (Gilleran, 
2007, Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2009). 

Η θεματολογία των έργων μπορεί να ποικίλει. Έργα eTwinning μπορούν να υλοποιη-
θούν στο Δημοτικό (Κρέτση & Ραδινού, 2015, Χατζηγιάνογλου, Χάρου & Τσιρίκου, 
2015), στο Γυμνάσιο (Μπαλαφούτη, Τσέβη & Βαρσαμίδου, 2015, Τσέλιγκα, Παππά & 
Καρανίκα, 2015) και στο Λύκειο (Αναγνωστάκη, 2015, Διαμάντη, Κάππου, Νηστικάκη 
& Πιταράκη, 2015, Δρακωτού & Σακελλαράκη, 2015). Επίσης μπορεί να υπάρξει και 
συνεργασία μεταξύ των βαθμίδων π.χ. Δημοτικού – Γυμνασίου (Πασταρματζή & Πα-
σταρματζής, 2015). 

Η πλατφόρμα του eTwinning παρέχει το TwinSpace που είναι ένας ασφαλής και ελεγ-
χόμενος χώρος, όπου οι μαθητές μπορούν να γνωριστούν και να συνεργαστούν μεταξύ 
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τους. Η συνεργασία μπορεί να υποστηριχτεί από ποικίλα συνεργατικά εργαλεία ΤΠΕ. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται κάποια συνεργατικά εργαλεία που χρησιμο-
ποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός έργου eTwinning και κατατίθεται η εμπειρία της αξιοποί-
ησης τους. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζεται σύντομα το έργο eTwinning 
«Κοινοί τόποι … εκ του μακρόθεν». Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συνεργατικά ερ-
γαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και συγκεκριμένα 
παραδείγματα της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης. Ακολουθεί η κατάθεση της εμπει-
ρίας της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συγκεκριμένων εργαλείων με βάση την παρα-
τήρηση της διδακτικής πορείας και τα αποτελέσματα ενός ανώνυμου ηλεκτρονικού ε-
ρωτηματολογίου που απαντήθηκε από τους συμμετέχοντες μαθητές. Στο τέλος συνο-
ψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 

Το έργο eTwinning  

Τα συνεργατικά εργαλεία ΤΠΕ που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία χρησιμο-
ποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου eTwinning «Κοινοί τόποι … εκ του μακρόθεν» που 
υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015 - 16. Στο έργο συμμετείχαν μαθητές της α΄ τάξης 
του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη της Λεμεσού. Το έργο είχε τους εξής άξονες: Μουσική, Συ-
νταγές, Θρύλοι και Λογοτεχνία. Ο γενικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να γνω-
ρίσουν μαθητές από έναν άλλο τόπο, να παρουσιάσουν τον τόπο τους με βάση τους 
παραπάνω άξονες και να γνωρίσουν τον τόπο των συνεργατών τους. Στο παραπάνω 
πλαίσιο οι μαθητές των δύο σχολείων αλληλεπίδρασαν και συνεργάστηκαν μεταξύ 
τους. Επίσης είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον 
των δύο σχολείων και να ανιχνεύσουν ομοιότητες και διαφορές.  

Αρχικά οι μαθητές των δύο σχολείων συστήθηκαν, παρουσίασαν το σχολείο τους και 
την πόλη τους. Με τον τρόπο αυτό γνώρισαν τους συνεργάτες τους, το σχολείο τους 
και την πόλη τους. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν διακρατικές ομάδες ανά άξονα. Η 
ομάδα της Μουσικής επέλεξε ένα τραγούδι από τον τόπο του κάθε σχολείου, το μελέ-
τησε και οι μαθητές των δύο σχολείων ένωσαν τις φωνές τους σε κοινές ηχογραφήσεις 
των δύο τραγουδιών. Η ομάδα των Συνταγών αντάλλαξε τοπικές συνταγές. Η ομάδα 
των Θρύλων και της Λογοτεχνίας διερεύνησε τους θρύλους των δύο τόπων και αναζή-
τησε ομοιότητες. Οι μαθητές των δύο σχολείων γιόρτασαν μαζί τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά ανταλλάσσοντας τοπικά τραγούδια και τοπικές συνταγές για τις συ-
γκεκριμένες γιορτές. Αντίστοιχα για τις Απόκριες μοιράστηκαν βίντεο με αποκριάτικα 
δρώμενα. Επίσης το ένα από τα τραγούδια που επιλέχτηκε για μελέτη και κοινή ηχο-
γράφηση είναι αποκριάτικο. 

Τα συνεργατικά εργαλεία – Παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης 

Αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα του Twinspace, στο οποίο δημιουργήθηκε ένα γενικό φό-
ρουμ για την επικοινωνία όλων των συνεργατών. Επιπλέον, για κάθε διακρατική ομάδα 
δημιουργήθηκε ένα ειδικό φόρουμ για τις ανάγκες της επικοινωνίας των μελών της. 
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Το padlet χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές δραστηριότητες του συγκεκριμένου έργου. 
Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφρά-
ζουν τις σκέψεις τους για ένα θέμα με ευκολία. Λειτουργεί ως ένα online φύλλο χαρ-
τιού, στο οποίο κάθε άτομο μπορεί να εισάγει ό,τι περιεχόμενο θέλει (π.χ. εικόνες, βί-
ντεο, έγγραφα, κείμενα) οπουδήποτε στο φύλλο μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες. 
Μοιάζει με ένα πολυμεσικό, φιλικό προς το χρήστη, ελεύθερης μορφής wiki πραγμα-
τικού χρόνου (http://jn.padlet.com/article/57-what-is-padlet).  

Τα τελευταία χρόνια έγιναν οι πρώτες προσπάθειες μελέτης των επιπτώσεων της χρή-
σης του padlet στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Σε ένα πανεπιστημιακό μά-
θημα πριν από κάθε διάλεξη ο διδάσκων έθετε ένα ερώτημα σε ένα padlet και οι φοι-
τητές καλούνταν κατά τη διάρκεια να εισάγουν την απάντησή τους από τη συσκευή 
τους (smartphone, tablet, κλπ). Οι απαντήσεις των φοιτητών σε σχετικό ερωτηματολό-
γιο έδειξαν ότι το 83% των φοιτητών θεώρησε ότι η χρήση του padlet έκανε το μάθημα 
περισσότερο ενδιαφέρον και το 79% των φοιτητών θεώρησε ότι η μαθησιακή του ε-
μπειρία εμπλουτίστηκε με τη χρήση του padlet. Επίσης το 43% δήλωσε ότι ήταν πιο 
πιθανό να εκφραστεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσω του padlet παρά λεκτικά 
(Ellis, 2015). Ενθαρρυντικά για τη συμμετοχή των μαθητών ήταν και τα αποτελέσματα 
που παρατήρησε και άλλος διδάσκων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έθετε κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος ερωτήματα στο padlet (Fuchs, 2015). 

Στο έργο eTwinning «Κοινοί τόποι … εκ του μακρόθεν» χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 
τέσσερα padlet. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Ας γιορτάσουμε μαζί τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά!» χρησιμοποιήθηκε ένα padlet για την ανταλλαγή χριστου-
γεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων τοπικών συνταγών και ένα padlet για την ανταλ-
λαγή χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων τοπικών τραγουδιών. Στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας «Η διακρατική ομάδα των συνταγών αναλαμβάνει δράση!» χρησιμο-
ποιήθηκε ένα padlet για την ανταλλαγή τοπικών συνταγών. Στη δραστηριότητα «Ας 
γιορτάσουμε μαζί τις Απόκριες!» χρησιμοποιήθηκε ένα padlet για την ανάρτηση απο-
κριάτικων δρώμενων. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα padlet για να εισάγουν κείμενο, 
εικόνες, βίντεο και ηχογραφήσεις. 

Οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιούρ-
γησαν δύο παρουσιάσεις με τη χρήση των google slides. Η εφαρμογή google slides 
διατίθεται μέσω του google drive και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί, 
να επεξεργάζεται και να έχει γενικότερα πρόσβαση σε μια παρουσίαση από οποιαδή-
ποτε συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, όπως smartphone, tablet και υπολογιστή. 
Επίσης του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται συγχρόνως με άλλα άτομα σε μια κοινό-
χρηστη παρουσίαση (https://www.google.com/slides/about/). Η χρήση των google 
slides για τη δημιουργία κοινόχρηστων παρουσιάσεων έδειξε να ενισχύει τη συνεργα-
σία και την αλληλεπίδραση (Fuchs, 2015).  

Οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συμ-
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μετείχαν στο έργο eTwinning ανήκαν στο ίδιο τμήμα γενικής παιδείας, αλλά στο μά-
θημα της Πληροφορικής το τμήμα διαιρείται σε δύο μικρότερα τμήματα. Καθένα από 
αυτά ανέλαβε να δημιουργήσει από μία παρουσίαση. Η μία παρουσίαση αφορούσε την 
πόλη της Θεσσαλονίκης και η άλλη το σχολείο τους. Σε κάθε παρουσίαση συνεργά-
στηκαν 13 μαθητές. Προηγούμενα οι μαθητές χρειάστηκε να συνδιαμορφώσουν με την 
εκπαιδευτικό Πληροφορικής τη δομή της παρουσίασης και να συμφωνήσουν για τον 
τρόπο εργασίας στην κοινόχρηστη παρουσίαση. 

Η εμπειρία της υλοποίησης 

Η ποιότητα των προϊόντων που παρήχθησαν από τους μαθητές δείχνει να είναι πολύ 
ικανοποιητική. Οι σελίδες του έργου είναι δημόσιες και διαθέσιμες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://twinspace.etwinning.net/12627/home. Επίσης η παρατήρηση κατά τη 
διάρκεια της διδακτικής πορείας έδειξε ότι οι μαθητές είχαν πολύ ενεργό ρόλο, έδει-
χναν ικανοποιημένοι από τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων και οι δυσκολίες 
που προέκυψαν ήταν περιορισμένες και αντιμετωπίστηκαν.  

Οι μαθητές έδειξαν να μη συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση των φόρουμ και 
να χαίρονται με τη συμμετοχή τους σε αυτά. Μόνο στην αρχή της δημιουργίας των 
ειδικών φόρουμ, που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των διακρατικών ομάδων εργα-
σίας, μερικοί μαθητές συνάντησαν δυσκολίες στη διάκρισή τους από το γενικό φόρουμ 
και χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσουν πότε πρέπει να χρησιμοποιούν 
το γενικό φόρουμ επικοινωνίας και πότε το φόρουμ της διακρατικής τους ομάδας. 

Η χρήση του padlet έδειξε να ενθουσιάζει τους μαθητές. Το χρησιμοποίησαν με ευκο-
λία, χρησιμοποίησαν ποικίλες μορφές πληροφορίας και έδειξαν να απολαμβάνουν την 
αλληλεπίδραση μέσω αυτού με τους υπόλοιπους συνεργάτες τους. Μόνο σε κάποιες 
περιπτώσεις εισαγωγής συνημμένων αρχείων συναντήθηκαν προβλήματα.  

Η χρήση των google slides δε δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Υπήρξαν περιπτώσεις 
που συγκρίθηκε με το λογισμικό παρουσιάσεων Powerpoint, για κάποια χαρακτηρι-
στικά του οποίου μερικοί μαθητές έδειξαν προτίμηση, αλλά συγχρόνως ακόμη και αυ-
τοί αναγνώριζαν το πλεονέκτημα της κοινής χρήσης των google slides. Πριν την έ-
ναρξη της από κοινού δημιουργίας των παρουσιάσεων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη 
συνδιαμόρφωση της δομής τους και στη θέσπιση κανόνων εργασίας. Αρχικά η ολομέ-
λεια των 13 ατόμων με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού αποφάσισε ποια θα είναι η 
δομή της κοινής τους παρουσίασης. Στη συνέχεια οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες 
των 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα ανέλαβε ένα συγκεκριμένο μέρος της παρουσίασης. Όλοι 
συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στα μέρη της παρουσίασης των άλλων 
ομάδων, αλλά είναι χρήσιμο να κάνουν προτάσεις προς τους συμμαθητές τους για να 
βελτιώσουν το μέρος που ανέλαβαν. Επίσης συμφώνησαν να τηρήσουν κάποιους γενι-
κούς κανόνες μορφοποιήσεων, αλλά άφησαν και κάποια περιθώρια επιλογής σε κάθε 
ομάδα. 
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Στο πλαίσιο του αναστοχασμού προκειμένου να μελετηθούν με μεγαλύτερη λεπτομέ-
ρεια οι δυσκολίες και οι αντιλήψεις των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερω-
τηματολόγιο που δημιουργήθηκε με τη χρήση των google forms. Το ερωτηματολόγιο 
στάλθηκε στους 26 συμμετέχοντες μαθητές του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, από τους οποίους απάντησαν οι 25. Το ερωτηματολόγιο ήταν 
ανώνυμο. Πρέπει να σημειωθεί στο συγκεκριμένο σχολείο με βάση το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (ΥΠΓΒΜΘ, 2011) το μά-
θημα της Πληροφορικής διδάσκονταν δύο ώρες την εβδομάδα αντί της μίας ώρας δι-
δασκαλίας με βάση το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών. Σημειώνεται ότι οι συγκεκρι-
μένοι μαθητές εισήχθησαν στο πειραματικό σχολείο με κλήρωση και όχι με εξετάσεις. 
Ακολουθούν τα σημαντικότερα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.  

Επτά (7) από τους μαθητές είχαν ξαναχρησιμοποιήσει το εργαλείο του padlet. Έντεκα 
(11) από αυτούς είχαν ξαναχρησιμοποιήσει τα google slides. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα που βλέπουμε στον πίνακα 1 η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δε δυσκο-
λεύτηκε ιδιαίτερα στη χρήση του padlet, το βρήκε κατάλληλο για τις δραστηριότητες 
στις οποίες χρησιμοποιήθηκε και θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι μπορεί να συμπερι-
λάβει κείμενο, εικόνα, βίντεο και άλλους συνδέσμους. Επίσης η συντριπτική πλειοψη-
φία των μαθητών δε δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη χρήση των google slides. Οι μαθητές 
βρήκαν τη συγκεκριμένη εφαρμογή κατάλληλη για τις δραστηριότητες στις οποίες χρη-
σιμοποιήθηκε, τους άρεσε που συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους σε μια κοινό-
χρηστη παρουσίαση και θα ήθελαν να συνεργαστούν σε μια κοινόχρηστη παρουσίαση 
και με τους μαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών δε φαίνεται να συνάντησε μεγάλες δυσκολίες στη χρήση του φόρουμ. 

Ερώτηση Καθό-
λου 

Λίγο Μέ-
τρια 

Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πόσο δυσκολεύτηκες στη χρήση του 
padlet; 

15 8 0 0 2 

Πόσο κατάλληλο θεωρείς ότι είναι 
το εργαλείο του padlet για δραστη-
ριότητες στο πλαίσιο ενός έργου 
eTwinning; (Π.χ. ανταλλαγή συντα-
γών, ανταλλαγή τραγουδιών, ανταλ-
λαγή βίντεο, κ.α.) 

1 2 5 9 8 

Πόσο σημαντικό θεωρείς το γεγονός 
ότι σε μια ανάρτηση του padlet μπο-
ρείς να συμπεριλάβεις κείμενο, ει-
κόνα, βίντεο και άλλους συνδέ-
σμους; 

1 4 1 10 9 

Πόσο δυσκολεύτηκες στη χρήση 
των google slides στη δημιουργία 
της παρουσίασης της πόλης μας ή 
του σχολείου μας; 

13 7 3 1 1 
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Πόσο κατάλληλο θεωρείς ότι είναι 
το εργαλείο των google slides για τη 
δημιουργία παρουσιάσεων στο πλαί-
σιο ενός έργου του eTwinning; 

0 2 8 8 7 

Πόσο σου άρεσε που συνεργάστη-
κες με τους συμμαθητές σου σε μια 
κοινόχρηστη παρουσίαση των 
google slides; 

0 1 8 11 5 

Θα ήθελες να συνεργαστείς με τους 
μαθητές του συνεργαζόμενου σχο-
λείου σε μια κοινόχρηστη παρουσί-
αση των google slides; 

1 3 6 10 5 

Πόσο δυσκολεύτηκες στη χρήση του 
φόρουμ; 

11 7 5 1 1 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert 

Κανένας μαθητής δεν πρότεινε κάποιο άλλο εργαλείο ως πιο κατάλληλο από το padlet 
για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στην ερώτηση ανοικτού τύπου «Τι σου άρεσε 
περισσότερο στη χρήση του padlet;» κυριάρχησαν οι αναφορές στην εισαγωγή εικόνας, 
ήχου, βίντεο και κειμένου και στη δυνατότητα να βλέπει κάποιος όλες τις αναρτήσεις 
των συνεργαζόμενων σχολείων συγχρόνως και να επικοινωνεί άμεσα. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών (22/25) θα ήθελαν να ξαναχρησιμοποιήσουν το padlet. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για τα google slides είναι 23/25. 

Συμπεράσματα  

Η εμπειρία της εκπαιδευτικής αξιοποίησης του padlet και των google slides στο πλαίσιο 
του έργου «Κοινοί τόποι … εκ του μακρόθεν» είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η 
δυνατότητα του padlet να χρησιμοποιείται για αναρτήσεις που περιέχουν κείμενο, ήχο, 
εικόνα και βίντεο καθώς και η πολύ εύκολη χρήση του, το αναδεικνύουν σε ένα χρή-
σιμο εργαλείο που είναι δημοφιλές στους μαθητές και μπορεί να δώσει σημαντική ώ-
θηση σε συνεργατικές δραστηριότητες. Επίσης η χρήση των κοινόχρηστων παρουσιά-
σεων των google slides δε δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους μαθητές, τους άρεσε και αποδεί-
χτηκε αποτελεσματική για τη δημιουργία παρουσιάσεων με τη συμμετοχή πολλών α-
τόμων. Πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η θέσπιση κανόνων στη χρήση τους ήταν απα-
ραίτητη και επέτρεψε την ανάδειξη της εκπαιδευτικής τους χρησιμότητας. Η χρήση 
των φόρουμ που μπορούν να δημιουργηθούν στο Twinspace επίσης δείχνει να βοηθάει 
την επικοινωνία και να μην εμφανίζει ιδιαίτερα προβλήματα χρήσης.  

Με βάση την εμπειρία της υλοποίησης, τα συνεργατικά εργαλεία padlet και google 
slides μπορoύν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο ενός έργου eTwinning, αλλά και γενικότερα. Προτείνεται να δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην αξιοποίηση της δυνατότητας του padlet για εισαγωγή πολυμεσικής πλη-
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ροφορίας. Επίσης, η συνδιαμόρφωση με τους μαθητές της δομής της κοινόχρηστης πα-
ρουσίασης και των κανόνων του τρόπου εργασίας κρίνεται πολύ σημαντική για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση της εφαρμογής των google slides. 
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Περίληψη 

Η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα της χρήσης της ψηφιακής αφήγησης στην ο-
μαλή ένταξη των μαθητών της πρώτης τάξης του δημοτικού στο σχολικό περιβάλλον. 
Η παρέμβαση στηρίχθηκε στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία και 
στη μοντελοποίηση για την ενίσχυση θετικών συμπεριφορών. Λόγω της μικρής τους 
ηλικίας, ο ερευνητής λειτούργησε ως το "χέρι" τους, εκτελώντας τις οδηγίες τους κατά 
την υλοποίηση της ιστορίας. Παράλληλα, και με έμμεσο τρόπο, τους κατεύθυνε σε ση-
μεία που έπρεπε να τονιστούν, χωρίς να φαίνεται ότι κάτι τους "διδάσκει". Από τα α-
ποτελέσματα συνάγεται ότι περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής εξομα-
λύνθηκαν γρήγορα και παράλληλα το κλίμα στην τάξη βελτιώθηκε. Τέλος, λόγω της 
σύντομής της διάρκειας της παρέμβασης μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα, χωρίς αλλαγές 
του ωρολογίου προγράμματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, σχολική προσαρμογή, σχολική ετοιμότητα, μο-
ντελοποίηση  

Εισαγωγή 

Οι πρώτες μέρες στο σχολείο σηματοδοτούν τη μετάβαση του παιδιού σε μία νέα πραγ-
ματικότητα, από την ασφάλεια του σπιτιού και το περιβάλλον του νηπιαγωγείου, σε 
ένα διαφορετικό περιβάλλον, αυτό του σχολείου. Είναι μια δύσκολη περίοδος για γο-
νείς και παιδιά. Ο φόβος του άγνωστου, ο αποχωρισμός από τους γονείς, η απώλεια της 
αίσθησης της μοναδικότητας που το παιδί είχε στο σπίτι, είναι μόνο μερικά από τα 
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν (Fabian & Dunlop, 2007). Επιπλέον, οι μαθη-
τές πρέπει να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, τους 
κανόνες και τις αρχές του σχολείου. Ο χρόνος προσαρμογής για κάθε παιδί εξαρτάται 
από τα προβλήματα που αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει και έχει στενή σχέση με αυτό 
που ονομάζεται σχολική ετοιμότητα. Σε γενικές γραμμές, η σχολική ετοιμότητα είναι 
η ικανότητα τα παιδιά να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που το 
σχολικό περιβάλλον υπαγορεύει (Carlton & Winsler, 1999). Απαιτεί ορισμένες ακαδη-
μαϊκές δεξιότητες, όπως αναγνωστικές και μαθηματικές γνώσεις, αλλά επίσης συμπε-
ριφορικές δεξιότητες, όπως η ρύθμιση των συναισθημάτων και η κοινωνική συμπερι-
φορά (Duncan et al., 2007; Denham, 2006; Ladd, Herald & Kochel, 2006). Υποστηρί-
ζεται ότι η σχολική ετοιμότητα είναι το αποτέλεσμα κι άλλων ειδών ετοιμότητας: νοη-
τικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, και σωματικής, που όλες μαζί επιτρέπουν στο 
παιδί να δεχτεί, να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος 
(Δροσίνου κ.α., 2009). Αναμφίβολα, βιολογικοί παράγοντες (η ηλικία) διαδραματίζουν 
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σημαντικό ρόλο (Gesell, 1982), αλλά κοινωνικοί παράγοντες, όπως ο πλούτος ή η στέ-
ρηση ερεθισμάτων από την πρώιμη παιδική ηλικία, επηρεάζουν επίσης τη σχολική ε-
τοιμότητα (Κουτσουβάνου & Γιαλαμάς, 1998). 

Η ομαλή σχολική προσαρμογή μπορεί να συναντήσει προβλήματα από διάφορες αιτίες, 
ανάλογα με την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Τέτοιες είναι η αλλαγή 
του τόπου κατοικίας, το διαζύγιο των γονιών, η κακή οικονομική κατάσταση της οικο-
γένειας, η κακή συμπεριφορά του δασκάλου ή των μαθητών (Ζαφειροπούλου & Κα-
λαντζή-Azizi, 2011). Οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν τη προσαρμογή των μαθητών 
στο σχολείο, αλλά και για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την αποκλίνουσα συμπερι-
φορά στην τάξη, χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών ώστε να δημιουργηθεί ένα παραγω-
γικό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (Rogers, 2003). Αυτές οι τεχνικές 
περιγράφονται με τον όρο "διαχείριση συμπεριφοράς" (Zirpoli, 2008; Maag, 1999), κι 
έχουν ταξινομηθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: (α) τεχνικές ενίσχυσης της θετικής συ-
μπεριφορές, και (β) τεχνικές οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των αρνητικών συμπερι-
φορών. Στην παρούσα εργασία, αξιοποιήθηκε μια τεχνική που ανήκει στην πρώτη κα-
τηγορία, η οποία και αναλύεται στην επόμενη ενότητα.  

Η ψηφιακή αφήγηση 

Η αφήγηση χρησιμοποιείται από την αρχή σχεδόν της ανθρώπινης ιστορίας, λόγω της 
δυνατότητάς της να δημιουργεί συναισθήματα τόσο στον αφηγητή όσο και στον ακρο-
ατή. Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από την αφήγηση μίας ιστορίας, ο αφηγητής εξω-
τερικεύει και επικοινωνεί τα συναισθήματά του στο κοινό. Επίσης, ο τρόπος αφήγησης 
είναι δυνατό να δημιουργήσει μια ισχυρή συναισθηματική συμμετοχή του ακροατή, 
τόση που μερικές φορές ταυτίζει τον εαυτό του με ένα χαρακτήρα της ιστορίας (Robin, 
2006. Έτσι, μέσα από την αφήγηση, κι ο ακροατής διαχειρίζεται κι επικοινωνεί με τα 
συναισθήματά του (Παπαγιώργης, 1983). Οι ψηφιακές αφηγήσεις είναι ένας συνδυα-
σμός της συμβατικής προφορικής ή γραπτής αφήγησης με στοιχεία πολυμέσων και υ-
περμέσων (Lathem, 2005). Μέσω αυτής της διαδικασίας, ενισχύεται το γραπτό ή προ-
φορικό κείμενο (Robin, 2008). Σε γενικές γραμμές, οι ψηφιακές ιστορίες είναι προσω-
πικές αφηγήσεις που γίνονται χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο 
(Coventry & Oppermann, 2009). 

Η αφήγηση, είτε ψηφιακή είτε συμβατική, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια του δασκάλου. Σύμφωνα με τον Matthews (1977), ο τρόπος κωδικοποίησης και 
παρουσίασης της γνώσης, επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα των ανθρώπων να την 
απομνημονεύσουν και να την ανακαλέσουν. Δεδομένου ότι οι αφηγήσεις προκαλούν 
το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών, τους βοηθά να εδραιώσουν και να αφομοιώσουν 
εύκολα τις πληροφορίες (Coventry, 2008). Όταν πρόκειται για τις ψηφιακές αφηγήσεις, 
αυτές επιτρέπουν στα παιδιά να γίνουν δημιουργικά μέσω της διαδικασίας επιλογής 
ενός θέματος, διεξαγωγής έρευνας για τη συλλογή υλικού, συγγραφής σεναρίου, και 
σχεδίασης μίας ενδιαφέρουσας πλοκής. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να καταγράψουν 
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τις ιδέες τους, απαλλαγμένοι από το φόβο της αποτυχίας ή της αποδοκιμασίας, σε πε-
ρίπτωση που εφαρμοστούν με "λάθος" τρόπο. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι η 
αρχή, η μέση και το τέλος, αλλά η παραγωγή ιδεών (Semali, 2003). 

Τα οφέλη γίνονται πιο εμφανή όταν οι μαθητές έχουν αναλάβει το καθήκον δημιουρ-
γίας της δικής τους ψηφιακής ιστορίας, τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά. Αυτή η δη-
μιουργική διαδικασία παρέχει στους μαθητές ένα ισχυρό θεμέλιο σε αυτό που ονομά-
ζεται "δεξιότητες του 21ου αιώνα" (Trilling & Fadel, 2009). Η ώθηση για τους μαθητές 
να αποκτήσουν τέτοιες ικανότητες γραμματισμού, διευκολύνεται από την ενεργό συμ-
μετοχή τους στη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών. Οι μαθητές αναπτύσ-
σουν δεξιότητες επικοινωνίας, γιατί μαθαίνουν να ρωτούν, να οργανώνουν τις ιδέες 
τους, να συνδιαλέγονται, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να δημιουργούν αφηγή-
σεις με κάποιο νόημα (Robin, 2006). Οι μαθητές που συμμετέχουν στη διαδικασία δη-
μιουργίας ψηφιακής ιστορίας μαθαίνουν επίσης να ασκούν κριτική στη δική τους δου-
λειά, αλλά και στο έργο των άλλων, διευκολύνοντας έτσι την κοινωνική μάθηση και τη 
συναισθηματική νοημοσύνη (Robin, 2008). 

Σκεπτικό και μεθοδολογία έρευνας 

Η σχολική προσαρμογή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τις πρώτες 
εβδομάδες στο σχολείο, ήταν το κίνητρο για μία παρέμβαση η οποία πραγματοποιή-
θηκε στην πρώτη τάξη δημοτικού σχολείου της Ρόδου, με δείγμα 24 μαθητές. Η διάρ-
κειά της ήταν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, 2014. Βασίστηκε 
στην ανάπτυξη μίας ψηφιακής ιστορίας για την εξέταση του εάν αυτό το εργαλείο μπο-
ρεί: (α) να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία του σχολείου, και (β) 
να συμβάλει στην αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς τους, επιτυγχάνοντας έτσι 
μία πιο ομαλή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Οι φάσεις της μελέτης ήταν: (α) 
παρατήρηση-αρχική αξιολόγηση της τάξης (μία εβδομάδα, μέσα Σεπτεμβρίου), (β) α-
νάπτυξη της ψηφιακής ιστορίας (δύο εβδομάδες, επτά δίωρες συνεδρίες, τέλη Σεπτεμ-
βρίου, και (γ) επαναληπτική παρακολούθηση της τάξης (μία εβδομάδα, τέλη Οκτω-
βρίου). Για τη συλλογή δεδομένων, πέρα από τις παρατηρήσεις του ερευνητή, χρησι-
μοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις, δεδομένου ότι οι μαθητές δεν ήταν ακόμη 
σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων αφορούσαν τη 
συμπεριφορά των μαθητών εντός και εκτός σχολείου, τους λόγους αυτής της συμπερι-
φοράς και του τι θεωρούν ως "σωστή" συμπεριφορά στο σχολείο. Επιπλέον, η δασκάλα 
έδωσε συνέντευξη πριν και μετά την επέμβαση, αναφορικά τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει από τη συμπεριφορά των μαθητών, τις σκέψεις και τις απόψεις της πάνω σε 
αυτό το θέμα. 

Κατά την πρώτη φάση, διαπιστώθηκε ότι οι τέσσερις μαθητές (2 αγόρια και 2 κορίτσια) 
είχαν σημαντικά προβλήματα προσαρμογής, παρουσιάζοντας δύο ή και περισσότερα 
από τα ακόλουθα: (α) έλλειψη αυτοσυγκράτησης/πειθαρχίας, (β) έλλειψη ενδιαφέρο-
ντος για τα μαθήματα, (γ) χρήση υβριστικού λεξιλογίου (ενάντια στους άλλους μαθητές 
και τη δασκάλα), και (δ) άρνηση υπακοής σε κανόνες. Οι υπόλοιποι μαθητές (18), είχαν 
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μικρά προβλήματα, μέσα στα όρια των προβλημάτων που εμφανίζουν τα παιδιά που 
μόλις αρχίζουν το σχολείο. Η αρχική συνέντευξη της δασκάλας επιβεβαίωσε τα παρα-
πάνω. 

Για την ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 
της μοντελοποίησης (modeling). Σύνθετες συμπεριφορές μπορούν να αποκτηθούν 
μέσω της ρύθμισης της συμπεριφοράς με εκπαίδευση ή/και μέσα από μίμηση -ή αλλιώς 
μοντελοποίηση- της συμπεριφοράς κάποιου προτύπου (Akers, 1977). Η μάθηση με μί-
μηση συνίσταται στην παρατήρηση ενός μοντέλου που εκφράζει την επιθυμητή συμπε-
ριφορά και, στη συνέχεια, υιοθέτηση αυτής της συμπεριφοράς (Rogers, 2003). 

Το μοντέλο μίμησης ήταν η ψηφιακή ιστορία. Όμως, παρουσιάζοντας στους μαθητές 
μία έτοιμη ιστορία, θα ήταν απλά παρατηρητές. Δεν θα υπήρχε η ενεργός συμμετοχή 
τους στην διαδικασία της κατανόησης του τι είναι λάθος στη συμπεριφορά τους και τι 
συμπεριφοριστικό πρότυπο θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Έτσι, αποφασίστηκε ο ερευ-
νητής να ενεργήσει ως το "χέρι" τους. Με τη χρήση του βίντεο-προβολέα, όλοι οι μα-
θητές μπορούσαν να δουν το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της 
ιστορίας, τα μενού και όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Οι μαθητές ήταν αυτοί που συλ-
λογικά καθόριζαν τι να κάνει ο ερευνητής (την πορεία της ιστορίας, τους χαρακτήρες, 
τους διαλόγους, τις εικόνες, κτλ.) και ο ερευνητής ήταν αυτός που υλοποιούσε τις ε-
ντολές τους. Η κύρια ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια ιστορία που: (α) να εκτυλίσσεται 
σε ένα σχολείο, (β) μαθητές και δάσκαλοι να είναι οι χαρακτήρες αυτής της ιστορίας, 
και (γ) να έχει δύο μέρη. Το πρώτο μισό θα απεικόνιζε τη λάθος συμπεριφορά στο 
σχολείο και το δεύτερο μισό θα απεικόνιζε την ιδανική συμπεριφορά. Το λογισμικό 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν το StoryMaker της εταιρείας SpaSoft 
(http://www.questaslimited.co.uk/SPA/). Είναι είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του 
και επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών ιστοριών με καρτουνίστικο χαρα-
κτήρα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σενάριο της ιστορίας δεν ήταν προκαθορισμένο. Σε 
γενικές γραμμές πάντως, αποτύπωνε μικρά περιστατικά από την καθημερινότητα των 
παιδιών στο σχολείο. 

 Η όλη διαδικασία σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την 
εντύπωση ότι αυτοί είχαν τον έλεγχο . Στην πραγματικότητα ο ερευνητής τους καθο-
δηγούσε ώστε να συνειδητοποιήσουν τι συνιστά μία εσφαλμένη συμπεριφορά και τι 
αναμένεται από αυτούς όσον αφορά την τήρηση των κανόνων και την υιοθέτηση ορι-
σμένων συμπεριφορών στο σχολείο. Αυτό επιτεύχθηκε με συνεχείς ερωτήσεις στους 
μαθητές σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην τάξη τους και αναθέτοντας μία 
πραγματική συμπεριφορά σε ένα χαρακτήρα της ιστορίας (πρώτο μέρος) και πώς φα-
ντάζονται μία τάξη με κανένα πρόβλημα και πάλι αντιστοιχίζοντας μια σωστή συμπε-
ριφορά σε ένα χαρακτήρα της ιστορίας (δεύτερο μέρος). Σε περίπτωση που οι μαθητές 
ήθελαν να απεικονίσουν κάτι άλλο, ο ερευνητής υπάκουε, αλλά επανέφερε το θέμα σε 
επόμενη σκηνή της ιστορίας. 
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Μετά την ανάπτυξη της ψηφιακής ιστορίας, αυτή παρουσιάστηκε σε ολόκληρη την 
τάξη και οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις που προσπαθούσαν να προσδιορίσουν τα 
συναισθήματά τους και σε ποιο βαθμό κατανόησαν τη συμπεριφορική αντίθεση ανά-
μεσα στα δύο μέρη της. Ένα μήνα αργότερα, ο ερευνητής επισκέφθηκε πάλι το σχολείο 
και παρατήρησε τη συμπεριφορά των μαθητών για μια εβδομάδα και πήρε συνέντευξη 
για μία ακόμα φορά από τη δασκάλα. 

Αποτελέσματα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τέσσερις μαθητές παρουσίαζαν ορισμένα προβλήματα προσαρ-
μογής στο δημοτικό σχολείο. Αν και δεν επρόκειτο για ακραίες περιπτώσεις, μαζί με 
τα λιγότερο σημαντικά προβλήματα των άλλων μαθητών, δημιουργούσαν ένα δυσλει-
τουργικό περιβάλλον. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν και κατά τις δύο πρώτες συνεδρίες 
της ανάπτυξης της ιστορίας, αλλά μόλις οι μαθητές κατανόησαν τους ρόλους τους και 
τη μέθοδο ανάπτυξης της ιστορίας, η όλη διαδικασία λειτούργησε ομαλά κι όλοι οι 
μαθητές συμμετείχαν ενεργά. Βρήκαν την ιδέα ότι ο ερευνητής ήταν το "χέρι" τους 
και ότι αυτοί ήταν ο "εγκέφαλος" πολύ ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, και του ζη-
τούσαν διαρκώς να προσθέσει περισσότερα στοιχεία στην ιστορία. Έτσι, το τελικό α-
ποτέλεσμα είναι καθαρά δικό τους προϊόν, αποτέλεσμα των ιδεών και των απόψεών 
τους. 

Κατά την ανάπτυξη του πρώτου μέρους, ήταν αρκετά εύκολο για τον ερευνητή να κα-
θοδηγήσει τους μαθητές ώστε να απεικονίσουν τους χαρακτήρες της ιστορίας και τη 
λάθος συμπεριφορά στο σχολείο. Αυτό γιατί οι χαρακτήρες αντιπροσώπευαν στην 
πραγματικότητα τη λάθος συμπεριφορά τους. Ο ερευνητής παρείχε απλά ένα σημείο 
εκκίνησης, με τη μορφή σύντομων ερωτήσεων, όπως: "τι να κάνει αυτό το παιδί κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος;", "τι να σκέφτεται η δασκάλα για όλα αυτά;". Αυτό που 
δεν αναμενόταν ήταν οι μαθητές να απεικονίσουν εύκολα το δεύτερο μέρος, δηλαδή 
τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας της τάξης. Όχι μόνο το κατάφεραν χωρίς κόπο, αλλά 
κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους ασκούσαν συνεχώς κριτική για τη λανθασμένη 
συμπεριφορά των χαρακτήρων της ιστορίας.  

Όλες οι βασικές λειτουργίες και κανόνες που διέπουν το σχολείο φάνηκε να έχουν γίνει 
κατανοητοί και το ίδιο ισχύει και για το τι θεωρείται κατάλληλη συμπεριφορά στην 
τάξη. Καθοδήγηση ήταν απαραίτητη για την κατανόηση των συνεπειών της λανθασμέ-
νης συμπεριφοράς ή της μη τήρησης των κανόνων. Ο ερευνητής βοήθησε τους μαθητές 
στη δημιουργία αυτών των συνδέσεων, κάνοντας ερωτήσεις όπως: "αν αυτό το μικρό 
κορίτσι συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι, τι μπορεί να συμβεί;". Απέφυγε να αναφερ-
θεί ρητά σε κανόνες και συμπεριφορές και να κάνει "μάθημα" στους μαθητές. Αντ' αυ-
τού, αναφερόταν πάντα σε καταστάσεις που υπήρχαν ήδη μέσα στην ιστορία. Από τα 
παραπάνω, μπορεί να υποτεθεί ότι η σχολική προσαρμογή -τουλάχιστον εν μέρει- βα-
σίζεται στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των κανόνων και των συμπεριφορών και 
των συνεπειών τους. 
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Αυτή η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ συμπεριφορών και κανόνων και κατανόησης των 
επιπτώσεων, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης των μαθητών. Σχεδόν 
όλοι τους επεσήμαναν ότι ενώ -λίγο ως πολύ- ξέρουν πως να συμπεριφερθούν στο σχο-
λείο, επειδή οι γονείς ή οι δάσκαλοι τους το έχουν πει, εντούτοις, δεν μπορούσαν να 
φανταστούν τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν ή για ποιο λόγο υπάρχουν τόσοι πολλοί 
κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η έρευνα πραγ-
ματοποιήθηκε περίπου δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολείου και οι μαθητές 
ήταν ακόμη σε περίοδο προσαρμογής. Επίσης, οι τέσσερις μαθητές που παρουσίαζαν 
τις περισσότερες δυσκολίες, δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη συμπερι-
φορά τους. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, παρατηρήθηκε ότι τα προβλήματα προσαρ-
μογής είχαν μειωθεί σημαντικά, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό που δεν συνιστούσαν 
πλέον πρόβλημα. Φυσικά, μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο χρόνος που είχε παρέλθει από 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς ήταν αρκετός για να συμβούν τέτοιες αλλαγές. Από 
την άλλη όμως πλευρά, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δάσκαλος συχνά αναφερόταν στην 
ψηφιακή ιστορία, κάθε φορά που ήθελε να νουθετήσει κάποιον μαθητή ή να επαναφέ-
ρει στην τάξη κάποιους άλλους. Επίσης, οι μαθητές έκαναν συχνά αναφορά σε ορισμέ-
νες σκηνές της ιστορίας. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή ιστορία ενήργησε ως πρότυπο 
συμπεριφοράς. 

 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Οι πρώτες μέρες στο σχολείο είναι ένα σημείο καμπής στη ζωή ενός παιδιού. Νέοι 
κανόνες και συμπεριφορές πρέπει να αφομοιωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο 
βαθμός σχολικής ετοιμότητας δεν είναι ο ίδιος για όλα τα παιδιά, αλλά τελικά προσαρ-
μόζονται στο σχολικό περιβάλλον μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (ημέρες, εβδο-
μάδες ή και μήνες). Ο στόχος όμως είναι το διάστημα της προσαρμογής να είναι σύ-
ντομο. Αυτός άλλωστε ήταν ο σκοπός της παρέμβασης. Ξεκίνησε νωρίς (μέσα Σεπτεμ-
βρίου) και ήταν σύντομης διάρκειας (δύο εβδομάδες, οκτώ δίωρες συνεδρίες). Τα απο-
τελέσματά της επιτεύχθηκαν στην κρίσιμη περίοδο που οι μαθητές είναι ακόμη σε 
φάση προσαρμογής. Επομένως, κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι οι αλλαγές στη συ-
μπεριφορά που διαπιστώθηκαν, μπορούν να αποδοθούν στην παρέμβαση, τουλάχιστον 
σε κάποιο βαθμό. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση ήταν η ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών, χρησιμο-
ποιώντας μία παραλλαγή του modeling. Αν κι η μέθοδος στηρίζεται στη μίμηση ενός 
έτοιμου μοντέλου που εκφράζει την επιθυμητή συμπεριφορά, στην παρούσα περί-
πτωση το μοντέλο κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Αυτό πιθανώς να 
κατέστησε πιο αποτελεσματική τη διαδικασία. Διαφέρει από το να παρουσιάζει ο δά-
σκαλος την επιθυμητή συμπεριφορά/μοντέλο και να ζητεί από τους μαθητές να το α-
κολουθήσουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να έμοιαζε με προσπάθεια επιβολής της άποψής του, 
επειδή θεωρεί κάτι σημαντικό ή ότι έτσι πρέπει να γίνει. Επίσης, η όλη διαδικασία της 
δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας ήταν διασκεδαστική και ελκυστική στους μαθητές. 
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Η κατανόηση και, στη συνέχεια, η υιοθέτηση της επιθυμητής συμπεριφοράς μπορεί να 
αποδοθεί και σε αυτό το στοιχείο. Τέλος, ο δάσκαλος έκανε καλή χρήση της ψηφιακής 
ιστορίας. Υπενθυμίζοντας στους μαθητές τμήματά της, ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει 
καταστάσεις όπου οι μαθητές επανέρχονταν σε προηγούμενες, ανεπιθύμητες συμπερι-
φορές. 

Η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να αναφερθούν. Παρότι είχαν ληφ-
θεί όλα τα αναγκαία μέτρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν οι μαθητές εξέφρα-
σαν τις πραγματικές σκέψεις και τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια των συνε-
ντεύξεών τους. Δεδομένου ότι η έρευνα ήταν περιορισμένη μόνο σε ένα σχολείο και 
είχε έναν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να 
γενικευθούν. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, προκειμένου να εντοπιστούν διαφορές 
ή ομοιότητες με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης και να υπάρξουν έτσι πιο αξιόπι-
στα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα ευρήματα υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ψηφιακή ιστο-
ρία βοήθησε τους μαθητές -τουλάχιστον σε ένα βαθμό- στην κατανόηση της λειτουρ-
γίας του σχολείου, στην αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών τους, υιοθετώντας 
ένα θετικό μοντέλο συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, κάποιος μπορεί να υποστηρίξει την 
ιδέα ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης για τη σχολική προσαρμογή, με τον τρόπο 
που αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες, είναι μια καλή πρακτική, την οποία οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιήσουν με ευκολία στην τάξη τους, χωρίς να ανατρέ-
πεται το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή της Πληροφορίας και της ανάπτυξης του διαδικτύου δεν μένει 
ανεπηρέαστος ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Η εκπαιδευτική πρακτική στρέφεται σε 
νέες θεωρίες μάθησης. Oι υπηρεσίες δεύτερης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού web 2.0 
αποτελούν εργαλεία κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης που υπηρετούν τις εν λόγω 
θεωρίες. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να σχεδια-
στεί η εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση των ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα με τις εκπαι-
δευτικές εφαρμογές των wikis και blogs. Οι διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση, 
όπως τα ιστολόγια (blogs) και οι συνεργατικές ιστοσελίδες (wikis) καθιστούν το μά-
θημα ελκυστικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται σύγ-
χρονες θεωρίες μάθησης που επηρέασαν τη θέση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθη-
σιακή διαδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο νέες τεχνολογίες κοινωνικής 
δικτύωσης, τα ιστολόγια (blogs) και τα wikis, που επιτρέπουν τη διάδραση μεταξύ μα-
θητών και εκπαιδευτικών και υποστηρίζουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση.  

Λέξεις-Κλειδιά: ιστολόγιο (blog), wiki, θεωρίες μάθησης 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της εποχής της Πληροφορίας το διαδίκτυο έχει εισβάλει στην καθημερι-
νότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Έρευνες έχουν επισημάνει την αυξανό-
μενη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης κυρίως από παιδιά 
(Νάκου, Γκούτσος, & Μεϊμάρης, 2013). Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη είχε ως απο-
τέλεσμα τις διαδικτυακές υπηρεσίες δεύτερης γενιάς web2.0, οι οποίες χρησιμοποιού-
νται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Τα εργαλεία αυτά είναι «κοινωνικά λογισμικά» α-
νοικτά στην πρόσβαση, συνεργατικά και αλληλεπιδραστικά. Δύο βασικά διαδικτυακά 
εργαλεία είναι το ιστολόγιο (blog) και τα wikis. Οι συνεργατικές τεχνολογίες στηρίζο-
νται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης του εποικοδομισμού και της κοινωνικοπολιτι-
σμικής προσέγγισης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύντομη περιγραφή των 
εργαλείων, ιστολόγιο (blog) και wiki, ώστε να γίνει κατανοητή η χρήση τους στον εκ-
παιδευτικό σχεδιασμό. 

Αξιοποίηση του εποικοδομισμού στο σχεδιασμό διδακτικών εφαρμογών 

Με βάση τη θεωρία του εποικοδομισμού τα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα 
πρέπει να υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης από το μαθητή, καθώς επιλύει 
προβλήματα και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, τους συμμαθητές και τον εκπαιδευ-
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τικό. Στόχος είναι να παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες και να ενσωμα-
τώνει τη μάθηση σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που σχετίζονται με τον πραγματικό κό-
σμο. Πρέπει να ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση και εμπλοκή των μαθητών στη 
μαθησιακή διαδικασία. Είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ότι το κοινωνικό πλαίσιο 
και η κοινωνική αλληλεπίδραση ευνοούν τις γνωστικές κατασκευές. Επιπλέον τα υπο-
λογιστικά περιβάλλοντα πρέπει να παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών, σχέ-
σεων, οντοτήτων. Τέλος, δεν πρέπει να δείχνουν στο μαθητή το ορθό, αλλά να διατυ-
πώνει την άποψή του, έστω και λανθασμένη για να υπάρχει η διαδικασία της κοινωνιο-
γνωστικής σύγκρουσης, όπου οι απόψεις των άλλων μαθητών ανατρέπουν τη λανθα-
σμένη αντίληψη του μαθητή (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2012). 

Κοινωνικός επικοδομητισμός και συνεργατική μάθηση 

Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η άποψη ότι ο κοινωνιοπολιτισμικός παράγοντας δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές 
(socio-cultural) και κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης η οικοδόμηση της γνώσης 
πραγματώνεται από την αλληλεπίδραση του ατόμου και την επικοινωνία του με άλλα 
άτομα με την πραγματοποίηση κοινών συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η μάθηση έχει 
κοινωνική φύση γι’ αυτές τις θεωρίες, οι οποίες δίνουν έμφαση στην κοινωνική αλλη-
λεπίδραση, καθώς θεωρούν ότι η γνώση κατασκευάζεται σε πολιτισμικό επικοινωνιακό 
περιβάλλον. Αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση διαχωρίζει τον κοινωνικό εποικοδομι-
σμό από τον κλασικό (Piaget).  

Ο κοινωνικός εποικοδομισμός σε επίπεδο διδασκαλίας βρίσκει εφαρμογή στη συνερ-
γατική μάθηση. Οι μαθητές εκφράζουν δημόσια τις σκέψεις τους και στη συνέχεια 
μπαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας εμ-
φανίζεται και η κοινωνιογνωστική σύγκρουση που οδηγεί σε νέα γνώση. Τα συνεργα-
τικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστές εφαρμόζουν αυτή την προσέγγιση. Ένα 
μάθημα που στηρίζεται στη συνεργατική μάθηση πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία 
και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες είναι συμβατές 
με τη νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία παρέχουν δυνατότητες αλλη-
λεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών. Επίσης στηρίζονται σε ένα θεωρητικό 
πλαίσιο που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία ιστού 2ης γενιάς  
Web 2.0 και η κοινωνική δικτύωση. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά και περι-
βάλλοντα παρέχουν υπηρεσίες συνεργασίας και επικοινωνίας. Επιπρόσθετα οι κοινω-
νικοπολιτισμικές θεωρίες προώθησαν το μοντέλο των μαθητών που συνεργάζονται με 
τη βοήθεια των ΤΠΕ (Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόμης, 2008).  

Τι είναι οι συνεργατικές ιστοσελίδες Wiki 

Μια κατηγορία που ανήκει στις τεχνολογίες web 2.0 και εφαρμόζεται στο πεδίο της 
education 2.0 είναι τα wikis. Τα wikis είναι δυναμικές ιστοσελίδες συνεργατικής γρα-
φής (Νάκου, Γκούτσος & Μεϊμάρης, 2013). Πρόκειται για ιστοχώρους ή ιστοσελίδες 
στους οποίους εκτός από το δημιουργό και οι χρήστες επιτρέπεται να προσθέσουν ή να 
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επεξεργάζονται το περιεχόμενο, παρόμοια με ένα blog. Η δημιουργία και επεξεργασία 
σελίδων γίνεται άμεσα μέσω ενός φυλλομετρητή (web browser) (Duffy & Bruns, 
2006). Επομένως, τα «wikis είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων ιστοσελίδων που δη-
μιουργείται, επεξεργάζεται και επεκτείνεται από τους ίδιους τους χρήστες, διατηρώντας 
παράλληλα το ιστορικό του, δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μικρή αποθήκη ή 
βάση δεδομένων πληροφοριών και ψηφιακού υλικού. Είναι ένας χώρος επικοινωνίας, 
συνεργασίας, ανταλλαγής, διαμοιρασμού και κατασκευής γνώσης» (Μαυρομματάκη & 
Σιδηροπούλου, 2009:2).  

H wikipedia είναι το πιο δημοφιλές wiki. Είναι από τις πρόσφατες καινοτομίες του 
διαδικτύου. Ωστόσο, είναι και αμφιλεγόμενη καθώς το περιεχόμενό της μπορεί να τρο-
ποποιηθεί από τον οποιοδήποτε χρήστη (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). Με τη 
χρήση των wikis οι μαθητές αναπτύσσουν τεχνολογικές δεξιότητες απλές, όπως επε-
ξεργασία κειμένου ή και προηγμένες, όπως συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες συ-
νεργατικής γραφής (Ζουμπατιανού & Φεσάκης, 2012∙ Bannon & Britt, 2012). 

Η εκπαιδευτική χρήση των wikis 

Τα wikis είναι εύχρηστα εργαλεία για τον εκπαιδευτικό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση γνώσεων, δίνοντάς τη δυνατότητα να διανεμηθούν σκέψεις για πρακτικές δι-
δασκαλίας. Ουσιαστικής σημασίας για τη χρηστικότητα ενός τέτοιου πόρου είναι ότι 
παρέχεται η δυνατότητα εύκολης πλοήγησης και κατηγοριοποίησης, καθώς και διαχεί-
ρισης αρχείων. Σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να δημοσιεύσει υλικό, όπως διδακτέα ύλη και φυλλάδια, και οι μαθητές μπορούν να τα 
επεξεργαστούν και να τα σχολιάσουν άμεσα. Επίσης, είναι καλά εργαλεία για την κα-
τασκευή ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων, πυλών, οδηγών σπουδών, δυναμικών  περιο-
δικών. 

Τα wikis είναι εργαλεία συνεργατικά. Συχνά οι ομάδες συνεργάζονται για τη δημιουρ-
γία ενός εγγράφου. Κάθε μέλος της ομάδας στέλνει το έγγραφο στους υπόλοιπους. Το 
αρχείο αυτό το επεξεργάζεται κάθε μέλος στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια  προκύ-
πτει ένα ενιαίο κείμενο, όπου η εργασία του καθενός εκπροσωπείται ισότιμα. Επομέ-
νως, πρόκειται για ένα διαδραστικό χώρο που δίνει τη δυνατότητα συνεπεξεργασίας 
ενός κειμένου σε μια ενιαία, κεντρική σελίδα του wiki. Ακόμη επιτρέπουν στους μα-
θητές να δημιουργήσουν τις δικές τους γνώσεις με την επικοινωνία και τη συνεργασία. 
Αναλαμβάνουν το ρόλο του αναγνώστη, του  συγγραφέα, του συντάκτη. Έχουν την 
ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους και να τη δημοσιεύσουν. Μπορούν να σχολιά-
σουν, να κρίνουν και να αξιολογήσουν τόσο το δικό τους γράψιμο, όσο και των συμ-
μαθητών τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν το γράψιμο ως ένα ζωντανό κείμενο 
με ενεργούς αναγνώστες (Ζουμπατιανού & Φεσάκης, 2012). Επιπρόσθετα προωθούν 
«το γράψιμο ως διαδικασία» καθώς και το γράψιμο που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο 
κοινό. 
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Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα wiki για την ανάπτυξη ερευνητικών προ-
γραμμάτων (projects) καθώς ενεργεί ως ένα συνεχές τεκμήριο της εργασίας τους. Μπο-
ρούν να αναρτούν κείμενα, φωτογραφίες, ψηφιακό υλικό και να λειτουργεί ως «πίνα-
κας κοινών δραστηριοτήτων» της τάξης ή της ομάδας. Οι διαδικασίες για τη συγγραφή 
ενός άρθρου στο wiki είναι παρεμφερείς με τις διαδικασίες συγγραφής ενός ερευνητι-
κού άρθρου. Επομένως, μέσα από μια ερευνητική εργασία οι μαθητές εξασκούνται στο 
είδος των διαδικασιών, που οι πραγματικοί ερευνητές πρέπει να προβούν, προκειμένου 
να συλλέξουν και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους (Parker & Chao, 2007). Επιπλέον, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση ενός συμβατικού λογισμικού, όπως το λογισμικό 
παρουσίασης (Power Point) για να διευκολυνθεί μια παρουσίαση. Δίνεται το κατάλ-
ληλο εργασιακό περιβάλλον, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να σχολιάσουν άμεσα 
και να αναθεωρήσουν την παρουσίαση, ενώ λαμβάνει χώρα. Τέλος, μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση εννοιών και για καταιγισμό ιδεών καθώς για ένα 
συγκεκριμένο θέμα παράγει ένα δίκτυο πόρων. 

Τα wikis επιτρέπουν την εργασία χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, δηλαδή, όχι 
μόνο εντός σχολικού ωραρίου αλλά και εκτός. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ο-
μαδικά χωρίς να ανησυχούν για την απώλεια εγγράφων, αφού υπάρχει ιστορικό αλλη-
λογραφίας. Το ιστορικό επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ελέγξει και 
τη συμβολή του κάθε μέλους της ομάδας στην εργασία, δηλαδή, το ποσοστό συμμετο-
χής των συμμετεχόντων και τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών (Πέτρου, Φεσάκης & 
Μιτσούλλης, 2004). Έτσι παρακολουθεί και τη γνωστική τους εξέλιξη (Schrock, 2007, 
οπ. αναφ. στο Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2012). Τα wikis αυξάνουν τη δέσμευση, 
τα κίνητρα και το ενδιαφέρον για μάθηση.  

Συμπερασματικά, τα wikis επιτρέπουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο κατά τη μαθη-
σιακή διαδικασία με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες με διακριτούς ρόλους ο καθένας. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται η συνεργα-
σία και ο διαμοιρασμός της πληροφορίας. Η εργασία είναι ατομική και ομαδική. Η 
επιτυχία του ενός ενθαρρύνει και παρακινεί και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο δε 
εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του διευκολυντή- καθοδηγητή, ώστε να οδηγεί το 
μαθητή στη μάθηση με τρόπο ανακαλυπτικό κονστρουκτιβιστικό (Alzahrani, 2013). Ο 
εκπαιδευτικός δεν προσφέρει έτοιμη γνώση, αλλά δημιουργεί κατάλληλες ευκαιρίες, 
ώστε οι μαθητές να τις ανακαλύψουν μόνοι τους (Μαυρομματάκη & Σιδηροπούλου, 
2009). 

Τι είναι το ιστολόγιο (blog) 

Ο όρος blog ξεκίνησε από τον Jorn Barger το 1997 ως ένα αρχείο καταγραφής ιστού ή 
weblog. Είναι μια ιστοσελίδα στην οποία συνήθως ένα άτομο ή μια ομάδα δημοσιεύει 
πολυμεσικά άρθρα σε συχνή βάση. Η ιστοσελίδα έχει εγγραφές που παρουσιάζονται 
με αντίστροφη χρονολογική σειρά και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Οι άνθρωποι που 
διατηρούν ένα  blog λέγονται bloggers. Η πράξη δημοσίευσης σε ένα blog λέγεται 
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blogging. Συλλογικά τα blogs και οι πολλαπλοί σύνδεσμοί τους αποτελούν μια υπερ-
δομή, τη μπλογκόσφαιρα «blogosphere», όρος που επινοήθηκε κατ’ αναλογία με την 
έννοια της «δημόσια σφαίρας». Αρχικά ο εξουσιοδοτημένος χρήστης αναρτούσε προ-
σωπικές-υποκειμενικές σκέψεις, ένα είδος προσωπικού χρονολογημένου ημερολογίου. 
Σταδιακά εξελίχθηκαν σε προσωπικές ψηφιακές εφημερίδες και τόπους κοινωνικού 
σχολιασμού ή κέντρα στήριξης της διδασκαλίας. Οι επισκέπτες ενός ιστολογίου μπο-
ρούν να σχολιάσουν τα αναρτώμενα μηνύματα υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις τους. 
Το περιεχόμενό τους μπορεί να είναι οτιδήποτε όπως επικαιρότητα, σχολιασμός πολι-
τικών και κοινωνικών θεμάτων, ειδικά θέματα κ.ά. Η δημιουργία ενός ιστολογίου μπο-
ρεί να γίνει ανεξάρτητα, κοινόχρηστα ή ενσωματωμένα σε κάποιο σύστημα εκπαίδευ-
σης από απόσταση. Τέτοια είναι wordpress.org, blogger.com, pathfinder.gr (Duffy & 
Bruns, 2006∙ Farmer, Yue & Brooks, 2008∙ Fesakis, Tatsis & Dimitracopoulou, 2008∙ 
Φεσάκης, 2009).  

Η εκπαιδευτική χρήση των ιστολογίων (blogs) 

Tα ιστολόγια δίνουν τη δυνατότητα για μια μετασχηματιστική τεχνολογία για διδασκα-
λία και μάθηση. Πρόκειται για μια χρήσιμη πρακτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
μάθησης, η οποία προκύπτει μαθητοκεντρικά, μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα και 
κοινότητες μάθησης με τρόπο ενεργό και διαδραστικό. Ο μαθητής με τρόπο δημιουρ-
γικό και συνεργατικό συμμετέχει στην κοινωνική κατασκευή της γνώσης (Farmer et 
al., 2008). Το ιστολόγιο αυξάνει το ενδιαφέρον για μάθηση και συμβάλλει στην εμπέ-
δωσή της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή πληροφόρησης δίνοντας στους μαθητές 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές πληροφορίες. Η δυναμική διασύνδεση με άλλα 
ιστολόγια ή ιστοσελίδες με κοινό ή παρόμοιο περιεχόμενο, καθώς και συνδέσμους σε 
πηγές, ενισχύει τη διερεύνηση του θέματος της διαπραγμάτευσης (Τζιμογιάννης & Αγ-
γέλαινα, 2010). Καθώς οι μαθητές μπαίνουν σε μια διαδικασία επιλογής και φιλτραρί-
σματος πληροφοριών γίνονται «εμπειρογνώμονες» σε ένα θέμα. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα την καλλιέργεια της κριτικής και αναλυτικής σκέψης.  

Το ιστολόγιο δίνει τη δυνατότητα ατομικής έκφρασης του μαθητή, γεγονός που τονώ-
νει την αυτοπεποίθησή του και έτσι αναγνωρίζεται και εκτιμάται από μια ισότιμη κοι-
νότητα εκπαιδευομένων. Αυτό συχνά αποτελεί κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών. Από την άλλη πλευρά, δίνει τη δυνατότητα της συνεργατικής οικοδόμησης 
της γνώσης καθώς δημιουργείται περιεχόμενο συνεργατικά. Οι μαθητές μπορούν να 
συμμετέχουν σε κοινότητες πρακτικής, οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπί-
δραση και την απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. Έτσι προωθείται 
η δημιουργική, οργανωσιακή και συνειρμική σκέψη (π.χ το blog χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο ανταλλαγής ιδεών, πηγή διασύνδεσης, όπου σχολιάζονται οι ιδέες). 

Η έννοια του σχολικού χώρου επεκτείνεται καθώς το ιστολόγιο αποτελεί χώρο επικοι-
νωνίας και διαλόγου μεταξύ των μαθητών. Αποτελεί ένα εύχρηστο μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων σε ό,τι αφορά στα μαθήματα, ωράρια, εργασίες 
κ.ά. Ο δε εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει το διδακτικό υλικό για ένα μάθημα, να 
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το αποθηκεύσει και να το κατηγοριοποιήσει στο ιστολόγιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα για κάθε νέο περιεχόμενο που προστίθεται στο 
ιστολόγιο χρησιμοποιώντας πρότυπα XML (π.χ. RSS ή Atom feeds), διασύνδεση με 
άλλα κοινωνικά δίκτυα π.χ facebook, twitter. Επιπλέον, αποτελεί ένα χώρο κατάλληλο 
για την οργάνωση του μαθήματος και την ανάπτυξη ερευνητικών εργασιών, projects. 
Η διατήρηση του από τους ίδιους τους μαθητές μπορεί να αποτελέσει δραστηριότητα, 
η οποία αξιοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος. Οι μαθητές μπορούν να ξαναδούν τις 
εργασίες τους, τα γραπτά τους και να τα σχολιάσουν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εν-
θαρρύνει και να ανατροφοδοτεί τους μαθητές σχολιάζοντας το ιστολόγιο τους. Ακόμη 
μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ψηφιακό χαρτοφυλάκιο των μαθητών, όπου καταγρά-
φονται τα επιτεύγματά τους και το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να 
πετύχει τους μαθησιακούς στόχους (Duffy & Bruns, 2006∙ Farmer et al., 2008∙ Fesakis, 
Tatsis & Dimitrakopoulou, 2008∙ Φεσάκης, 2009∙ Depover και συν., 2010). 

Ζητήματα προβληματισμού για τα wikis και τα blogs 

Τα wikis και τα ιστολόγια παρέχουν πολλά οφέλη στην εκπαιδευτική τους χρήση. Ω-
στόσο, προκύπτουν ζητήματα προβληματισμού. Οι μαθητές της σύγχρονης γενιάς ε-
μπλέκονται σε ηλεκτρονικές μορφές λόγου, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, το MSN κ.ά. τα οποία δεν σχετίζονται με την έννοια της ανάγνωσης και της 
γραφής με την εκπαιδευτική έννοια, αλλά περισσότερο με την έννοια της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Πολλοί μαθητές είναι κοινωνικά ενεργοί στο διαδίκτυο και αλληλε-
πιδρούν σχολιάζοντας ο ένας τον άλλον ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούν. Ωστόσο, 
«πολλοί υποστηρίζουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν ενθουσιάζονται με την 
παραγωγή και δημοσίευση υλικού». Πραγματικά δεν είναι όλοι οι μαθητές θετικά δια-
κείμενοι στη δημόσια έκθεση των απόψεών τους και μάλιστα στο σχολιασμό αυτών 
από τους συμμαθητές τους. Έτσι δεν είναι πάντα εφικτό να επιτευχθεί ένα θετικό κλίμα 
χρήσης της συνεργατικής τεχνολογίας καθώς υπάρχουν μαθητές που τηρούν αρνητική 
στάση. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που προκύπτει σε συνεργατικά εργαλεία είναι το θέμα της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, της λογοκλοπής. Οι μαθητές-χρήστες συχνά δε γνωρίζουν ότι 
η αντιγραφή-επικόλληση δεν είναι πάντα νόμιμη. Γίνεται κατανοητό πως ο μαθητής 
καλείται να διακρίνεται από ψηφιακό και πληροφοριακό εγγραμματισμό και να διαθέ-
τει κριτική ικανότητα. Αυτό είναι αναγκαίο καθώς οι μαθητές μπορεί να πέσουν θύ-
ματα προπαγάνδας, παρανοήσεων και παραπληροφόρησης. Ένας ακόμη προβληματι-
σμός που αναφύεται είναι σχετικά με το αν μπορούν τα εργαλεία αυτά να πετύχουν τη 
βαθιά και ουσιαστική μάθηση. Τέλος, υπάρχει έλλειμμα στην κατανόηση του τρόπου 
μάθησης με τη βοήθεια των κοινωνικών λογισμικών, γεγονός που καθιστά αναγκαία 
την περαιτέρω έρευνα (Duffy & Bruns, 2006∙ Φεσάκης, 2009∙ Θεοφανέλλης, Καράκιζα 
& Φεσάκης, 2013).  

Συμπέρασμα 
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Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη χρήση εργαλείων δεύτερης γενιάς, ιστολόγια 
(blogs) και wikis. Τα διαδικτυακά αυτά εργαλεία συμβάλλουν στην επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση. Είναι ανοικτά στην πρόσβαση και ενισχύουν τη μάθηση σε μαθητο-
κεντρικές αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολο-
γιών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Οι σημερινοί μαθητές 
πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν σε μια τεχνολογικά εξελισ-
σόμενη κοινωνία. Ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας από μόνη της δεν αποτελεί πανά-
κεια. Σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί σε κάθε παιδαγωγική 
κατάσταση. Αναγκαίος είναι ο  καθοδηγητικός, διευκολυντικός ρόλος του εκπαιδευτι-
κού, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά με τρόπο που να ενισχύουν αποτε-
λεσματικά τη συνεργατική μάθηση. Συμπερασματικά, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα μετασχηματίσουν την εκπαιδευτική πρακτική σε μαθητο-
κεντρικές διερευνητικές και συνεργατικές μορφές μάθησης στο πλαίσιο των σύγχρο-
νων εποικοδομιστικών και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης.  
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Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και ιδιαίτερα το διαδίκτυο α-

ποτελούν έναν σημαντικό φορέα αλλαγών και καινοτομιών στο χώρο της εκπαίδευσης 

με σημαντική προστιθέμενη παιδαγωγική αξία και αξιοσημείωτα μαθησιακά αποτελέ-

σματα. Η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα του διαδικτύου διευρύνουν τα διαθέσιμα 

τεχνολογικά εργαλεία και τις εξ αποστάσεως εφαρμογές πολυμέσων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές πρακτικές της διδα-

σκαλίας και της μάθησης. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στο πώς η πληθώρα των 

τεχνολογικών εργαλείων και η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία του διαδικτύου είναι 

δυνατόν να ενταχθούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε ένα σύγ-

χρονο παιδαγωγικό πλαίσιο για την επίτευξη σημαντικών μαθησιακών αποτελεσμά-

των. 

Λέξεις-Kλειδιά: εκπαίδευση, Τ.Π.Ε., εφαρμογές web 2.0  

Εισαγωγή 

Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και 

ιδιαίτερα του διαδικτύου και η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία και προσφο-

ράς εκπαίδευσης «οπουδήποτε και οποτεδήποτε» (Hiltz, 1998), διευρύνουν εντυπω-

σιακά τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέρουν 

αξιόλογες αλλαγές στις καθημερινές πρακτικές της διδασκαλίας και της μάθησης 

(Ευαγγέλου & Κάντζου, 2008). Συντελούν σημαντικά στην ανάπτυξη γνώσεων και δε-

ξιοτήτων από τους μαθητές που είναι απαραίτητες για την ομαλή τους ένταξη στη σύγ-

χρονη κοινωνία και στην αποτελεσματική επαγγελματική τους αποκατάσταση (Αγγέ-

λαινα & Τζιμογιάννης, 2010· Bartolic-Zlomislic & Bates, 1999). Ως εκ τούτου η ένταξη 

εργαλείων κοινωνικού λογισμικού για την υποστήριξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στα προγράμματα σπουδών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης είναι πλέον επιτακτικά αναγκαία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 

πώς οι εφαρμογές αυτές, λειτουργώντας σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, μπορούν να ε-

νταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και η εκπαίδευση των ενηλίκων. 

Διαδικτυακή  Μάθηση 

Η διαδικτυακή μάθηση αναφέρεται στην περίπτωση της εκπαίδευσης από απόσταση 

όπου οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται γεωγραφικά διασπαρμένοι και 
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απαιτείται η χρήση της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου (Σω-

τηρόπουλος, 2010). Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, γνωστά και ως συστήματα 

διαχείρισης μαθημάτων ή πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιούνται ευρύ-

τατα στην διαδικτυακή μάθηση και στην εκπαίδευση από απόσταση. Ένα σύστημα δια-

χείρισης μάθησης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον βασισμένο σε διαδικτυακές 

τεχνολογίες και χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας συ-

γκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης. Τα περιβάλλοντα αυτά παρέχουν στους εκπαιδευ-

τικούς πολλαπλές δυνατότητες, όπως η δημιουργία, ο έλεγχος και η διαχείριση online 

μαθημάτων (Τσιωτάκης & Τζιμογιάννης, 2011). Ωστόσο, στις μέρες μας η διαδικτυακή 

μάθηση εξελίσσεται μαζί με το Web 2.0 και μετασχηματίζεται σε σημαντικό βαθμό σε 

e-learning 2.0, το οποίο είναι βασισμένο σε εργαλεία που συνδυάζουν την ευκολία της 

δημιουργίας περιεχομένου από τους χρήστες, την επικοινωνία, web παράδοση και εν-

σωματωμένη συνεργασία. Σκοπός του e-learning 2.0 είναι ότι ο διαμοιρασμός και η 

μάθηση να κατευθύνεται και να οδηγείται από τον εκπαιδευόμενο ανάλογα με τους 

στόχους και τις ανάγκες του. Αν και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 

πιο ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει ζω-

τικής σημασίας για την επιτυχία των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτικός 

απαιτείται να αναλάβει τους πολλαπλούς ρόλους του σχεδιαστή, συντονιστή, μεσολα-

βητή και συμβούλου για τη μαθησιακή διαδικασία (Redecker, 2009). 

Στη βάση των σύγχρονων θεωρήσεων για τη μάθηση, τις διδακτικές στρατηγικές και 

το ρόλο των διδασκόντων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, 

αλλά και τα απαιτούμενα τεχνολογικά εργαλεία, η μάθηση θεωρείται είτε παραδοσιακή 

στο σχολείο είτε διαδικτυακή. Στο e-learning 2.0 η προσοχή επικεντρώνεται κυρίως 

στη μάθηση αυτή καθ’ αυτή και λιγότερο στο ότι είναι ηλεκτρονική. Οι εκπαιδευτικές 

μέθοδοι επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή και το εκπαιδευτικό προσωπικό απαιτείται 

να είναι επαρκώς καταρτισμένο όχι μόνο στη χρήση των τεχνικών, αλλά και στις ιδιαι-

τερότητες της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας  του e-learning 2.0 (Κουτσουρί-

δης, 2008). 

Εφαρμογές του διαδικτύου στην εκπαίδευση 

Οι δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης των εργαλείων του web 2.0 είναι πλέον 

πάρα πολλές και συνεχώς αναπτύσσονται νέα και ιδιαίτερα καινοτόμα και εύχρηστα 

διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας πολυμεσικού μαθησιακού υλικού (Σοφός & Kron, 

2010). Με την αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0, οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατό-

τητα της συνεχούς και αδιάκοπης διαδικτυακής εργασίας, διαμοιρασμού και ανταλλα-

γής πληροφοριών και συμμετοχής σε «συναντήσεις» ειδικού ενδιαφέροντος, χωρίς η 

γεωγραφική απόσταση ή το κόστος να αποτελούν πλέον πρόβλημα τόσο για τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές (Στυλιαράς & Δήμου, 2015). Τα εργα-

λεία Web 2.0 βοηθούν στη διάθεση υλικού στους μαθητές με  καινοτόμο τρόπο. Το 

συσσωρευμένο κοινωνικό κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους μαθητές, ώστε να 

ωφεληθούν από τη «σοφία της κοινωνικής δικτύωσης» υπό τη μορφή χρήσιμων πλη-

ροφοριών και προσωπικών σχέσεων που επηρεάζουν άμεσα την ακαδημαϊκή τους ζωή 
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και κατ’ επέκταση και στην επαγγελματική τους ζωή. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δι-

κτύωσης που προτείνονται στην εκπαίδευση υιοθετούνται πολύ γρήγορα από τους μα-

θητές και αποτελούν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που επεκτείνει την κλασσική τάξη 

(Στυλιαράς & Δήμου, 2015). 

 Παραδείγματα διαδικτυακών εργαλείων και μορφών εκπαιδευτικής αξιοποίησης του 

web 2.0 αποτελούν τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (wikis), τα ιστολόγια 

(blogs), το πλήθος των διαδικτυακών εργαλείων που παρέχει η Google (Google sites, 

groups google, Google Calendar, Dropbox, google earth, google maps,κ.λπ.), τα εικο-

νικά συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (Second life), οι ιστοεξερευνήσεις (Web 

Quests), δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες ηλεκτρονικών μαθημάτων και όχι μόνο 

(Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - ΠΣΔ, πλατφόρμα Αίσωπος, Edoboard, Wiziq) και σε-

λίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook (https://www.facebook.com), το 

Twitter (https://twitter.com), LinkedIn (https://www.linkedin.com), Pinterest 

(https://gr.pinterest.com), My Space (https://myspace.com), Google Plus+ 

(https://plus.google.com), DeviantART (http://www.deviantart.com), Live Journal 

(http://www.livejournal.com), Tagged (http://www.tagged.com). 

Ένα Wiki είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων ιστοσελίδων, το περιεχόμενο των οποίων 

μπορεί να υποστεί τροποποίηση από κάθε χρήστη που έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω 

ενός φυλλομετρητή ιστοσελίδων. Τα wikis μπορούν να υποστηρίξουν πρακτικές επι-

κοινωνίας και συνεργασίας και αυτό είναι που τους δίνει τη δυνατότητα χρήσης και 

αξιοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Ορισμένοι από τους βασικούς τρόπους χρήσης 

των wikis στην εκπαίδευση είναι η διανομή πληροφοριών, η συνεργατική παραγωγή 

κειμένου και η συζήτηση (Guzdial et al., 2001). Σε γενικές γραμμές ένα Wiki βοηθάει 

και συνεισφέρει στη μάθηση, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. 

Μπορεί να περιλαμβάνει ατομική εργασία, συνεργασία, επικοινωνία και αξιολόγηση  

(Καρασαββίδης & Θεοδοσίου, 2010). Το ιδιαίτερο γνώρισμα των wikis είναι ότι οι 

χρήστες καθορίζουν μόνοι τους την εξέλιξη της δουλειάς και την ανάπτυξη της ομάδας, 

συνήθως παίρνοντας αποφάσεις, καθώς προχωρούν. Στην εκπαίδευση τα Wikis χρησι-

μοποιούνται ως συνεργατικά εργαλεία, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, υπό το πρίσμα της συνεργατικής 

μάθησης. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι στην ουσία τα wikis είναι συστήματα δια-

χείρισης περιεχομένου που επιτρέπουν τη συνεργατική κατασκευή, διασύνδεση και 

τροποποίηση περιεχομένου, ενώ άλλοι τα αντιμετωπίζουν ως κοινόχρηστους χώρους 

εργασίας που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, την επικοινωνία 

και την οργανωτική λειτουργία μιας ομάδας (Μπράτιτσης, 2008). 

Η Wikipedia είναι ένα από τα παραδείγματα χρήσης του wiki από μια κοινότητα και 

αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ πολ-

λών ανθρώπων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη επιτυχία της Wikipedia τίθεται το ε-

ρώτημα πώς η εκπαίδευση μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση των wikis στο πλαίσιο 

της συνεργατικής μάθησης (Leung & Chu, 2009). Ωστόσο, η χρήση του wiki ως μαθη-
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σιακό περιβάλλον δεν είναι σε κάθε περίπτωση ενδεδειγμένη. Για παράδειγμα, σε πε-

ρίπτωση που ένα μάθημα δεν απαιτεί από τους σπουδαστές να συνεργαστούν, η χρήση 

των wikis μπορεί να μην είναι και τόσο αποτελεσματική. Γενικά, η έρευνα δείχνει πως 

για να είναι η ενσωμάτωση των Wikis αποτελεσματική στη μαθησιακή διαδικασία α-

παιτείται ριζικός επανασχεδιασμός του μαθήματος, υποστήριξη των χρηστών και υψη-

λός βαθμός ενσωμάτωσής τους συνολικά σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος 

(Choy & Ng, 2007). Ωστόσο, υπάρχει πλήθος μελετών αναφορικά με τους τρόπους 

παιδαγωγικής αξιοποίησης των Wikis στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Bold, 2006· 

Bruns & Humphreys, 2007· De Pedro et al., 2006· Lund, 2008· Elgort, 2007). Η ιστο-

σελίδα pbworks (http://pbworks.com/education)  φιλοξενεί πάνω από 300.000 Wikis 

και έχει αμιγώς εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Το Wikiversity 

(http://en.wikiversity.org/wiki) είναι μια κοινότητα Wiki με αντικείμενο τη δημιουργία 

και χρήση ελεύθερου υλικού σε διάφορους τομείς της επιστήμης. 

Τα ιστολόγια προσφέρουν διαδραστικότητα και υποστηρίζουν τη συνεργατική εργασία 

και μάθηση των μαθητών και μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαι-

δευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα blogs, για να παρέχουν συνε-

χώς ανανεούμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, καθώς τα μαθήματα εξελίσσονται στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ακόμη, ιστολόγια χρησιμοποιούνται υποκαθιστώντας 

πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης γνώσης, αφού παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγη-

σης, κατηγοριοποίησης και προσπέλασης αποθηκευμένου διδακτικού υλικού και συχνά 

είναι πολύ πιο εύχρηστα και ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών 

(Farmer & Bartlett-Bragg, 2005).  

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των ιστολογίων στην εκπαίδευση είναι ότι, 

μεταξύ άλλων, καλλιεργούν την κριτική και αναλυτική σκέψη και προωθούν τη δη-

μιουργική και συνεργατική μάθηση μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στις ο-

ποίες συμμετέχουν μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικοί (Duffy & Bruns, 2006). Επίσης, 

μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά ως εργαλεία για την οικοδόμηση της γνώσης με 

κοινωνική διαμεσολάβηση και αλληλεπίδραση (Du & Wagner, 2007). 

Με τη χρήση των ιστολογίων προωθείται τόσο η ατομική μάθηση όσο και η κοινωνική, 

δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης μέσω της συγγραφής 

κειμένων που δημοσιεύονται στο προσωπικό τους ιστολόγιο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν 

να σχολιάζουν τα κείμενα άλλων μαθητών, προσφέροντας έτσι ανατροφοδότηση στο 

γραπτό λόγο τους (Huffaker, 2005). Μέσω της διαδικασίας αυτής καλλιεργούνται και 

αναπτύσσονται όχι μόνο οι γνωστικές, αλλά και οι μεταγνωστικές και οι κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών. Επιπλέον, η χρήση των ιστολογίων προωθεί τη διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης, ως πρόταση διδακτικής μεθοδολογίας, δεδομένου ότι μπορεί 

να αξιοποιηθεί το περιεχόμενο περισσότερων και διαφορετικών γνωστικών αντικειμέ-

νων κατά τη σύνταξη κειμένων που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν σε ένα ιστολόγιο. 

Η χρήση των ιστολογίων προωθεί τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών και επικε-

ντρώνεται στη σημασία που έχει η δημοσιοποίηση των κειμένων και η ύπαρξη πραγ-

ματικών αναγνωστών, αφού οι χρήστες των ιστολογίων γράφουν έχοντας επίγνωση ότι 
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τα κείμενά τους πράγματι θα διαβαστούν και θα σχολιαστούν από άλλους αναγνώστες 

(Walker, 2005). Η σημαντική διδακτική και παιδαγωγική αξία, οι πολλαπλές χρήσεις 

και οι τρόποι αξιοποίησης, αλλά και προβληματισμοί για τη χρήση των ιστολογίων 

στην εκπαίδευση καταγράφονται σε πολλά άρθρα και σχετικές έρευνες (Andergassen 

et al., 2009· Deng & Yuen, 2009· Divitini, Haugalokken, & Morken, 2005· Ellison & 

Wu, 2008· Sim & Hew, 2010· Wheeler, 2010). 

Με την οργάνωση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου τα μέλη του 

μπορούν να λειτουργήσουν ως μία ψηφιακή κοινότητα μάθησης, μια κοινότητα ανταλ-

λαγής γνώσεων, ιδεών, απόψεων, μεθοδολογιών, εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού 

(σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, αρχεία δραστηριοτήτων) με στόχο την αλληλοε-

νημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση και συνακόλουθα τη βελτί-

ωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 

αποτελεί η δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της εκπαι-

δευτικής κοινότητας. Οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης προσφέρουν δυνατότητες για 

ευέλικτη, ομαδοσυνεργατική μάθηση από απόσταση, πέρα από περιορισμούς χώρου ή 

χρόνου, σε άτομα διαφορετικών ηλικιών, φυσικών ικανοτήτων και οικονομικών δυνα-

τοτήτων (Γλέζου et al., 2010).  

Ένα σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα Αίσωπος. Η πλατφόρμα «Αίσωπος» 

(http://aesop.iep.edu.gr)  αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγρα-

φής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων 

σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσω-

πος» υποστηρίζει τη Σχεδίαση και την αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με 

τη χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρο-

νες τεχνολογίες του Web 2.0. Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να 

προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουρ-

γός τους δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, 

ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στό-

χους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ. (Πλατφόρμα Αίσωπος). 

Το Facebook ως ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αφού διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για επικοινωνία και οργάνωση εκδηλώσεων, πραγματοποίηση συζητήσεων, ει-

δοποιήσεις, δημοσίευση σημειώσεων, κοινοποίηση βίντεο και φωτογραφιών, κοινοποί-

ηση συνδέσμων, δημιουργία ομάδων συνεργασίας, δημιουργία σελίδων για τις εργα-

σίες των μαθητών, επικοινωνία με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς (Facebook). 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) ως ένα σημαντικό δίκτυο υποστήριξης των εκ-

παιδευτικών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει αναπτύξει μια υπηρεσία κοινωνι-

κής δικτύωσης βασισμένη στο BuddyPress (http://buddypress.org). Το BuddyPress εί-

ναι ένα plugin του WordPress που μετατρέπει μια εγκατάσταση WordPress 

(http://wordpress.org) σε μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 
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που επιτρέπει στα μέλη της να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να δημιουργούν κοινό-

τητες (Παρασκευάς, 2011· ΠΣΔ). 

Τέλος, κάποιες άλλες εφαρμογές που αξίζει να αναφέρουμε, δεν ανήκουν σε κάποια 

συγκεκριμένη κατηγορία από αυτές ήδη αναφέρθηκαν, ωστόσο ενσωματώνουν χαρα-

κτηριστικά κοινωνικού λογισμικού και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαίδευση. 

Το Wiziq http://www.wiziq.com/ είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα συνεργα-

σίας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω εικονικών τάξεων, διαδικτυακών ασκήσεων 

και γενικά επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Επιπλέον επιτρέπει τη δημοσίευση εκπαι-

δευτικού περιεχομένου (π.χ. διαφάνειες) (Wiziq). 

Το Edoboard (http://www.edoboard.com ) είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα 

ηλεκτρονικών μαθημάτων, η οποία χρησιμοποιείται για διαδικτυακές συνεδρίες και 84 

τηλεδιασκέψεις με βίντεο και ήχο, με τη χρήση web κάμερας. Διαθέτει ένα διαμοιρα-

ζόμενο πίνακα, ο οποίος χρησιμοποιείται για παρουσιάσεις και είναι κατάλληλος για 

να υποστηρίξει μαθήματα θετικών αλλά και θεωρητικών επιστημών (Edoboard). 

Το Google Calendar https://www.google.com/calendar είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό 

ημερολόγιο που προσφέρεται από τη Google. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εύχρηστη 

υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν το προσωπικό τους διαδι-

κτυακό ημερολόγιο με τις υποχρεώσεις, τις εργασίες, τις σημειώσεις και τις υπενθυμί-

σεις τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημοσιοποιούν τα ημερολόγια τους στους μα-

θητές, ώστε να βλέπουν πότε είναι διαθέσιμοι για ηλεκτρονικές συναντήσεις και εξ’ 

αποστάσεως υποστήριξη. Το Google Calendar απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα εξαι-

τίας των δυνατοτήτων συγχρονισμού που δίνει με διαφορετικά μέσα που μπορεί να 

κατέχει ένας χρήστης όπως φορητοί υπολογιστές, έξυπνα κινητά, σταθεροί υπολογι-

στές, ταμπλέτες κλπ. (Google Calendar). 

Το Dropbox (https://www.dropbox.com) είναι ένα εργαλείο αποθήκευσης και διαχεί-

ρισης προσωπικών - και όχι μόνο - αρχείων στο διαδίκτυο. Διαθέτει αρκετό χώρο απο-

θήκευσης δεδομένων, στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα να ανέβουν εργασίες μαθητών, 

σημειώσεις, ηλεκτρονικά βιβλία, βίντεο και οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Η σημαντικό-

τητα του συγκεκριμένου εργαλείου έγκειται στη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης 

σε πλήθος και με μεγάλο όγκο δεδομένα από εξουσιοδοτημένα άτομα (Dropbox). 

Συζήτηση 

Η επιτυχία της χρήσης του διαδικτύου στην εκπαίδευση για τη διευκόλυνση και τη 

βελτίωση των μαθησιακών διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες. Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς που παίζουν ρόλο για την 

επιτυχή χρήση των εφαρμογών κοινωνικού λογισμικού είναι (Redecker, 2009): 

• Η διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των εφαρμογών κοινωνικού λογισμικού 

από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. 
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• Τα χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, η κα-

ταλληλότητά τους για την κάθε περίπτωση, ο χρόνος εξοικείωσης με τα εργαλεία και 

η αποδοχή από τους χρήστες και ο βαθμός προσαρμογής στις προσωπικές προτιμήσεις 

και ανάγκες. 

• Το υπόβαθρο των συμμετεχόντων σε γνώσεις και δεξιότητες, η δομή της ομάδας, 

η μορφή της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, η προθυμία των μελών να συμμετέχουν 

και να συνεισφέρουν σε ένα καλό κλίμα συνεργασίας. 

•  Η εν γένει υποστήριξη των συμμετεχόντων. Ο τρόπος ένταξης των εργαλείων 

κοινωνικού λογισμικού στο πλαίσιο της τάξης και τις ανάγκες κάθε γνωστικού αντικει-

μένου. Η καθοδήγηση και βοήθεια των μελών για τη δομή των εργασιών, η αποτελε-

σματική ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτικό για συμμετοχή και συνεργασία και η ικα-

νότητά του για ενσωμάτωση των διαθέσιμων εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία. 

Το web 2.0 εισάγει μια συμμετοχική κουλτούρα με πολλές δυνατότητες για τη δημιουρ-

γία και το διαμοιρασμό περιεχομένου και την μάθηση σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. 

Οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης προσφέρουν δυνατότητες για ευέλικτη, ομαδοσυνερ-

γατική μάθηση από απόσταση, πέρα από περιορισμούς χώρου ή χρόνου, σε άτομα δια-

φορετικών ηλικιών, φυσικών ικανοτήτων και οικονομικών δυνατοτήτων. Η ΗΗΗ Η-

χρήση του κοινωνικού λογισμικού ενισχύει περαιτέρω τα κίνητρα των μαθητών, εν-

θαρρύνει την προσοχή τους στην λεπτομέρεια και σε μια συνολικά πιο ποιοτική εργα-

σία. Όταν οι μαθητές δημοσιεύουν τις εργασίες τους, αυτές είναι συνήθως πρωτότυπες, 

ενδιαφέρουσες και πιο ελκυστικές για τους άλλους. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτές πρέ-

πει να συνοδεύονται από παιδαγωγικές παρεμβάσεις που να εξοπλίζουν τους μαθητές 

με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να λειτουργούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, να 

χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα για να εμπλουτίσουν τη μάθηση και να αναπτύξουν 

βασικές δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται μια 

μετατόπιση από την ατομική έκφραση στη συμμετοχή στην κοινότητα.  Ωστόσο πολλοί 

μαθητές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες πλοήγησης, κριτικής αναζήτησης 

και αξιοποίησης της υπεραφθονίας των πληροφοριών (Jenkins, 2006· McLoughlin & 

Lee, 2008). 

Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους πρέπει να εξετάζουν τη συνεισφορά κάθε μαθητή, 

ώστε να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χρήση των εργαλείων κοι-

νωνικού λογισμικού (Redecker, 2009). Να βελτιώνουν συνεχώς και να αναπτύσσουν 

τις ατομικές τους ψηφιακές ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν και 

να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους (Redecker, 2009). Οι εφαρμογές 

κοινωνικού λογισμικού πρέπει να εντάσσονται σχεδιασμένα και με αποτελεσματικό 

τρόπο στο πρόγραμμα σπουδών. Η αλλαγή μεθόδου διδασκαλίας είναι στενά συνδεδε-

μένη με τα χαρακτηριστικά των web 2.0 τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν στους μα-

θητές να συνεργάζονται, να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία περιεχομένου, και 

να μοιράζονται πληροφορίες (Grosseck, 2009).  Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι όχι 

απλά η χρήση της τεχνολογίας, αλλά η τοποθέτηση του μαθητή στο κέντρο της μαθη-

σιακής διαδικασίας. Σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι απαραίτητες αλλαγές 

για την ενσωμάτωση εφαρμογών κοινωνικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία και τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διατηρούν 
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συνήθως μια συντηρητική στάση σχετικά με την ένταξη τεχνολογιών web 2.0, ενώ βρί-

σκουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε προϊόντα που αναπτύσσονται από μεγάλες εταιρείες 

διότι προσφέρουν κατάρτιση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Τα εμπορικά λο-

γισμικά μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των δεδομένων και, συχνά την ιδιω-

τικότητα των προσώπων. Αυτή η στάση των ιδρυμάτων δημιουργεί ένα πρόβλημα, α-

φού πολλά από τα εργαλεία του κοινωνικού λογισμικού είναι ανοικτού κώδικα ή πρό-

κειται για λογισμικά που δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

η κατάχρηση των web 2.0 τεχνολογιών μπορεί να εμποδίσει ή και να μειώσει την ποι-

ότητα της μάθησης (Grosseck, 2009). 
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Σχέδιο έρευνας για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 

Αλεξούδα Γεωργία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Δρ 

alexouda@gmail.com 

Περίληψη 

Παρουσιάζεται ένα σχέδιο έρευνας για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου που υλοποι-
ήθηκε στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-16. Στο πλαίσιο του 
σχεδίου έρευνας οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες μελέτησαν θέματα για το ασφαλές 
Διαδίκτυο, τα οποία επέλεξαν οι ίδιοι, σχεδίασαν και υλοποίησαν έρευνες για αυτά με 
τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιήθηκαν 
και ενημερώθηκαν για θέματα του Ασφαλούς Διαδικτύου, μυήθηκαν στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση μιας έρευνας, εξοικειώθηκαν με τη δημιουργία ηλεκτρονικών ερω-
τηματολογίων με τη χρήση των google forms και γενικότερα καλλιέργησαν τις ερευ-
νητικές τους δεξιότητες. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και παρα-
δείγματα των ερευνών που διεξήχθησαν από τους μαθητές. Επίσης κατατίθεται η ε-
μπειρία της υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας με βάση την παρατήρηση 
κατά τη διάρκεια της διδακτικής πορείας, την ποιότητα των προϊόντων που παρήχθη-
σαν κατά τη μαθησιακή διαδικασία και τις απαντήσεις των μαθητών σε ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ενθαρρυντικά. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ασφαλές Διαδίκτυο, σχέδιο έρευνας, ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, 
google forms, συνεργατικά εργαλεία. 

Εισαγωγή 

Παρότι τα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου είναι πολλαπλά, δυστυχώς υπάρχουν 
και σοβαροί κίνδυνοι μεταξύ των οποίων και ο εθισμός, οι οποίοι χρήζουν αντιμετώπι-
σης. Αρκετοί από αυτούς σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Σφακιανάκης, Σιώ-
μος & Φλώρος, 2012). Παρά τη σοβαρότητα των παραπάνω κινδύνων, ο βαθμός ενη-
μέρωσης για αυτούς δεν είναι επαρκής. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός αφορά ολόκληρη 
την ελληνική οικογένεια και δυστυχώς ούτε τα παιδιά, αλλά ούτε και οι γονείς είναι 
αρκετά ενημερωμένοι για αυτό το κρίσιμο ζήτημα (Θανοπούλου, 2015). Προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξε-
κίνησε μεταξύ των άλλων τη Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr, η οποία προσπαθεί 
να υποστηρίξει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ανήλικους χρήστες 
(www.saferinternet.gr). Γενικά, τα θέματα ασφαλούς Διαδικτύου ενδιαφέρουν και α-
φορούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Αναζητούνται δόκιμοι τρόποι για την ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. 

Η μάθηση βάσει σχεδίων έρευνας (project) έχει διαπιστωμένα διδακτικά οφέλη και 
κερδίζει διαρκώς έδαφος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Filhoa, Shielb & 
Paçoc, 2016, Tascı, 2015). Το σχολικό έτος 2011-12 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή 
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της καινοτομίας της ερευνητικής εργασίας στην Αʹ τάξη του Γενικού Λυκείου, όπου 
εφαρμόζεται η μέθοδος project. Ακολούθησε η εισαγωγή της στη Β’ τάξη του Γενικού 
Λυκείου (Ματσαγγούρας, 2011). Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τον Πληροφορικό 
Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (ΥΠΓΒΜΘ, 2011) προτείνει την εκπόνηση σχεδίων έρευ-
νας σε κάθε τάξη του Γυμνασίου. Ένα από τα προτεινόμενα σχέδια έρευνας του συγκε-
κριμένου προγράμματος σπουδών για τη Γ’ τάξη του Γυμνασίου αναφέρεται στο σχε-
διασμό και την υλοποίηση έρευνας. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν παραδείγματα διεξα-
γωγής ερευνών με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο αυτό για τρία συνεχόμενα σχολικά έτη. Τα αποτελέσματα της υλοποίησης τους 
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (Αλεξούδα, 2015). Επίσης στο πλαίσιο της πιλοτικής ε-
φαρμογής του ίδιου προγράμματος σπουδών, στην Α’ τάξη του Γυμνασίου υλοποιή-
θηκε σχέδιο έρευνας προγραμματισμού στο Scratch για την ανάπτυξη εφαρμογών για 
το ασφαλές Διαδίκτυο με στόχο μεταξύ των άλλων την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σε θέματα ασφαλούς Διαδικτύου. Στο πλαίσιο της δράσης «Πρεσβευτής της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου 2012» οι μαθητές που δημιούργησαν τις εφαρμογές που αναδει-
κνύουν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τις παρουσίασαν σε μαθητές Δημοτικού. Ο 
στόχος της δράσης ήταν οι μεγαλύτεροι μαθητές να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα 
για τους μικρότερους μαθητές. Η υλοποίηση της δράσης είχε ενθαρρυντικά αποτελέ-
σματα και αναδεικνύει τη χρησιμότητα διδακτικών προσεγγίσεων σε θέματα ασφαλούς 
χρήσης του Διαδικτύου που ξεπερνούν μία σύντομη παρέμβαση (Αλεξούδα, 2013).  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σχέδιο έρευνας για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ερευνών για θέματα ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο σχεδιάστηκε και υλο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμ-
ματισμό στο Γυμνάσιο (ΥΠΓΒΜΘ, 2011). Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία του 
σχεδίου έρευνας. Ακολουθεί η κατάθεση της εμπειρίας της υλοποίησης. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών σε ηλεκτρονικό ερω-
τηματολόγιο ανατροφοδότησης. Τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 

Μεθοδολογία  

Ο γενικός σκοπός του σχεδίου έρευνας είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέ-
ματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου διενεργώντας έρευνες για αυτά. Τα προσδοκώ-
μενα αποτελέσματα αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
στα θέματα αυτά, τη μύησή τους στη διαδικασία διεξαγωγής μιας έρευνας με τη χρήση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και την εξοικείωσή τους με τις google forms.  

Η υλοποίηση της διδακτικής πρότασης στηρίζεται στη μέθοδο project. Οι μαθητές ερ-
γάζονται σε ομάδες, έχουν τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν το θέμα καθώς και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.  

Η διδακτική πορεία του σχεδίου έρευνας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 
• Διαμόρφωση υποθεμάτων για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και διαμόρ-

φωση υποομάδων  
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• Διερεύνηση του κάθε υποθέματος από τις υποομάδες με έμφαση στην αξιοπι-
στία των πηγών – Αναζήτηση σχετικών ερευνών  

• Προσδιορισμός του σκοπού κάθε έρευνας – Έναρξη της συγγραφής του κειμέ-
νου της εργασίας με τη χρήση google docs 

• Προσδιορισμός των αξόνων των ερωτηματολογίων 
• Σύνταξη των ερωτηματολογίων με τη χρήση του συνεργατικού επεξεργαστή 

κειμένου google docs 
• Παρουσίαση ερωτηματολογίων στην ολομέλεια – Ανατροφοδότηση από την ο-

λομέλεια – Οριστικοποίηση ερωτηματολογίων 
• Δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων με τη χρήση των google forms. 
• Αποστολή των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων στα e-mail των μαθητών του 

συγκεκριμένου τμήματος. Αν παρουσιαστούν προβλήματα, γίνονται οι απαραί-
τητες διορθώσεις. Αφού οριστικοποιηθεί κάθε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, 
αποστέλλεται σε όλα τα άτομα του κάθε δείγματος. 

• Άντληση των αποτελεσμάτων από τις google forms και μελέτη τους. 
• Εξαγωγή συμπερασμάτων – Ολοκλήρωση του κειμένου της εργασίας 
• Παρουσίαση της έρευνας στην ολομέλεια – Ανατροφοδότηση 
• Παράδοση εργασίας 
• Αξιολόγηση 

Οι υποομάδες κάνουν παρουσιάσεις στην ολομέλεια και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. 
Πριν προχωρήσουν στη δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου τους, παρου-
σιάζουν το στόχο της έρευνας τους με το ερωτηματολόγιο τους, προκειμένου να λά-
βουν ανατροφοδότηση για τον τύπο και τη σύνταξη των ερωτήσεων και να αποφασί-
σουν σε ποιες ερωτήσεις θα μπορούν να επιλέγονται περισσότερες από μία απαντήσεις. 
Μετά την τελική παρουσίαση κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα με βάση την ανατροφο-
δότηση που λαμβάνει από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές να προβεί στη βελτίωση 
της εργασίας της. 

Τονίζεται ότι δεν επιδιώκεται η διεξαγωγή ερευνών που ικανοποιούν αυστηρά επιστη-
μονικά κριτήρια, αλλά η μύηση των μαθητών στη διεξαγωγή πιλοτικών ερευνών με 
όσο το δυνατό πιο επιστημονική μεθοδολογία. Η εκτιμώμενη διάρκεια του σχεδίου έ-
ρευνας είναι οι δεκατέσσερις διδακτικές ώρες.  
.  

Η υλοποίηση  

Το προτεινόμενο σχέδιο έρευνας υλοποιήθηκε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών για τον Πληροφορικό 
Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (ΥΠΓΒΜΘ, 2011). Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε σε ένα 
τμήμα του μαθήματος Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Γυμνασίου, το οποίο περιελάμ-
βανε 13 μαθητές. Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν εισαχθεί με εξε-
τάσεις, σε όλα τα σχολικά έτη διδάσκονταν το μάθημα της Πληροφορικής σε συνεχό-
μενο δίωρο με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και η επίδοσή τους σε αυτό 
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ήταν πολύ υψηλή. Επίσης, οι μαθητές ήταν ήδη πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση συ-
νεργατικών εργαλείων όπως είναι τα google docs. 

Τονίζεται ότι το θέμα συνδιαμορφώθηκε με τους μαθητές, οι οποίοι επέλεξαν να ασχο-
ληθούν με τα εξής υποθέματα:  

• Διαδικτυακός εκφοβισμός 
• Βιντεοπαιχνίδια 
• Διαδικτυακοί φίλοι 
• Τρόποι χρήσης του Διαδικτύου και συνέπειες 

Για όλα τα θέματα συντάχθηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε μαθητές και 
αποστάλθηκαν σε 26 μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου και 26 μαθητές της Γ’ τάξης 
του Γυμνασίου. Για το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού συντάχθηκε και ένα ερω-
τηματολόγιο προς τους γονείς των 26 μαθητών της Γ’ τάξης της Γυμνασίου και απο-
στάλθηκε στα e-mail τους. 

Για το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού αρχικά δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας 
πέντε ατόμων, η οποία χωρίστηκε σε δύο ομάδες που συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Η 
μία από αυτές περιλάμβανε δύο άτομα, τα οποία συνέταξαν το ερωτηματολόγιο για 
τους μαθητές με ερωτήσεις που αφορούσαν το βαθμό ενημέρωσή τους, τις εμπειρίες 
τους και τις στάσεις τους. Το ερωτηματολόγιο για τους μαθητές απαντήθηκε από 40 
μαθητές. Στην εικόνα 1 βλέπετε ενδεικτικά ένα γράφημα από τα αποτελέσματα της 
έρευνας. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι μαθητές μπορούσαν να επι-
λέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Η δεύτερη ομάδα περιελάμβανε τρία άτομα 
και συνέταξε το ερωτηματολόγιο για τους γονείς. Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμο-
ποιήθηκε σε περιορισμένη κλίμακα, δεδομένου ότι αποστάλθηκε στα e-mail 26 γονέων 
της Γ’ Γυμνασίου και απαντήθηκε από τους 13.  

Εικόνα 1: Γράφημα της έρευνας με θέμα το διαδικτυακό εκφοβισμό 
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Για το θέμα των βιντεοπαιχνιδιών σχηματίστηκε μια ομάδα τριών ατόμων. Το ερωτη-
ματολόγιο τους επικεντρώνονταν κυρίως στις εμπειρίες των μαθητών σε σχέση με τα 
βιντεοπαιχνίδια και απαντήθηκε από 45 μαθητές. Στην εικόνα 2 βλέπετε ενδεικτικά ένα 
γράφημα από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. 

 

Εικόνα 2: Γράφημα της έρευνας με θέμα τα βιντεοπαιχνίδια 

Για το θέμα των διαδικτυακών φίλων σχηματίστηκε μια ομάδα τριών ατόμων. Το ερω-
τηματολόγιο απαντήθηκε από 45 μαθητές. Στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου διευ-
κρινίζονταν ότι στα ερωτήματα του ο όρος «διαδικτυακοί φίλοι» αφορούσε άτομα που 
κάποιος γνώρισε μέσω Διαδικτύου και δεν περιελάμβανε άτομα, τα οποία γνώριζε εκ 
των προτέρων και στη συνέχεια τα δήλωνε ως φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Οι δύο βασικοί άξονες του ερωτηματολογίου ήταν οι εμπειρίες και οι στάσεις των μα-
θητών. Στην εικόνα 3 βλέπετε ενδεικτικά ένα γράφημα από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας αυτής. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι μαθητές μπορούσαν να ε-
πιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. 

 

Εικόνα 3: Γράφημα της έρευνας με θέμα τους διαδικτυακούς φίλους 

Στην τελευταία έρευνα διερευνήθηκαν γενικά οι τρόποι που οι μαθητές χρησιμοποιούν 
το Διαδίκτυο (π.χ. για ενημέρωση, σχολικές εργασίες, διασκέδαση, αγορές, επικοινω-
νία με φίλους, χρονική διάρκεια και συχνότητα σύνδεσης, κ.α.) και οι συνέπειες της 
χρήσης του Διαδικτύου στη ζωή τους (π.χ. στη μελέτη, τον ελεύθερο χρόνο, το βαθμό 
συγκέντρωσης, κ.α.). Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 37 μαθητές. 
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Εικόνα 4: Γράφημα της έρευνας με θέμα τους τρόπους χρήσης του Διαδικτύου και τις 

συνέπειες της 

Οι μαθητές κατά την όλη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνάς τους έδειξαν ζωηρό 
ενδιαφέρον για το θέμα της καθώς και για την ερευνητική διαδικασία. Η σύνταξη του 
κειμένου έδειξε να δυσκολεύει πολύ περισσότερο τους μαθητές και να τους ενθουσιά-
ζει λιγότερο σε σχέση με ερευνητικό μέρος. Με βάση την παρατήρηση της διδακτικής 
πορείας των μαθητών και την ποιότητα των παραδοτέων τους, οι διδακτικοί στόχοι του 
σχεδίου έρευνας επετεύχθησαν. Στο πλαίσιο του αναστοχασμού της διδάσκουσας χρη-
σιμοποιήθηκε ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια των google forms, 
του οποίου τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από τους 13 μαθητές που συμμετείχαν στο σχέδιο έ-
ρευνας. Πρόκειται για 8 αγόρια και 5 κορίτσια της Γ’ τάξης του Γυμνασίου. Στον πί-
νακα 1 βλέπετε τις απαντήσεις που έδωσαν σε δώδεκα ερωτήσεις κλειστού τύπου στην 
πεντάβαθμη κλίμακα Likert. 

 
Ερώτηση Καθό-

λου 
Λίγο Μέ-

τρια 
Πολύ Πάρα 

πολύ 
Πόσο ενδιαφέρον σου φάνηκε να α-
σχοληθείς με θέματα που αφορούν 
την ασφάλεια στο Διαδίκτυο; 

0 0 4 7 2 

Πόσο ενδιαφέρον σου φάνηκε να 
σχεδιάσεις και να υλοποιήσεις μια έ-
ρευνα για ένα θέμα που σχετίζεται με 
την ασφάλεια στο Διαδίκτυο; 

0 0 2 7 4 

Η εκπόνηση της εργασίας σου πόσο 
σε βοήθησε να εμβαθύνεις σε θέματα 
που αφορούν την ασφαλή χρήση του 
Διαδικτύου; 

0 0 5 7 1 

Πόσο σημαντικό ήταν για σένα το 
γεγονός ότι μπορούσες να επιλέξεις 
το συγκεκριμένο θέμα της έρευνάς 
σου;  

0 1 2 7 3 
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Πόσο σου άρεσε το γεγονός ότι σχε-
δίασες και υλοποίησες μια δημοσκό-
πηση για ένα θέμα που αφορά την α-
σφαλή χρήση του Διαδικτύου; 

0 0 3 7 3 

Πόσο σου άρεσε το γεγονός ότι έμα-
θες τις απόψεις, τις στάσεις, τις προ-
τιμήσεις, κ.α. των υπολοίπων μαθη-
τών (ή των γονιών) για την ασφαλή 
χρήση του Διαδικτύου; 

0 0 4 7 2 

Πόσο δυσκολεύτηκες στο σχεδιασμό 
της έρευνάς σου; 

1 8 2 2 0 

Πόσο δυσκολεύτηκες να δημιουργή-
σεις το ερωτηματολόγιο της έρευνάς 
σου; 

4 4 5 0 0 

Πόσο δυσκολεύτηκες με τη χρήση 
των φορμών google; 

7 5 1 0 0 

Η ανατροφοδότηση από τους συμμα-
θητές σου πόσο σε βοήθησε στο σχε-
διασμό της έρευνάς σου; 

1 1 3 6 2 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert 

Με βάση τα αποτελέσματα η πλειονότητα των μαθητών βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα την 
ενασχόλησή της με τα θέματα της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου καθώς και το σχε-
διασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας για τα θέματα αυτά. Επίσης, οι περισσότεροι 
μαθητές δήλωσαν ότι μέσω της συγκεκριμένης εργασίας τους εμβάθυναν σε μεγάλο 
βαθμό σε θέματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Στους περισσότε-
ρους μαθητές άρεσε πολύ το γεγονός ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν μια δημοσκόπηση 
για ένα θέμα που αφορά την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου όπως και το γεγονός ότι 
έμαθαν τις απόψεις, τις στάσεις, τις προτιμήσεις, κ.α. των υπολοίπων μαθητών (ή των 
γονιών) για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Το γεγονός ότι μπορούσαν να επιλέ-
ξουν το συγκεκριμένο θέμα της εργασίας τους ήταν πολύ σημαντικό για τους περισσό-
τερους μαθητές. Μόνο δύο μαθητές δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ στο σχεδιασμό 
της έρευνάς τους, ενώ η πλειοψηφία απάντησε ότι δυσκολεύτηκε λίγο. Κανένας μαθη-
τής δε δυσκολεύτηκε πολύ στη δημιουργία του ερωτηματολογίου και η πλειονότητα 
των μαθητών δε δυσκολεύτηκε καθόλου στη χρήση των google forms. Επίσης η ανα-
τροφοδότηση που έλαβαν από τους συμμαθητές τους, τους βοήθησε στο σχεδιασμό της 
έρευνάς τους. 

Συμπεράσματα  

Με βάση την παρατήρηση της διδακτικής πορείας και τα αποτελέσματα του ερωτημα-
τολογίου, οι μαθητές βρήκαν τη διεξαγωγή μιας έρευνας για θέματα που αφορούν την 
ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πολύ ενδιαφέρουσα και τους άρεσε πολύ. Επίσης δε 
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συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες σε αυτή. Η διδακτική πορεία, η ποιότητα των παραδο-
τέων και οι απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης τεκμη-
ριώνουν υψηλό βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων. Τα παραπάνω δείχνουν ιδιαί-
τερα ενθαρρυντικά για το προτεινόμενο σχέδιο έρευνας. Γενικά η υλοποίηση του σχε-
δίου έρευνας επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα διδακτικών προσεγγίσεων σε θέματα ασφα-
λούς χρήσης του Διαδικτύου που εντάσσονται στο μάθημα και έχουν αρκετή χρονική 
διάρκεια. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για 

τις υπηρεσίες δεύτερης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0) και ειδικότερα για τα 

Ιστολόγια (weblogs ή blogs), ως εργαλεία κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης. Στην 

εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών των Iστολογίων 

και τρόπων παιδαγωγικής αξιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, Διαδίκτυο, Web 2.0, Ιστολόγιο 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του διαδικτύου στη ζωή μας γίνεται ολοένα και πιο ση-

μαντικός. Η ταχύτατη ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοι-

νωνιών (ΤΠΕ) έχει οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε όλους τους κοινωνικούς 

τομείς. Η ανάπτυξη αυτή κορυφώνεται με την εισαγωγή των εργαλείων Web 2.0 (Ιστός 

2.0), τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, η οποία βασίζεται στις όλο και μεγαλύτερες 

δυνατότητες των χρηστών του διαδικτύου να διαμοιράζονται πληροφορίες, να αλληλε-

πιδρούν και να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά αποτελεί μια δυναμική διαδι-

κτυακή πλατφόρμα, όπου μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες 

γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Σε αντίθεση με την πρώτη γενιά διαδι-

κτυακών εργαλείων και τις παραδοσιακές στατικές ιστοσελίδες, το Web 2.0 δίνει στους 

χρήστες μια εμπειρία πιο κοντά στις εφαρμογές υπολογιστών γραφείου με πάρα πολλές 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας (Γεωργίου κ.α., 2006· Wikipedia, 

2016), με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές και ση-

μαντικό μέρος της καθημερινότητας όλο και μεγαλύτερου ποσοστού ανθρώπων σε πα-

γκόσμιο επίπεδο (O΄Reilly, 2005). 

Το Ιστολόγιο 

Το «Ιστολόγιο», γνωστό συχνά με την άκλιτη ονομασία μπλογκ (blog), είναι μορφή 

ιστοχώρου του Web 2.0. Η λέξη «Ιστολόγιο» προέρχεται από την απόδοση στα ελλη-

νικά του αγγλικού όρου Blog, από το weblog - Web (ιστός) και Log (ημερολόγιο, αρ-

χείο). Το weblog είναι επινόηση του Jorn Barger από τον Δεκέμβριο του 1997. Στις 

αρχές του 1999, ο Peter Merholz ανακοίνωσε ότι θα το προφέρει «wee-blog» και έτσι 

καταλήξαμε στο σύντομο όρο blog, αφού ο συντάκτης αναφερόταν ως blogger 

(Wikipedia, 2016). Λεξιπλάστης του όρου «Ιστολόγιον» είναι ο blogger talos, από τους 

πρώτους Έλληνες bloggers με το ομώνυμο μπλογκ «ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ», το οποίο παρα-

μένει και σήμερα ενεργό (Ιστολόγιον, 2016). 
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Τα blogs είναι το κομμάτι του παγκόσμιου ιστού με την πιο ραγδαία εξέλιξη. Τα 

weblogs ξεκίνησαν από την Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως απλές σελίδες 

με υπερσυνδέσμους. Το πρώτο weblog τοποθετείται το 1991 από το δημιουργό του 

παγκόσμιου ιστού, τον Tim Berners-Lee, ο οποίος είχε δημιουργήσει μία ιστοσελίδα - 

λίστα με ενημερώσεις για καινούρια sites (Blood, 2002). 

Τα weblogs άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως το 1997, αλλά η μεγάλη τους εξά-

πλωση παρατηρείται το 2003, όταν η εταιρεία Google αγόρασε το Blogger, λογισμικό 

για weblogs που διατίθεται δωρεάν στους χρήστες (Google Blogger). Το 2004, τα 

weblogs αριθμούσαν κοντά στο ένα εκατομμύριο και στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 

2005 αριθμούσαν περίπου τα χίλια. Το 2007 ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 70 εκατομμύ-

ρια, ενώ δημιουργούνται περισσότερα από 120 χιλιάδες blogs ημερησίως και η συνο-

λική παραγωγή άρθρων αγγίζει τα 17 το δευτερόλεπτο. Σήμερα, ο αριθμός τους αυξά-

νεται με γεωμετρική πρόοδο και κατακλύζουν το διαδίκτυο (All-greek-blogs, 2016· 

Καραμπάσης, 2008). 

Το ιστολόγιο (Blog), είναι ένας ιστοχώρος, όπου γίνονται καταχωρήσεις ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, οι οποίες ανανεώνεται αρκετά συχνά και αρχειοθετούνται με α-

ντίστροφη χρονολογική σειρά. Τα Blogs προσφέρουν σχόλια ή ειδήσεις συχνά σε ένα 

ιδιαίτερο θέμα, όπως η πολιτική, οι τοπικές ειδήσεις, τα αυτοκίνητα, τα τρόφιμα κ.λπ. 

Κάποια λειτουργούν ως πιο προσωπικά online ημερολόγια. Ένα Blog συνδυάζει κεί-

μενο, εικόνες και συνδέσμους για άλλα Blogs, ιστοσελίδες και άλλα μέσα σχετικά με 

το θέματα που ασχολείται. Τα περισσότερα Blogs αποτελούνται πρώτιστα από κείμενο, 

αν και πολλά εστιάζουν στις φωτογραφίες, τα βίντεο ή τον ήχο. Επίσης, υπάρχουν μη-

χανισμοί που ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ ων ιστοχώρων, για παράδειγμα ένα 

Blog μπορεί να γνωρίζει ότι κάποιο άλλο έχει σχολιάσει ή αναδημοσιεύσει κάποιο άρ-

θρο (Wang & Woo, 2008). 

Τα Blogs μοιάζουν με ιστοσελίδες, ωστόσο τα χαρακτηρίζουν ορισμένα στοιχεία που 

τα διαφοροποιούν σημαντικά από αυτές. Οι Bloggers θέτουν τις σκέψεις τους, σχολιά-

ζουν και επικοινωνούν με άλλους Bloggers στο ίδιο ή και σε άλλα Blogs με μηνύματα-

εγγραφές, συνήθως με μορφή σύντομων μηνυμάτων (posts). Γίνονται παραπομπές σε 

άρθρα, ιστοσελίδες, σε άλλα Blogs και δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα για σχο-

λιασμό προηγούμενων μηνυμάτων. Ο Blogger έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει 

στους χρήστες δικαιώματα χρήσης, οι οποίοι ενημερώνονται με e-mail για καταχωρή-

σεις ή νέα μηνύματα στο Blog (Ζαρβαλά, 2005). 

Δημιουργία Ιστολογίου 

Κατά τη δημιουργία ενός Ιστολογίου (blog), oι χρήστες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα 

σε δύο τύπους weblogs (Ζαρβαλά, 2005): i) τα Hosted weblogs, με τα οποία ο χρήστης 

δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του κάποιο πρόγραμμα, αλλά το 

weblog «φιλοξενείται» σε κάποιον απομακρυσμένο υπολογιστή. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν τα Google Blogger και LiveJournal και ii) τα Stand-alone weblogs, για τα 
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οποία ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του το απαραίτητο λογι-

σμικό, συχνά με αμοιβή. Το σύστημα αυτό δίνει περισσότερες δυνατότητες για τη δια-

μόρφωση του weblog, από άποψη template και υπηρεσιών, αλλά απαιτεί περισσότερες 

τεχνικές γνώσεις από το χρήστη. Τέτοιο λογισμικό είναι οι εφαρμογές MovableType 

και WordPress (Google Blogger· Search Blogger· LiveJournal· MovableType· 

WordPress). 

Η χρήση, πάντως, ενός απομακρυσμένου συστήματος είναι η κατάλληλη λύση για κά-

ποιον που εμπλέκεται για πρώτη φορά με weblogs. Η αναζήτηση για weblogs, αλλά 

και στο περιεχόμενό τους γίνεται μέσα από μηχανές αναζήτησης, όπως η μηχανή 

Technorati και η Google, σε σχετική σελίδα ή από τη σελίδα του Blogger. Οι γνωστές 

μηχανές αναζήτησης προσπαθούν να διαχωρίσουν τα αποτελέσματα που αφορούν 

weblogs από τις κανονικές ιστοσελίδες, όχι με επιτυχία πάντα. Για θεματική αναζήτηση 

υπάρχουν ευρετήρια, όπως τα Eatonweb Portal και Globe of Blogs. (Eatonweb Portal· 

Globe of Blogs· Search Blogger· Technorati). 

Τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός Ιστολογίου π.χ. στο Google Blogger 

(www.blogger.com), είναι: i) Δημιουργία ιστολογίου, ii) Εγγραφή, iii) Είσοδος, iv) Ο-

νοματοδοσία ιστολογίου, με μορφή ΧΧΧΧ.blogspot.com, v) Επιλογή προτύπου, vi) 

Δημιουργία και ολοκλήρωση, vii) Νέα ανάρτηση και δυνατότητα επεξεργασίας του 

κειμένου με εργαλεία μορφοποίησης αντίστοιχα του word, όπως εισαγωγή υπερσυνδέ-

σμου, εικόνας και video, viii) Επεξεργασία αναρτήσεων και σελίδων, ix) Επεξεργασία 

σχολίων, x) Ρυθμίσεις, xi) Στατιστικά και επισκόπηση επισκεψιμότητας και xii) Προ-

σθήκη gadget (π.χ. ημερολόγιο, ερωτηματολόγια, ρολόι, κ.λπ.) (Google Blogger· Μα-

νικάρου, 2011). 

Ένα τυπικό blog συντίθεται από τρία (3) δομικά στοιχεία: i) τον τίτλο, το όνομα του 

blog, το οποίο βρίσκεται κατά κανόνα στην κορυφή της σελίδας και συχνά συνοδεύεται 

από μια εικόνα, ii) το κυρίως μέρος, το οποίο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις ή άρθρα συ-

χνά με πολυμεσικό περιεχόμενο και υπερσυνδέσμους και iii) την πλάγια στήλη 

(sidebar), όπου περιέχονται πληροφορίες για το blog (Καραμπάσης, 2008). Συνοπτικά 

το Blog είναι ένα διαδικτυακό ημερολόγιο. Δημιουργείται εύκολα και δωρεάν, και δίνει 

τη δυνατότητα στους χρήστες να καταχωρούν άρθρα, με ημερολογιακή σειρά, καθώς 

και να γράφουν σχόλια σε αυτά. 

Για τη δημιουργία ενός Ιστολογίου απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός της χρήσης του, 

αφού ανάλογα με το σκοπό τα χαρακτηριστικά του μπορεί να διαφέρουν σημαντικά 

(Web 2.0 in Learning, 2016). 

Χρήση του Ιστολογίου ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο 

Η ταχύτατη ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) έχει οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 

ζωής. Οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της 

νέας αυτής πραγματικότητας, επιτάσσουν την ένταξη των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες 
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του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις μόρ-

φωσης και κατάρτισης και στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς εργασίας (Δίκτυο Ευρυ-

δίκη, 2016). Η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο έχει επιφέρει 

καταλυτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το παραδοσιακό σχολείο που βασι-

ζόταν στον εκπαιδευτικό που κατείχε την πληροφορία και τη γνώση και τη μετέδιδε 

στο μαθητή, μετατρέπεται σε ένα νέο τύπο σχολείου, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός. Ο μαθητής αποκτά την πληροφορία και κα-

τακτά τη γνώση μέσω του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών, λειτουργώντας ως 

ερευνητής καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευτικό και καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότη-

τες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Η δυνατότητα της αλ-

ληλεπιδραστικότητας, πάνω στην οποία βασίζονται οι Νέες Τεχνολογίες, προσφέρει 

στο μαθητή τη δυνατότητα να συμμετέχει μαζί με τον δάσκαλό του στο σχεδιασμό των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και να εκφράζει ελεύθερα τις αντιλήψεις και τα συναι-

σθήματά του. Επίσης, διαμορφώνεται η κατάλληλη ψυχοπαιδευτική σχολική ατμό-

σφαιρα και επικοινωνία μεταξύ των μελών της τάξης, στα πλαίσια μιας τάσης για ισό-

τιμη σχέση, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση (Γεωργίου κ.α., 2006). 

Οι πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης του Διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασία ε-

δράζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της θεωρίας του κοινωνικού εποικοδομισμού για τη 

μάθηση και δίνουν έμφαση στη σημασία του διαλόγου ως μέσου διαπραγμάτευσης των 

εννοιολογικών μετασχηματισμών και οικοδόμησης της γνώσης από τα άτομα. Οι νέες 

υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού, που είναι γνωστές ως υπηρεσίες δεύτερης γενιάς 

(Web 2.0), όπως Ιστολόγια (blogs), Wikis, εργαλεία διαμοίρασης και ανταλλαγής πλη-

ροφοριών, ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ., αναπτύσσονται δυναμικά και αλλά-

ζουν τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής συνεργασίας και επικοινωνίας. Κοινό στοι-

χείο των νέων υπηρεσιών είναι τα συμμετοχικά χαρακτηριστικά τους, η αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ο ενεργός ρόλος και η ουσιαστική συμμετοχή των 

ατόμων, η διαμοίραση περιεχομένου, η αλληλεπίδραση και ανάπτυξη της δημιουργι-

κότητας των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και κοινοτήτων μάθη-

σης (Αγγέλαινα και Τζιμογιάννης, 2010). 

Οι εφαρμογές του Web 2.0 ενσωματώνουν μια πληθώρα εργαλείων και διαθέτουν δυ-

ναμικά χαρακτηριστικά που αναμένεται να έχουν καταλυτική επίδραση στην εκπαί-

δευση, καθώς αλλάζουν ριζικά τη φύση της γνώσης και τους τρόπους πρόσβασης σε 

αυτή, μετασχηματίζουν το πλαίσιο της μάθησης προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες 

για αυτορυθμιζόμενη, συνεργατική, πανταχού παρούσα και δια βίου μάθηση και διευ-

ρύνουν και επεκτείνουν τους χώρους και τα περιβάλλοντα μάθησης αλλάζοντας τα αυ-

στηρά όρια ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι, στις διάφορες μορφές μάθησης (τυπική, 

μη τυπική), στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, στην εκπαίδευση και στην ψυ-

χαγωγία. (O΄Reilly, 2005· Hwang et.al., 2008). 

Αν και τα εργαλεία Web 2.0 δεν σχεδιάστηκαν ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς πα-

ρέχουν μοναδικές, αδύνατες μέχρι πρότινος, ευκαιρίες τόσο για αλλαγή της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας όσο και της μορφής της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών. Έχουν 
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σημαντική θετική επίδραση στην ανταπόκριση του σχολείου στις σύγχρονες εκπαιδευ-

τικές προκλήσεις όπως είναι η ενεργητική μάθηση, η εσωτερική δέσμευση και η ε-

μπλοκή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης και στην αυθεντική και αυτόνομη 

μάθηση (Θεοδοσιάδου et al, 2014). Τα Ιστολόγια είναι ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γε-

νιάς (Web 2.0) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω 

της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν και 

της υποστήριξης των χρηστών για συγκρότηση κοινοτήτων μάθησης. Ένα πολύ χρή-

σιμο χαρακτηριστικό των Blogs είναι η αυτόματη ειδοποίηση του διαχειριστή του, 

μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για οποιαδήποτε προσθήκη ή σχο-

λιασμό έχει γίνει σε αυτό (Τζωρτζάκης, 2009). 

Η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη ενός πε-

ριβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών 

χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης. Ο λόγος 

που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (δημοσιεύσεις/posts και σχόλια/comments) συν-

δυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον έναν 

δυναμικό πυρήνα οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέ-

σεων και αντιθέσεων, μια διαδικασία δηλαδή που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέ-

ψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και διαδικτυα-

κών δεξιοτήτων. 

Το Ιστολόγιο ως ένα ανοικτό περιβάλλον δημοσιοποίησης σκέψεων, απόψεων, ιδεών 

και γνώσεων των χρηστών προάγει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο δημιουργό και 

τους χρήστες-επισκέπτες, ενθαρρύνει τον αναστοχασμό, την επεξεργασία και το σχο-

λιασμό του περιεχομένου και υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης μέσα 

σε ένα έντονα αλληλεπιδραστικό κοινωνικό πλαίσιο, αποτελώντας ένα σύγχρονο και 

δυναμικό γνωστικό περιβάλλον (Stahl, 2006). Και, όταν το Ιστολόγιο χρησιμοποιείται 

ως ένα προσωπικό διαδικτυακό ημερολόγιο ή ως ένα φόρουμ συζητήσεων, μπορεί να 

αξιοποιηθεί παιδαγωγικά λειτουργώντας ως εργαλείο αλληλεπίδρασης και ανατροφο-

δότησης των χρηστών, αφού οι μαθητές μπορούν ελεύθερα να γράφουν προσωπικές 

απόψεις και μόνο οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ανατροφοδό-

τηση, ενθάρρυνση, να επιλύουν απορίες και να απαντούν σε ερωτήσεις. Μέσω των 

Ιστολογίων οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να αλ-

ληλεπιδρούν, να προσεγγίζουν τη νέα γνώση μέσα από τα παραγόμενα αποτελέσματα 

της αλληλεπίδρασης των ενεργειών τους και την καταγραφή απτών αποτελεσμάτων, 

συναισθανόμενοι τον καταλυτικό ρόλο της αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της μάθη-

σης και της κατάκτησης της νέας γνώσης. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός διαθέτει ένα 

ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και παροχής ανατροφοδότησης για την εμπέδωση της 

νέας γνώσης στην πράξη. Επιπρόσθετα, τα Ιστολόγια αποτελούν και σημαντικά εργα-

λεία για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω της ευέλικτης επε-

ξεργασίας του περιεχομένου και της δυναμικής αλληλεπίδρασης με συναδέλφους 

(Wood, 2012). 
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Για την προώθηση της χρήσης των blogs από εκπαιδευτικούς και μαθητές για εκπαι-

δευτικούς σκοπούς δημιουργήθηκε το 2004 η εκπαιδευτική κοινότητα «The Edublog 

Awards» για τη χορήγηση βραβείων Edublog σε σχολεία, περιφέρειες και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και την ανάδειξη και προώθηση της εκπαιδευτικής αξίας των Blogs και των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς μια καλή 

βάση με ιδέες πώς να χρησιμοποιήσουν τα social media σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

και διαφορετικούς μαθητές. Στον ιστότοπο The Edublog Awards παρουσιάζονται οι 

νέοι δικτυακοί τόποι (sites) στους οποίους απονεμήθηκαν βραβεία Edublogs από το 

2004 έως το 2015 (The Edublog Awards, 2015). 

Στην Ελλάδα όλο και μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών επιλέγει να χρησιμοποιεί το 

Ιστολόγιο ως μέσο προώθησης και υλοποίησης σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων μέσα και έξω από την τάξη. Η κατασκευή, η συντήρηση και η αξιο-

ποίηση ενός ιστολογίου τεχνικά είναι ιδιαίτερα απλή, ανέξοδη, και προσφέρει δυνατό-

τητες προβολής και δημοσίευσης ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν τα ιστολόγια με δύο βασικούς τρόπους. Χρησιμοποιούν το ιστολόγιο 

είτε σαν αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού, είτε σαν ηλεκτρονικό χώρο εργασίας και έκ-

φρασης των μαθητών. Στη πρώτη περίπτωση, συσσωρεύουν εκπαιδευτικό υλικό (α-

σκήσεις, σημειώσεις, κλπ.) και το εκθέτουν προς σχολιασμό από μαθητές και συναδέλ-

φους. Μέσα από αυτό το διάλογο, το υλικό διαδίδεται και βελτιώνεται. Στη δεύτερη 

και πιο διαδεδομένη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές μία σύνθετη 

ομαδική εργασία (project). Η δυνατότητα ομαδικής επεξεργασίας και επικοινωνίας που 

προσφέρει το ιστολόγιο, το κάνει ιδανικό για το συντονισμό της εργασίας. Ο εκπαιδευ-

τικός μπορεί να ελέγχει την πορεία εξέλιξης του έργου συνολικά και να παρεμβαίνει 

ισότιμα. Στο τέλος της εργασίας, η εργασία που έχει γίνει είναι άμεσα δημοσιεύσιμη 

στον παγκόσμιο ιστό. (Web 2.0 in Learning, 2016). 

Μερικοί ενδεικτικοί τρόποι χρήσης των ιστολογίων στη διδασκαλία είναι: i) ως πίνακες 

ανακοινώσεων, ii) για την ανάρτηση οδηγιών, iii) ως βήμα προβληματισμού και διά-

λογου, iv) ως χώρος συνεργασίας και v) για τη δημοσίευση εργασιών (Web 2.0 in 

Learning, 2016). 

Τα κυριότερα είδη Εκπαιδευτικών Ιστολογίων (Web 2.0 in Learning, 2016) είναι: 

 Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που απευθύνεται στους μαθητές του. 

Μπορεί να περιέχει, βασικά σημεία της διδασκαλίας, πρόσθετο διδακτικό υλικό 

(video, εικόνες, ηχητικό κείμενο), προτάσεις για διάβασμα ή περιήγηση στο δί-

κτυο, σχολιασμό της επικαιρότητας, ανάθεση εργασιών, ενημέρωση γονέων. 

 Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που απευθύνεται στους συναδέλφους του. 

Μπορεί να περιέχει προτάσεις διδασκαλίας, ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία και πη-

γές στο διαδίκτυο, προτεινόμενες πειραματικές δραστηριότητες, επισημάνσεις 

για τις παρανοήσεις των μαθητών, προσωπικές απόψεις, κ.α. 
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 Ιστολόγιο σχολικής τάξης. Μπορεί να είναι το κοινό ιστολόγιο εκπαιδευτικού και 

μαθητών, όπου καταγράφεται, η καθημερινή δραστηριότητα της τάξης, η διδα-

σκαλία συγκεκριμένων αντικειμένων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, προγράμματα 

σχολικών δραστηριοτήτων, projects και σχολιασμός βιβλίων. 

 Ιστολόγιο ομάδας μαθητών. Μπορεί να αναρτώνται οι δραστηριότητες, οι εργα-

σίες και τα projects που υλοποιεί η ομάδα. 

 Ιστολόγιο-εφημερίδα σχολείου. Δημοσιεύονται ποικίλα στιγμιότυπα από δράσεις 

του σχολείου (σχολικοί αγώνες, παραστάσεις, παρουσίαση βιβλίων). 

 Ιστολόγιο στελέχους της εκπαίδευσης. Για την επικοινωνία των στελεχών άμεσα 

και διαδραστικά με τους εκπαιδευτικούς και μεταξύ τους, για ενημέρωση για την 

εργασία τους και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την παιδαγωγική κ.α. 

Η αξιοποίηση του Ιστολογίου από μαθητές και εκπαιδευτικούς μπορεί να προσδώσει 

μεγάλη προστιθέμενη παιδαγωγική αξία στις ψηφιακές δυνατότητες, που να ενσωμα-

τώνει και να προάγει σημαντικά το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο. Ο τρόπος με τον 

οποίο μπορεί ένα εκπαιδευτικό Ιστολόγιο να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας 

τάξης εξαρτάται τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και από τις 

ιδιαιτερότητας της κάθε τάξης. 
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Η ψηφιακή αφήγηση στο μάθημα των μαθηματικών  
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Υποψ. Διδάκτωρ Ανοιχτού Πανεπιστημίου Αγγλίας στην Εκπ. Τεχνολογία 
popi.anastasiou@open.ac.uk 

Περίληψη 

Η παρούσα πιλοτική έρευνα διερευνά τη χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης ως 
μέσο διδακτικής προσέγγισης για την κατανόηση ‘προβληματικών’ εννοιών, όπως η 
διαίρεση κλασμάτων στα μαθηματικά. Στην πιλοτική εφαρμογή συμμετείχε μια ομάδα 
5 μαθητριών από την 8η βαθμίδα ενός αγγλικού σχολείου, οι οποίες δημιούργησαν μια 
ψηφιακή αφήγηση σ’ ένα μεγάλο iPad. Μια ψηφιακή ιστορία για τη διαίρεση των κλα-
σμάτων δημιουργήθηκε από μένα, ‘τεμαχίσθηκε’ σε μικρότερες σκηνές και οι σκηνές 
αυτές παρουσιάστηκαν στις μαθήτριες σε ανακατεμένη σειρά. Σκοπός της δραστηριό-
τητας ήταν οι μαθήτριες να εφεύρουν τη δική τους πλοκή για την ιστορία, αφού σειρο-
θετήσουν τις εικονές, και να την αφηγηθούν. Η όλη διαδικασία βιντεοσκοπήθηκε, ενώ 
η άποψη των μαθητών καταγράφηκε σε focus group. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μαθηματικά και να βελτιώσει την 
κατανόηση δύσκολων εννοιών, ενώ η προπαρασκευασμένη δομή μιας τέτοιας δραστη-
ριότητας δεν στερεί από τους μαθητές τη δημιουργικότητα, την ανεξαρτησία και την 
ευχαρίστηση.  

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, δημιουργικότητα, διαίρεση κλασμάτων, ομάδα.  
 

Εισαγωγή  

Η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling), την τελευταία δεκαετία, έχει  καταφέρει να 
κερδίσει αρκετή προσοχή ως ένα εργαλείο διδακτικής πρακτικής στη σχολική τάξη, 
αφού αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία που βοηθά τους μαθητές να εισάγονται και 
να κατακτούν ευχάριστα και δημιουργικά τη νέα γνώση, αναπτύσσοντας παράλληλα 
τις γνωστικές τους δεξιότητες – κριτική σκέψη, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών, 
κατανόηση (Chen et al, 2003) αλλά και τις επικοινωνιακές –συνεργασία, ομαδικότητα, 
δημιουργικότητα (Σεραφείμ και Φεσάκης, 2005), κεντρίζοντας παράλληλα το ενδια-
φέρον τους (Robin, 2008, 2006). Αν και η ψηφιακή αφήγηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
του αναλυτικού προγράμματος, η χρήση της είναι συχνότερη σε μαθήματα όπως η λο-
γοτεχνία, η ιστορία, οι τέχνες, η γεωγραφία και η γλώσσα (Frazer, 2010), ενώ εμφανί-
ζεται σπανιότερα στα μαθηματικά ή στις επιστήμες (Perkins, 1999). Η δραστηριότητα 
ψηφιακής αφήγησης σε αυτή τη εργασία αφορά στο μάθημα των μαθηματικών και δέ-
χεται επιρροές τόσο από τη θεωρία της Βαθειάς και Επιφανειακής Προέγγισης 
(Entwistle and Entwistle, 1991; Marton and Säljö, 1976) όσο και από την προσέγγιση 
του narrative structure (Laurillard, 1998; Trabasso και van den Broek, 1992), η οποία 
αναδεικνύει τη συνοχή και τη χρονικότητα των γεγονότων ως σημαντικά στοιχεία για 
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την εξέλιξη και κατανόηση μιας ιστορίας.  

Η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) στην εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Ohler (2006) η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει εικόνες και ήχους με 
σκοπό να σχηματίσει μονάδες αφηγηματικής αυτονομίας στις οποίες τα σημεία αλλη-
λεπιδρούν σημειολογικά. Η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) είναι η διαδικασία 
που συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση (προφορική ή γραπτή) με πολυμεσικά στοι-
χεία του 21ου αιώνα και σύγχρονα εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem (2005). Ενδέχε-
ται να έχει ένα αφηγηματικό και ένα μουσικό υπόβαθρο. Μπορεί να συνδυάσει εικόνες, 
ήχο, βίντεο και κείμενο για να πει μια ιστορία ή να δημιουργήσει μια λειτουργική πα-
ρουσία (Frazel, 2010). Με αυτό τον πολυμεσικό τρόπο ενδυναμώνεται το αφηγηματικό 
περιεχόμενο της ιστορίας.  

Η παραγωγή της ψηφιακής αφήγησης αναπτύσσεται σε μαθητοκεντρικές διδακτικές 
προσεγγίσεις που στηρίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/μαθητριών 
και μπορούν να βελτιώσουν τη μάθησή τους με ποικίλους τρόπους (Yang&Wu, 2012). 
Η αλληλεπίδραση μαθητών/μαθητριών σε κάθε στάδιο παραγωγής της ψηφιακής αφή-
γησης και η ανάπτυξη συνεργασιών δίνει ρόλο και νόημα εμπλοκής στη διαδικασία 
παραγωγής σε όλα τα παιδιά (Robin, 2008; 2006). Η καταγραφή της άποψης  των παι-
διών για τη διαδικασία παραγωγής ψηφιακής αφήγησης κρίθηκε σημαντική στη δια-
μόρφωση άποψης για τη χρησιμότητά της. 

«Προβληματικές έννοιες» (troublesome knowledge) στα μαθήματα θεωρητικής 
κατεύθυνσης (ScienceTechnologyEngineeringMaths) 

‘Προβληματικές έννοιες’ θεωρούνται αυτές που είναι εννοιολογικά δύσκολες, ‘ξένες’ 
ή ‘δυσνόητες στην ονομαστική τους αξία’ (intellectually absurd at face value) και συ-
χνά τις συναντούμε στα μαθηματικά ή στις επιστήμες (Land and Meyer, 2006; Perkins, 
1999). Ένα παράδειγμα ‘προβληματικής έννοιας΄ είναι η διαίρεση των κλασμάτων, 
κατά την οποία ο μαθητής δυσκολεύεται να ‘αποδεχτεί’ αλλά και να κατανοήσει την 
ιδέα της ‘αντιστροφής και του πολλαπλασιασμού’. Ακόμα και όταν οι μαθητές μάθουν 
πως να διαιρούν κλάσματα, όταν έρθουν αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα, ε-
κτός σχολικού πλαισίου, ψάχνουν για λύσεις στις ήδη εδραιωμένες αλλά λανθασμένες 
τους αντιλήψεις. Αυτή η εδραίωση εσφαλμένων αντιλήψεων αποδίδεται σε: παρερμη-
νεύσεις επιστημονικών γεγονότων λόγων καθημερινής εμπειρίας (Osborne and Dillon, 
2008; Perkins, 1999); δικαιολογημένων αλλά λανθασμένων προσδοκιών; το δύσκολο 
λεξιλόγιο κάποιων εννοιών (Evagorou and Osborne, 2010; Osborne and Collins, 2000) 
και στις πολύπλοκες απόψεις των επιστημόνων του εκάστοτε θέματος (Osborne and 
Dillon, 2008; Land and Meyer, 2006; Osborne et al., 2003; Perkins, 1999). Ως αποτέ-
λεσμα, οι ‘προβληματικές έννοιες’ αποτελούν εμπόδιο στην κατανόηση νέων βασικών 
εννοιών, χωρίς τις οποίες ο μαθητής δεν μπορεί να εμβαθύνει στη γνώση ενός θέματος 
(Meyer and Land 2006). 
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Βαθία και Επιφανειακή Προσέγγιση (Deep VS Surface Approaches) 

Έρευνες στο παρελθόν έχουν δείξει σημαντικές διαφορές στον τρόπο που οι μαθητές 
όχι μόνο διαβάζουν αλλά και μαθαίνουν. Μια από τις πιο σημαντικές διαφορές αναφέ-
ρεται στο πως οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια ‘γνώση’, και την κατ’ επέκταση 
προσέγγιση (βαθιά ή επιφανειακή) που υιοθετούν για την επίλυση γνωστικών δραστη-
ριοτήτων (Chin and Brown, 2000; Entwistle and Marton, 1994; Entwistle and 
Entwistle, 1991; Marton and Säljö, 1976). Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών τονί-
ζουν ότι η προσέγγιση που υιοθετεί ο/η μαθητής/ρια κάθε φορά σχετίζεται με το εύρος 
και το βάθος γνωστικής κατανόησης που θέλει ο/η ίδιος/α να φτάσει.  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα χαρακτηριστικά της κάθε προσέγγισης: 

Βαθιά Προσέγγιση (Deep Approach) Επιφανειακή Προσέγγιση (Surface 
Approach) 

 Πρόθεση για κατανόηση του 
περιεχομένου 

 Έντονη αλληλεπίδραση με το 
περιεχόμενο 

 Συσχέτιση νέων ιδεών με προη-
γούμενες γνώσεις 

 Συσχέτιση εννοιών με προηγού-
μενη γνώση αλλά και με την ε-
μπειρία της καθημερινό-τητας 

 Συσχέτιση στοιχείων με 
συμπεράσματα 

 Εξέταση της λογικής των επιχει-
ρημάτων 

 Πρόθεση  για ολοκλήρωση των 
απαιτήσεων της εργασίας 

 Απομνημόνευση πληροφοριών 
που χρειάζονται για αξιολόγηση 

 Αντιμετώπιση θεμάτων από μία 
εξωτερική οπτική 

 Εστίαση σε διακριτά στοιχεία 
χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους 
διασύνδεση 

 Μη αντανακλαστικότητα σχετικά 
με το σκοπό και τις στρατηγικές 

Πίνακας 1: Βαθιά και Επιφανειακή Προσέγγιση (σύμφωνα με τους Marton et al. 1984; 
Entwistle and Ramsden 1983) 

Συνοχή και χρονικότητα γεγονότων: a narrative structure approach 
 
Η αφήγηση μιας ιστορίας συχνά περιγράφει μια σειρά γεγονότων μέσα από τα οποία 
οι χαρακτήρες βιώνουν συγκεκριμένες καταστάσεις και αποσκοπούν στην επίτευξη ο-
ρισμένων στόχων. Τα γεγονότα αυτά βοηθούν στην κατανόηση του νοήματος της ιστο-
ρίας, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται από συνοχή (sequence) και 
χρονικότητα (temporality), ώστε ο δέκτης της ιστορίας να μπορεί να αναπαριστά, σε 
νοητικό επίπεδο, τη ροή των γεγονοτών αυτών (McDrury and Alterio, 2003).  
Έρευνες, παλαιότερες αλλά και πιο πρόσφατες, έδειξαν ότι μαθητές, άνω των 12 ετών, 
μπορούν να κατανοήσουν αλλά και να ανακαλέσουν, με περισσότερη ευκολία, ιστορίες 
στις οποίες τα γεγονότα είναι σε συνοχή, υπάρχει πλάνο (σκηνικό, αφόρμηση, σκοπός, 
συνέπειες) αλλά και αιτιολογική σύνδεση (causality) μεταξύ των γεγονότων. 
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Η συνοχή των γεγονότων σε μια ιστορία αφορά στον τρόπο οργάνωσης και σειροθέτη-
σης του περιεχομένου, μια ικανότητα η οποία αρχίζει να εμφανίζεται σε μαθητές των 
δυο τελευταίων τάξεων του δημοτικού και άνω (Reigeluth 2007). 

Στόχοι της διδακτικής προσέγγισης 

Η πιλοτική αυτή εφαρμογή, που εκπονήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής μου έρευ-
νας, είχε σκοπό να διερευνήσει την ψηφιακή αφήγηση ως ένα εργαλείο διδακτικής προ-
σέγγισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να κατανοήσουν οι μαθητές καλύτερα τη 
διαίρεση των κλασμάτων.  Τα ερευνητικά ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει η 
έρευνα αυτή είναι τα εξής:  

1) Με ποιο τρόπο μπορεί η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας να 
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση μιας ‘προβληματικής έννοιας’ στα μαθη-
ματικά; 

2) Ποίος ο ρόλος των ψηφιακών εργαλείων στη διαδικασία της ψηφιακής αφήγη-
σης; 

Τα ψηφιακά εργαλεία (συσκευές, εφαρμογές, λογισμικά) αποτελούν πλέον ένα  βασικό 
μέσο μάθησης στη σχολική τάξη. Η πλειοψηφία των δημόσιων σχολείων της Αγγλίας 
είναι ήδη εξοπλισμένη με ποικίλα ψηφιακά εργαλεία.  

Μεθοδολογία  

Για να διασφαλιστεί τόσο η αξιοπιστία αλλά και καταλληλόλητα του εργαλείου και της 
μεθοδολογικής προσέγγισης όσο και η εγκυρότητα της έρευνας, θεωρήθηκε απαραί-
τητη αυτή η πιλοτική εφαρμογή του διδακτικού υλικού σε άτομα με χαρακτηριστικά 
παρόμοια με το μελετώμενο πληθυσμό προκειμένου να επισημανθούν τυχόν προβλή-
ματα και ασάφειες πριν την έναρξη συλλογής των δεδομένων.  

Το δείγμα  

Μια ομάδα μαθητών ηλικίας 12 χρονών αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας. Συγκεκρι-
μένα η έρευνα εφαρμόστηκε σε 5 μαθήτριες σχολικής τάξεως 8ης βαθμίδας (Year8) 
(αντίστοιχη ελληνική Β’ γυμνασίου), ενός μεγάλου δημόσιου αγγλόφωνου σχολείου 
λίγο έξω από το Λονδίνο. Η επιλογή του πληθυσμού δεν ήταν τυχαία, καθώς η συγκε-
κριμένη ομάδα είχε συμμετάσχει και την προηγούμενη χρονιά στο Ευρωπαϊκό project 
JuxtaLearn (2012-2015), του οποίου επικεφαλής ήταν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αγ-
γλίας. Στο JuxtaLearn project, η δειγματοληψία έγινε με βάση το κριτήριο φιλίας και 
οι 30 μαθητές μιας τάξης (τότε στην 7η βαθμίδα) χωρίστηκαν και δούλεψαν σε ομάδες 
των 4-5 ατόμων.   

Ερευνητικά Εργαλεία 

Μια μικρού μήκους (1:36’) ψηφιακή ιστορία που αφορούσε στη διαίρεση των κλασμά-
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των, δημιουργήθηκε από μένα. Ήταν μια βουβή ιστορία κινουμένων σχεδίων που κα-
τασκευάστηκε στην online πλατφόρμα Animaker.com. Για τον σκοπό της έρευνας, η 
ιστορία ‘τεμαχίσθηκε’ σε σκηνές διάρκειας 10-20 δευτερόλεπτων η καθεμία. Η λογική 
πίσω από τον ΄τεμαχισμό’ της ιστορίας σε μικρότερες σκηνές ήταν για να δώσει στους 
μαθητές την ευκαιρία να προβληματιστούν ελεύθερα σχετικά με την πλοκή της ιστο-
ρίας και την κατ’ επέκταση συνοχή των σκηνών. Ο λόγος που η ιστορία ήταν βουβή 
ήταν για να δώσει φωνή στους μαθητές να αφηγηθούν την ιστορία σύμφωνα με την 
πλοκή που εφηύραν, να την μαγνητοφωνήσουν και στη συνέχεια να την εφαρμόσουν 
στην ιστορία.  
Το αρχικό σενάριο της ιστορίας αφορούσε δυο αδέλφια που θα πήγαιναν ταξίδι στη 
Ρώμη μέσα στον μήνα Νοέμβριο κι έπρεπε να αποφασίσουν αν θα έπαιρναν μαζί τους 
βαριά ή ελαφριά ρούχα. Ο πίνακας 2 δείχνει το σενάριο της ιστορίας, ‘τεμαχισμένο’ σε 
10 σκηνές: 
 
Σκηνή1: Ο 
Τομ και η 
Σάρα παρου-
σιάζουν τους ε-
αυτούς τους 

 

Σκηνή2: Η 
μαμά τούς α-
νακοινώνει το 
ταξίδι στη 
Ρώμη 

 

Σκηνή3: Η 
Σάρα σκέφτεται 
να πακετάρει 
wellies 
(γαλότσες) 

 

Σκηνή4: Ο Τομ 
σκέφτεται να 
πακετάρει 
καπελάκι ηλίου 

 

Σκηνή5: 
Συζητάνε όλοι 
μαζί για το τι 
πρέπει να 
πακετάρουν 

 
Σκηνή6: Η 
Σάρα κατε-βά-
ζει ιδέα να κοι-
τάξουν το δελ-
τίο καιρού 

 

Σκηνή7: Το 
δελτίο καιρού 
για τη Ρώμη… 
 

 

Σκηνή8: … 
δείχνει άσχημες 
καιρικές συνθή-
κες

 

Σκηνή9: Τελι-
κά αποφασί-
ζουν να πακε-
τάρουν wellies. 

 

Σκηνή10: Το 
ταξίδι για τη 
Ρώμη ξεκινά 
 

 

Πίνακας 2: Το σενάριο της ιστορίας ‘τεμαχισμένο’ σε 10 σκηνές. 

Περιγραφή διδακτικής διαδικασίας 

Οι μαθήτριες εργάστηκαν ομαδικά σε ένα μεγάλο μεγάλο iPad (το λεγόμενο tabletop), 
βλ. εικόνα 1. Οι ‘σκηνές’ της ιστορίας ανέβηκαν στο λογισμικό του tabletop και πα-
ρουσιάστηκαν στα κορίτσια σε ανακατεμένη σειρά.  

Σε πρώτη φάση οι μαθήτριες έπρεπε να αποφασίσουν σε ποια σειρά, κατά την κρίση 
τους, θα έπρεπε να μπουν οι σκηνές ώστε να υπάρχει μια λογική συνοχή γεγονότων. 
Βασική προϋπόθεση ήταν να χρησιμοποιήσουν 10 από τις 12 σκηνές (υπήρχαν 2 έξτρα 
σκηνές, όχι απαραίτητες στην πλοκή). Στη συνέχεια, αφού καταλήξουν στην επιθυμητή 
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σειρά των σκηνών, θα πρέπει να ‘εφεύρουν’ την πλοκή της ιστορίας και να την αφη-
γηθούν. Η αφήγηση τους θα μαγνητοφωνηθεί και θα ενσωματωθεί στην ψηφιακή ιστο-
ρία.   

 
Εικόνα 1: Οι 5 μαθήτριες δουλεύουν ομαδικώς στο μεγάλο iPad (tabletop). 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας έγιναν ενέργειες ώστε οι μαθήτριες 
να παίρνουν ανατροφοδότηση για τις πράξεις τους. Με τη βοήθεια του tabletop, τα 
κορίτσια μπορούσαν να δουν την ιστορία τους ολοκληρωμένη ανά πάσα στιγμή. Η όλη 
διαδικασία βιντεογραφήθηκε και μαγνητοσκοπήθηκε. Το τέλος της δραστηριότητας 
διαδέχτηκε συνέντευξη των μαθητριών τύπου focus group.    

Αξιολόγηση – Συμπερασ́ματα. 

Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, τα δεδομένα έδειξαν ότι η διαδικασία δημιουργίας 
της ψηφιακής ιστορίας βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη διαίρεση 
των κλασμάτων, αλλάζοντας τη στρατηγική τους από μια αρχικά επιφανειακή προσέγ-
γιση σε μια βαθιά προσέγγιση. Στην αρχή της διαδικασίας, οι μαθήτριες έριξαν μια 
γρήγορη ματιά στις σκηνές της ιστορίας και ξεκίνησαν να τις σειροθετούν χωρίς να 
έχουν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική κατά νου. Πρόθεση τους ήταν να ακολουθή-
σουν τις οδηγίες μου και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της δραστηριότητας, εστιά-
ζοντας στα διακριτά στοιχεία της δραστηριότητας χωρίς όμως να βρίσκουν τη μεταξύ 
τους σύνδεση, κάτι που είναι σύνηθες  σε μαθητές που υιοθετούν μια επιφανειακή προ-
σέγγιση μάθησης  (Chin and Brown, 2000; Entwistle and Marton 1994; Entwistle and 
Entwistle, 1991; Marton and Säljö, 1976). Μόνο όταν είδαν την ιστορία τους ολοκλη-
ρωμένη για πρώτη φορά (πίνακας 3) κατάλαβαν ότι η σειροθέτηση των σκηνών ‘δεν 
έβγαζε νόημα’, κυρίως επειδή δεν υπήρχε αιτιολογική ή χρονολογική σύνδεση μεταξύ 
των γεγονότων (Trabasso and van den Broek, 1985). 

Σκηνή1: Ο 
Τομ και η Σάρα 
παρου-σιάζουν 
τους εαυτούς 
τους 

Σκηνή2: Η 
μαμά τούς α-
νακοινώνει το 
ταξίδι στη 
Ρώμη 

Σκηνή7: Το 
δελτίο καιρού 
για τη Ρώμη…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σκηνή5: Συζη-
τάνε όλοι μαζί 
για το τι πρέπει 
να πακετάρουν 

 
 
 
 
 

Σκηνή8: … 
δείχνει άσχη-
μες καιρικές 
συνθήκες 
(κλάσματα) 
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Σκηνή3: Η 
Σάρα σκέφτε-
ται να πaκε-
τάρει wellies 
 

 

Σκηνή4: Ο 
Τομ σκέφτεται 
να πακετάρει 
καπελάκι 
ηλίου 

 

Έξτρα σκηνή: 
τα παιδιά ονει-
ρεύονται το τα-
ξίδι τους στη 
Ρώμη 

 

Σκηνή10: Το 
ταξίδι για τη 
Ρώμη ξεκινά 
 
 
 
 

 

 

Πίνακας 3: η πρώτη προσπάθεια σειροθέτησης των σκηνών (επιφανειακή προσέγγιση) 

Στη δεύτερη τους προσπάθεια για σειροθέτηση των σκηνών (πίνακας 4), οι μαθήτριες 
έδωσαν περισσότερη προσοχή στο περιεχόμενο της κάθε σκηνής και αποφάσισαν να 
χρησιμοποιήσουν τις σκηνές των κλασμάτων ως μια στρατηγική σύνδεσης των γεγο-
νότων μεταξύ τους. Συσχετίζοντας λοιπόν το περιεχόμενο των σκηνών, άρχισαν να ορ-
γανώνουν τη σκέψη τους γύρω από την πλοκή της ιστορίας (σκηνικό, χαρακτήρες, αρ-
χικό γεγονός, σκοπός, συνέπειες), υιοθετώντας έτσι μια βαθιά προσέγγιση ως προς την 
εκτέλεση της δραστηριότητας (Entwistle and Entwistle, 1991; Marton and Säljö, 1976). 
Η δεύτερη, και τελική ιστορία, που δημιουργήθηκε  χαρακτηριζόταν πλέον από δομή 
και συνοχή και υπήρχε ροή στην πλοκή. 

Σκηνή1: Ο Τομ 
και η Σάρα πα-
ρουσιάζουν τους 
εαυτούς τους 

 

Σκηνή2: Η μα-
μά τούς ανακοι-
νώνει το ταξίδι 
στη Ρώμη 

 

Σκηνή5: Συζη-
τάνε όλοι μαζί 
για το τι πρέπει 
να πακετάρουν 

 

Σκηνή6: Η Σά-
ρα εισηγείται να 
κοιτάξουν το 
δελτίο καιρού 

 

Σκηνή7: Το 
δελτίο καιρού 
για τη Ρώμη… 
 

 
Σκηνή8:…δεί-
χνει άσχημες και-
ρικές συνθήκες 
(κλάσματα) 
 

 

Σκηνή3: Η Σά-
ρα σκέφτεται να 
πaκετάρει 
wellies  
 

 

Έξτρα σκηνή: 
τα παιδιά ονει-
ρεύονται το τα-
ξίδι τους στη 
Ρώμη 

 

Σκηνή10: Το 
ταξίδι για τη 
Ρώμη ξεκινά 
 
 

 

 

Πίνακας 4: η δεύτερη προσπάθεια σειροθέτησης των σκηνών (βαθιά προσέγγιση) 

Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ψηφιακά 
εργαλεία (tabletop και δομημένη ψηφιακή ιστορία) στη διαδικασία δημιουργίας μιας 
ψηφιακής αφήγησης. Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα δεδομένα από την ίδια ομάδα στο 
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JuxtaLearn, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής έχουν δείξει ότι δομημένες 
δραστηριότητες, όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε, συμβάλουν θετικά στην ενεργή ε-
μπλοκή των μαθητών στη διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης. Φαίνεται 
ότι, ακόμη και τέτοιου τύπου δραστηριότητες δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να 
γίνουν δημιουργικοί και να έχουν τον έλεγχο στη διαδικασία μάθησης. Επιπλέον, τα 
δεδομένα του focus group έδειξαν ότι, οι μαθήτριες δεν ένιωσαν να περιορίζεται η δη-
μιουργικότητα τους επειδή δεν είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν από το μηδέν τη 
δική τους ψηφιακή ιστορία. Κατ’ ακρίβεια, τα κορίτσια δήλωσαν ότι προτιμούσαν αυ-
τού του είδους τη δραστηριότητα, επειδή τους άφηνε περισσότερο χρόνο να σκεφτούν 
την πλοκή της ιστορίας καθώς και τη λύση στο πρόβλημα των κλασμάτων. Τέτοιου 
είδους δραστηριότητες εμπίπτουν μέσα στα χρονικά πλαίσια μιας σχολικής ώρας και 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να εμπλέ-
ξουν ευχάριστα τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης δύσκολων μαθημάτων όπως τα 
μαθηματικά και η επιστήμη. 

Επιπλέον, η χρήση του tabletop διευκόλυνε τα παιδιά τόσο στη σειροθέτηση και επε-
ξεργασία των σκηνών όσο και στην ανασκόπηση της ιστορίας ως σύνολο, κάτι που 
δύσκολα θα γινόταν χωρίς το εργαλείο αυτό κατά τη διάρκεια ενός τυπικού μαθήματος. 
Η ευκολία που παρείχε το tabletop άφηνε περισσότερο χώρο στους μαθητές για σκέψη, 
διάλογο και ανατροφοδότηση σχετικά με την πλοκή και συνοχή της ιστορίας. Τόσο το 
tabletop όσο και η δομημένη δραστηριότητα ψηφιακής αφήγησης είχαν απαλλάξει τις 
μαθήτριες τόσο από το άγχος όσο και από το χρόνο που έπρεπε να σπαταλήσουν για 
να κατασκευάσουν μια ιστορία από το μηδέν (χαρακτήρες, σκηνικό, πλοκή, ψηφιακή 
επεξεργασία). 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής αποτελούν την αφετηρία για την ολοκλη-
ρωμένη έρευνα, η διεξαγωγή της οποίας θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο του 2016. 
Το δείγμα θα αποτελούν 30 μαθητές της 8ης βαθμίδας ενός αγγλικού σχολείου, οι ο-
ποίοι χωρισμένοι σε ομάδες των 4-5 ατόμων θα εμπλακούν σε παρόμοιου τύπου δρα-
στηριότητες ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα των μαθηματικών και της επιστήμης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των διακλαδωτών ιστοριών (branching 

stories) στην εκπαιδευτική διαδικασία ως επαγωγικού μέσου διδασκαλίας του πλαγίου 

λόγου. Η διακλαδωτή ιστορία, ως είδος αφήγησης με διαφορετικές επιλογές κατάληξης 

της ιστορίας, εντάχθηκε σε συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο και εφαρμόστηκε, μαζί με 

σχετικές ασκήσεις εμπέδωσης του γραμματικού φαινομένου, σε 28 ισπανόφωνους μα-

θητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην Ισπανία, επιπέδου Α2, οι επιδόσεις των 

οποίων αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας. Βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων, α-

ποδείχθηκε ότι οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του 

πλαγίου λόγου επαληθεύουν την αρχική ερευνητική υπόθεση περί χρήσης και αξιοποί-

ησης της διακλαδωτής ιστορίας ως επαγωγικού μέσου διδασκαλίας γραμματικού φαι-

νομένου.  

Λέξεις-Κλειδιά: διακλαδωτή ιστορία, ψηφιακή αφήγηση, επαγωγική μέθοδος 

Εισαγωγή 

Οι διακλαδωτές ιστορίες ορίζονται ως ένα είδος αφήγησης που επιτρέπει στον χρήστη 

να επιλέξει, ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες επιλογές, πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Το 

συγκεκριμένο είδος αφήγησης προσφέρει μεγάλο βαθμό διάδρασης και ταυτόχρονα δί-

νει στον χρήστη την αίσθηση ελευθερίας, καθώς βάσει των επιλογών του διαμορφώνει 

την εξέλιξη της ιστορίας. Η παρούσα εργασία αξιοποιεί τη διακλαδωτή ιστορία ως 

μέσο διδασκαλίας του πλαγίου λόγου, και συγκεκριμένα ως εργαλείο εντοπισμού 

(noticing), μέσω του οποίου οι μαθητές θα καταλήξουν επαγωγικά, από την παρατή-

ρηση των διαλόγων της ιστορίας στη διατύπωση ενός γενικότερου κανόνα του προς 

διδασκαλία γραμματικού φαινομένου. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί ο ρόλος που δια-

δραματίζουν οι διακλαδωτές ιστορίες στην εκμάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας. Στόχοι αποτελούν (α) η δημιουργία και η εφαρμογή της διακλαδωτής 

ιστορίας σε διδακτικό σενάριο, (β) ο εντοπισμός και η παρατήρηση του φαινομένου 

από τους μαθητές και (γ) η διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς της κατά την επαγω-

γική διδασκαλία του γραμματικού φαινομένου. 
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Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αξιοποιείται συγκεκριμένη μεθοδολογία: αρ-

χικά, κατασκευάζεται συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, το οποίο απευθύνεται σε ισπα-

νοφώνους μαθητές της ελληνικής ως ξένης, επιπέδου Α2. Επιλέγεται η θεματική πε-

ριοχή «Ταξίδια», βάσει της οποίας δημιουργείται το σενάριο της ψηφιακής αφήγησης 

(επιλογή ταξιδιωτικού προορισμού), και στη συνέχεια κατασκευάζονται δραστηριότη-

τες εμπέδωσης του πλαγίου λόγου με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Επομένως, στο 

πρώτο μέρος της εργασίας αποπειράται η παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, βά-

σει του οποίου δημιουργήθηκε η ψηφιακή αφήγηση και κατασκευάστηκε η διακλα-

δωτή ιστορία, και στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η  επεξήγηση και η αιτιολόγηση των 

σταδίων της, καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της σε δύο 

φορείς διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Ισπανία: στην Κρατική Σχολή Γλωσ-

σών της Βαρκελώνης (Τμήμα Ελληνικών Σπουδών) και στο Πανεπιστήμιο της Γρανά-

δας (Τμήμα Φιλοσοφικής Σχολής). 

Η ψηφιακή αφήγηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία 

To National Storytelling Network ορίζει την αφήγηση ιστοριών ως μία αρχαία μορφή 

τέχνης και έναν πολύτιμο τρόπο της ανθρώπινης έκφρασης (Turner, 1998). Στη πραγ-

ματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος των εμπειριών, της γνώσης και της σκέψης του αν-

θρώπου οργανώνεται σε ιστορίες (Turner, 1998). Οι ιστορίες αποτελούν σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό το μέσο της σημασίας και της εξήγησης, το οποίο συγκρατεί ο άν-

θρωπος στη μνήμη του (Roger, 1995). Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις παραπάνω από-

ψεις όσο και τη θεωρία του (δια)συνδετισμού (connectionism), συμφώνα με την οποία 

η γνώση επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας σύνδεσης πληροφοριακών πηγών 

(Siemens, 2005), κατασκευάσαμε τη διακλαδωτή μας ιστορία.   

Η επιλογή της ως διδακτικού εργαλείου βασίζεται στο δυναμικό της χαρακτήρα, στη 

δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της εξέλιξης της ιστορίας, στην αλληλεπίδραση και 

άμεση συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως εξηγεί ο Schneider 

(2005), η μη  γραμμικότητα και η μη διαδοχικότητα του κειμένου, όπως συναντάμε στη 

διακλαδωτή ιστορία, αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του υπερκειμένου και θεω-

ρούνται νέο είδος κειμενικότητας. Υπό αυτό το πλαίσιο της μη γραμμικότητας, οι μα-

θητές αλληλεπιδρούν με το κείμενο με αποτέλεσμα να γίνουν μέρος της ιστορίας.  

Έτσι, η διακλαδωτή ιστορία, με τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών της εκδοχών, 

επιτρέπει στο μαθητή να εντοπίσει το προς διδασκαλία γραμματικό φαινόμενο και να 

καταλήξει επαγωγικά, από την παρατήρηση των διαλόγων της ιστορίας στη διατύπωση 

ενός γενικότερου κανόνα. Η διαδικασία εντοπισμού (noticing) αποτελεί βασικό στόχο, 

καθώς, σύμφωνα με την Υπόθεση του Εντοπισμού (Noticing Hypothesis) του Schmidt, 

σε αφομοιωμένο γλωσσικό εισαγόμενο μετατρέπονται μόνο τα στοιχεία εκείνα που οι 

μαθητές εντοπίζουν στο γλωσσικό εισαγόμενο, που η παρουσία τους δηλαδή γίνεται το 

επίκεντρο της προσοχής των μαθητών, είτε εκούσια είτε τυχαία (1990: 139).   

Θεωρούμε, επομένως, ότι η σύνδεση των ιστοριών και στην προκειμένη περίπτωση 
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των ψηφιακών αφηγήσεων αποτελούν έναν απλό και ταυτόχρονα πολύ αποτελεσμα-

τικό τρόπο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς βοηθούν τους μαθητές να 

κατανοήσουν πολύπλοκα και ακαθόριστα στοιχεία της εμπειρίας του κόσμου (Bruner, 

1990) έχοντας ως βασικό στόχο τη σύνδεση με τις εμπειρίες μας, την επικοινωνία και 

τη συνεργασία. Ως αποτέλεσμα, βάσει τόσο της Υπόθεση του Εντοπισμού και της επα-

γωγικής διαδικασίας μάθησης όσο και των βασικών αρχών του διασυνδετισμού, σχε-

διάσαμε το διδακτικό σενάριο αξιοποιώντας κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και συγκε-

κριμένη μεθοδολογία που παρουσιάζονται στη συνέχεια της εργασίας μας.  

Μεθοδολογία  

Αρχικά, κατασκευάσαμε και εφαρμόσαμε διδακτικό σενάριο μιας ώρας, το οποίο απο-

σκοπούσε στην επίτευξη του αρχικού στόχου, στη διερεύνηση δηλαδή της παιδαγωγι-

κής αξίας της διακλαδωτής ιστορίας ως επαγωγικού μέσου διδασκαλίας του πλαγίου 

λόγου. Το κοινό στο οποίο απευθύνονταν το διδακτικό μας σενάριο αποτελούνταν από 

28 ισπανόφωνους μαθητές της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, (24 στη Κρατική 

Σχολή Γλωσσών της Βαρκελώνης, και 4 στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας), οι οποίοι 

διδάσκονταν ελληνικά για δύο χρόνια σε περιβάλλον ξένης γλώσσας και το επίπεδό 

τους σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες αντιστοι-

χούσε στο επίπεδο Α2. Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου βασίστηκε σε τρία στά-

δια. Αρχικά, κατασκευάσαμε διακλαδωτή ιστορία, η οποίο λειτούργησε τόσο ως αφόρ-

μηση όσο και ως δραστηριότητα αφομοίωσης του γραμματικού φαινομένου. Σενάριο 

ψηφιακής αφήγησης αποτέλεσε η επιλογή ταξιδιωτικού προορισμού. Συγκεκριμένα, 

μια παρέα φίλων ετοιμάζεται να οργανώσει τις καλοκαιρινές της διακοπές και προσπα-

θεί να επιλέξει έναν ταξιδιωτικό προορισμό. Παρουσιάστηκε έτσι στους μαθητές ένας 

διάλογος ανάμεσα σε δύο φίλους, με τον καθένα από αυτούς να προτείνει διαφορετι-

κούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Κάθε φόρα, οι μαθητές είχαν τη  δυνατότητα επιλο-

γών, βάσει των οποίων η ιστορία εξελισσόταν διαφορετικά. Στο σενάριο διδασκαλίας 

αξιοποιήθηκαν τύποι πλαγίου λόγου, που αποτέλεσαν και αντικείμενο διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι δομές «λέει ότι» και «είπε ότι», βάσει του επιπέδου ελ-

ληνομάθειας των μαθητών (Α2) και παρουσιάστηκαν δομές σε ευθύ και πλάγιο λόγο, 

όπως στην παρακάτω εικόνα: 

«Γιώργο, 
θέλεις να πάμε 
στην Κρήτη;»

«Α, πήγα στην Κρήτη το 
προηγούμενο καλοκαίρι. 

Καλύτερα να πάμε σε άλλο 
νησί». 

Τι είπε ο 
Γιώργος; 

Ο Γιώργος είπε ότι  
πήγε στην Κρήτη το 

προηγούμενο 
καλοκαίρι  και 

καλύτερα να πάμε σε 
άλλο νησί. 

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
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Στόχος της παρούσας δραστηριότητας ήταν οι μαθητές να βιώσουν το «νέο», δηλαδή 

να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τη νέα θεματική ενότητα «Ταξίδια», και πα-

ράλληλα να παρατηρήσουν και να επεξεργαστούν το νέο γραμματικό φαινόμενο. Στη 

συνέχεια, οι μαθητές, μέσω της παρατήρησης, προσπάθησαν να αναγνωρίσουν στη δια-

κλαδωτή ιστορία την επαναλαμβανόμενη δομή του πλαγίου λόγου (λέω ότι / είπα ότι), 

να κατανοήσουν τη σημασία του και  με τη βοήθεια του διδάσκοντα να αναγνωρίσουν 

και να αποσαφηνίσουν τα συστατικά του, εννοιολογώντας έτσι με ορολογία. Αφού πα-

ρατήρησαν και αναγνώρισαν τη βασική δομή, κατέληξαν με τη βοήθεια του διδάσκο-

ντα σε έναν γενικό επαγωγικό κανόνα, σε μια βασική θεωρία γύρω από τον πλάγιο 

λόγο, στοιχείο που τους επέτρεπε να επεξηγήσουν το συγκεκριμένο γραμματικό φαι-

νόμενο.  

Σε δεύτερο στάδιο, έπειτα από την επαγωγική παρουσίαση του γραμματικού φαινομέ-

νου, οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν πρακτικές δραστηριότητες μετατροπής 

πλαγίου λόγου (από ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα). Για τον σχεδιασμό των συ-

γκεκριμένων ασκήσεων αξιοποιήθηκαν οι διάλογοι και το φωτογραφικό υλικό της δια-

κλαδωτής ιστορίας, με στόχο την περαιτέρω πρακτική άσκηση και αφομοίωση των δο-

μών της, τον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών και την βελτίωση της επίδοσής τους. Στη 

συνέχεια, οι ασκήσεις διορθώθηκαν στην τάξη και δόθηκε παράλληλα ανατροφοδό-

τηση από τον διδάσκοντα.  

Στο τελευταίο στάδιο του σχεδίου μαθήματος, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των μα-

θητών, μέσα από άσκηση πολλαπλής επιλογής, δείγμα της οποίας παραθέτουμε στη 

συνέχεια:  

Άννα: «Κάθε καλοκαίρι ταξιδεύω στην Ελλάδα». 

Η Άννα λέει _______________________________.  

α) κάθε καλοκαίρι ταξιδεύει στην Ελλάδα. 

β) ότι κάθε καλοκαίρι ταξιδεύει στην Ελλάδα. 

γ) κάθε καλοκαίρι ταξιδεύω στην Ελλάδα. 

δ) ότι κάθε καλοκαίρι ταξιδεύω στην Ελλάδα. 

Οι μαθητές μας, σε σύνολο δέκα προτάσεων, όπως η παραπάνω, κλήθηκαν να επιλέ-

ξουν τη σωστή δομή πλαγίου λόγου, ανάμεσα σε μια σειρά επιλογών. Η συγκεκριμένη 

δομή αποτέλεσε ερευνητικό μας εργαλείο, καθώς με βάση τα αποτελέσματα που προ-

έκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών καταλήξαμε σε διδακτικά συμπεράσματα.  

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, οι απαντήσεις συλλέχθηκαν από τον διδάσκοντα, 

για ανάλυση των αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια προβλήθηκε σε διαδραστικό πί-

νακα η ίδια άσκηση με τη μορφή Ηot potatoes (J- Quiz), ώστε να επεξεργαστεί πλέον 

ομαδικά και να δοθεί ανατροφοδότηση. Για κάθε σωστή απάντηση υπήρξε αυτόματη 

ανατροφοδότηση από το πρόγραμμα του Ηot potatoes και παράλληλη επεξήγηση από 
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τον διδάσκοντα, με στόχο οι μαθητές να εντοπίσουν τα λάθη τους και να καλύψουν 

οποιοδήποτε μαθησιακό κενό προκύψει κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Τα αποτελέ-

σματα και τα συμπεράσματα τόσο της εφαρμογής της διακλαδωτής ιστορίας όσο και 

της ερευνητικής άσκησης παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Τέλος, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου αξιοποιήθηκαν 

ψηφιακά εργαλεία, τα οποία βασίστηκαν στην Web 2.0 εκδοχή. Βασικά ψηφιακά ερ-

γαλεία κατασκευής της διακλαδωτής ιστορίας αποτέλεσαν το MS Power Point και η 

διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδίασης ψηφιακών χαρακτήρων PIXTON.  Συγκεκριμένα, 

από το ΜS Power Point αξιοποιήθηκε η δυνατότητα παρουσίασης υλικού και κυρίως 

η λειτουργία υπερσύνδεσης μεταξύ των διαφανειών. Για τον σχεδιασμό του ψηφιακού 

περιβάλλοντος, υπό τη μορφή κόμικς, αξιοποιήθηκε το PΙΧΤΟN, με στόχο να κινητο-

ποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ ως εργαλείο αξιολόγησης, χρησιμοποιήσαμε 

το εκπαιδευτικό εργαλείο ασκήσεων Hot Potatoes, και συγκεκριμένα την εφαρμογή J-

Quiz, για τον σχεδιασμό άσκησης πολλαπλής επιλογής, αξιοποιώντας κυρίως τη δυνα-

τότητα παράλληλης ανατροφοδότησης.  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν στο σύνολο σωστών απαντήσεων, σε σύ-

νολο δέκα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιά-

ζονται στον πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Οι επιδόσεις των μαθητών στο τεστ αξιολόγησης 

Σωστές απαντή-

σεις 
Μαθητές Ποσοστό  % 

10/10 23 82.0 

9/10 2 7.0 

8/10 1 3.0 

7/10 1 3.0 

6/10 0 0.0 

5/10 1 3.0 

4/10 0 0.0 

3/10 0 0.0 

2/10 0 0.0 

1/10 0 0.0 

0/10 0 0.0 

Σύνολο 28 100.0 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1, η συντριπτική πλειοψηφία των διδασκομένων 

απάντησαν στις περισσότερες ερωτήσεις σωστά. Πιο συγκεκριμένα, από τους είκοσι 

οκτώ μαθητές οι είκοσι τρείς απάντησαν σωστά και στις δέκα ερωτήσεις πολλαπλής 
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επιλογής για τον πλάγιο λόγο, ποσοστό 82% του συνόλου των μαθητών. Εν συνεχεία, 

ένα 7% των μαθητών, δηλαδή δύο μαθητές, απάντησε σωστά στις εννέα από τις δέκα 

ερωτήσεις. Τέλος, ένας μαθητής απάντησε σε οκτώ ερωτήσεις σωστά, ένας σε επτά και 

ένας σε πέντε με το ποσοστό και για τις τρεις περιπτώσεις να είναι 3% του συνόλου 

των μαθητών. Συνεπώς, το ποσοστό επιτυχίας των σωστών απαντήσεων είναι σημα-

ντικά υψηλό. 

Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων 

Βάσει του υψηλού ποσοστού των μαθητών που απάντησαν σωστά στο τεστ αξιολόγη-

σης  μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση διακλαδωτής ιστορίας επέφερε θετικά 

αποτελέσματα στη διδακτική πράξη. Αναλυτικά, με βάση τη χρήση της διακλαδωτής 

ιστορίας, ως επαγωγικού μέσου διδασκαλίας, και τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγη-

σης, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: πρώτον, η χρήση νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών και τους επέτρεψε να συμμετέ-

χουν με διαδραστικό τρόπο στην εξέλιξη του μαθήματος. Δεύτερον, η διαδικασία επι-

λογής εναλλακτικών εκδοχών της ιστορίας, που προσφέρθηκε μέσω της διακλαδωτής 

ιστορίας, δημιούργησε ένα κλίμα ευφορίας στην τάξη, γεγονός που συνέβαλε θετικά 

στη διατήρηση του μαθησιακού φίλτρου σε χαμηλά επίπεδα και διευκόλυνε τη συμμε-

τοχή και τη διεπίδραση των μαθητών στη διδακτική πράξη.  

Τρίτον, ως προς τη διδασκαλία του γραμματικού φαινομένου, παρατηρήθηκε  ότι οι 

μαθητές, εντοπίζοντας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τη δομή του πλαγίου λό-

γου και εφαρμόζοντάς την στις ασκήσεις, κατέληξαν σε ένα γενικό κανόνα. Ως αποτέ-

λεσμα θεωρούμε ότι η διακλαδωτή ιστορία λειτούργησε επιτυχώς ως επαγωγικό μέσο 

διδασκαλίας. Τέταρτον, σχετικά με τις ασκήσεις εμπέδωσης, η χρήση εικόνων από τη 

διακλαδωτή ιστορία διευκόλυνε κατά πολύ τους μαθητές, κάτι που επαληθεύεται από 

τις υψηλές επιδόσεις τους. Πέμπτον, κατά τη διόρθωση του τεστ αξιολόγησης, η χρήση 

αυτόματης ανατροφοδότησης για κάθε σωστή απάντηση από το πρόγραμμα Ηot 

potatoes, επέτρεψε στους μαθητές να καλύψουν οποιοδήποτε μαθησιακό κενό προέ-

κυψε κατά την όλη διαδικασία.  

Επομένως, με βάση όλα τα παραπάνω, οι μαθητές παρατήρησαν και εντόπισαν το 

γραμματικό φαινόμενο, κατέληξαν επαγωγικά με τη βοήθεια του διδάσκοντα σε ένα 

κανόνα, ο οποίος δεν περιελάμβανε χρήση μεταγλώσσας, και ανταποκρίθηκαν στην 

άσκηση αξιολόγησης με υψηλά ποσοστά επίδοσης, στοιχεία που επαληθεύουν  την 

παιδαγωγική αξία της διακλαδωτής ιστορίας για τη διδασκαλία του πλαγίου λόγου, με 

τα οφέλη που περιγράφονται παραπάνω. 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία αποπειράθηκε να αναδείξει τη χρήση νέων τε-

χνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα την παιδαγωγική αξία της 

διακλαδωτής ιστορίας ως επαγωγικού μέσου διδασκαλίας γραμματικού φαινομένου. 

Για τις ανάγκες των στόχων σχεδιάστηκε διδακτικό σενάριο διδασκαλίας με βασικό 
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κορμό την ψηφιακή αφήγηση. Για τον σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου αξιοποιή-

θηκαν επίσης κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που συνέβαλαν στην υλοποίηση των στό-

χων. Βάσει ερευνητικών δεδομένων, αποδείχθηκε ότι η υψηλή επίδοση των μαθητών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης επαληθεύει την αξιοποίηση της διακλαδωτής ιστορίας 

ως επαγωγικού μέσου διδασκαλίας ενός γραμματικού φαινομένου. Τέλος,  στοιχεία 

μελλοντικής έρευνας θα μπορούσαν να αποτελούν: (α) η εξέταση του φαινομένου σε 

μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, (β) η χρήση πολλαπλών τεστ αξιολόγησης των μαθητών, 

όπως για παράδειγμα δραστηριότητες δημιουργικής παραγωγής γραπτού λόγου (ερω-

τήσεις ανοικτού τύπου) και (γ) η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

την εφαρμογή διδακτικού σεναρίου με κορμό τη διακλαδωτή ιστορία σε σχέση με α-

ντίστοιχο διδακτικό σενάριο που δεν περιλαμβάνει ως βασικό του στοιχείο τις νέες τε-

χνολογίες. 
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της ψηφιακής αφήγησης 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση σκοπό έχει να παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 μια ε-
ναλλακτική πρόταση διδασκαλίας που αφορά στην καταλληλότητα και επιλογή ύφους 
στο μάθημα των αγγλικών με τη βοήθεια της ψηφιακής αφήγησης και των ΤΠΕ. Ιδα-
νικά απευθύνεται σε συναδέλφους που διδάσκουν τάξεις προχωρημένων της Γ΄ Γυμνα-
σίου ή  και Α΄ Λυκείου (επίπεδο Β1-Β2). Ξεκινάμε  με τους διδακτικούς στόχους του 
εγχειρήματος, συνεχίζουμε με μια σύντομη θεωρητική διερεύνηση των αντικειμενικών 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο να κατανοούν και να χρησιμοποιούν 
κατά περίπτωση τα δύο βασικά στυλ (registers) της αγγλικής γλώσσας και αναφερόμα-
στε σύντομα στις δυνατότητες που μας δίνει ο ιστοριοπίνακας (storyboard) σαν εργα-
λείο Δημιουργικής Γραφής και οργάνωσης του υλικού μας. Ακολουθεί συνοπτικά το 
σενάριο της αφήγησης,  οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν χαρακτήρες και συμβά-
σεις, το κείμενο, το βίντεο και τέλος κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στη φύση 
της γλώσσας της ψηφιακής αφήγησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, Δημιουργική Γραφή, αγγλικά επιπέδου Β1-Β2, 
ύφος, κοινωνικές περιστάσεις. 

Εισαγωγή 

Οι «Registers» ψηφιακό σενάριο είναι μια οπτικoποιημένη αλληγορία πάνω στους δυο 
βασικούς υφολογικούς κώδικες της αγγλικής γλώσσας, τον επίσημο και τον ανεπίσημο. 
Ο επίσημος παρουσιάζεται ως ο αρχετυπικός Άγγλος τζέντλεμαν, με όλη την ακρίβεια, 
τη σημασία στη λεπτομέρεια και το συντηρητισμό που συνεπάγεται αυτό το στυλ. Ο 
ανεπίσημος παρουσιάζεται σαν ανέμελος εκπρόσωπος της εναλλακτικής κουλτούρας 
των χίππυς, με βασικά χαρακτηριστικά τον αυθορμητισμό, την έλλειψη στησίματος και 
προσχημάτων, την ευθυβολία και τη δραστικότητα. Το μοτίβο της μουσικής ακολουθεί 
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τις προσωπικότητες των ηρώων: κλασικός Σοπέν για τον επίσημο κώδικα και hard rock 
για τον καθημερινό ανεπίσημο. Οι δύο κώδικες είναι γείτονες στην ίδια επαρχιακή 
πόλη της αγγλικής γλώσσας και έχουν πολύ λίγη σχέση και επικοινωνία μεταξύ τους, 
μέχρι τη στιγμή που ο επίσημος κώδικας αποδεικνύεται πολύ άκαμπτος και ανεπαρκής 
για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η συνέχεια στην (σχολική) 
αίθουσα… 

Διδακτικοί στόχοι της ψηφιακής αφήγησης 

• Καλύτερη κατανόηση των βασικών υφολογικών στυλ της αγγλικής γλώσσας (η προ-
σωποποίηση των ηρώων και η οπτικοποίηση της αντίθεσής τους στο ψηφιακό σενάριο 
βοηθάει ιδιαίτερα στο να αποκτήσουν οι μαθητές σαφή και ακριβή εικόνα για κάτι θε-
ωρητικό και αφηρημένο). 

• Ευαισθητοποίηση στη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών επιλογών σε συγκεκριμέ-
νες κοινωνικές περιστάσεις (κοινωνικά ευαίσθητη και κοινωνικά λειτουργική χρήση 
της γλώσσας). 

• Εξοικείωση με την έννοια της γλωσσικής καταλληλότητας (appropriateness). 

• Μύηση των μαθητών στη βασική κοινωνιογλωσσολογική αρχή της ισότητας όλων 
των γλωσσικών κωδίκων. Επικοινωνιακή ευστοχία (και όχι επικοινωνιακή επάρκεια), 
βασισμένη πλέον στη γνώση των βασικών υφολογικών ποικιλιών. 

• Εξοικείωση με τις ΤΠΕ και τα εναλλακτικά μοντέλα παρουσίασης ενός θέματος 
στην τάξη. 

Το εγχείρημα και φύση των δυσκολιών 

Το να διδάξεις σε εφήβους της Γ΄ Γυμνασίου (ακόμη και στους πιο προχωρημένους) 
καταλληλότητα στυλ (appropriateness of register) μόνο θεωρητικά, η πείρα στην τάξη 
έχει αποδείξει ότι αποτελεί ένα μάλλον δύσκολο εγχείρημα: ενώ τα παιδιά μπορούν -
και τελικά αποστηθίζουν– τις διάφορες συνταγές-formulae, αυτό γίνεται μάλλον μηχα-
νιστικά, καθώς συναντούν μεγάλη δυσκολία στο να κατατάξουν και να χαρακτηρίσουν 
μόνα τους ένα κείμενο ως «επίσημο» ή «ανεπίσημο». Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι 
επιβάλλεται η χρήση των σύντομων τύπων των ρημάτων (contracted forms) στα κεί-
μενα ανεπίσημου ύφους ή ότι πρέπει να επιλέξουν τις κατάλληλες στερεοτυπικές (βλ. 
δόκιμες) εισαγωγικές και καταληκτικές εκφράσεις (openings-closures) στην αλληλο-
γραφία ανάλογα με την κοινωνική περίσταση, συναντούν όμως μεγάλες δυσκολίες στο 
να κατανοήσουν το «πώς» και το «γιατί» της επιλογής υφολογικού κώδικα. 

Η δυσκολία των Ελλήνων μαθητών να ξεχωρίσουν και να επιλέξουν με σιγουριά υφο-
λογικό κώδικα στη γλώσσα στόχο (target language) είναι και εξηγήσιμη και δικαιολο-
γημένη, αφού η μητρική τους γλώσσα εκτός από τον γενικό διαχωρισμό ανάμεσα σε 
γραπτό και προφορικό λόγο δεν έχει τόσο απόλυτες και ξεκαθαρισμένες γραμμές όσον 
αφορά το τι και πώς λέγεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις (social contexts). Αλλά και 
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η φύση και η διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοια, που δεν υπαγο-
ρεύει κώδικες επικοινωνίας τόσο περιοριστικούς και συγκεκριμένους όσο η αυστηρό-
τερη ταξικά αγγλική.  

Τα βιβλία και το αναλυτικό πρόγραμμα όμως θεωρούν απαραίτητη και προαπαιτού-
μενη αυτή τη γνώση, αφού με κάθε ευκαιρία τονίζουν στα ζητούμενα των ασκήσεων 
(κυρίως παραγωγής γραπτού λόγου) τις κοινωνικές παραμέτρους μέσα στις οποίες λαμ-
βάνει χώρα η λεκτική ανταλλαγή: ζητούν, για παράδειγμα, να γράψουν οι μαθητές ένα 
γράμμα ή μέιλ ή σημείωμα σε έναν φίλο τους, όπου διηγούνται πώς πέρασαν τις καλο-
καιρινές τους διακοπές ή μια επιστολή παραπόνων στον/στην διευθυντή μιας εταιρίας 
από την οποία αγόρασαν ένα ελαττωματικό προιόν. Ενώ, δηλαδή, δεν αποσαφηνίζεται 
πλήρως ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο η διάκριση μεταξύ επίσημου και καθημε-
ρινού γλωσσικού κώδικα, ζητείται από τα παιδιά (και ενίοτε αξιολογείται) ως προαπαι-
τούμενη γνώση.  

Αυτό ακριβώς το κενό ανάμεσα στη θεωρία των κοινωνιογλωσσολογικών παραμέτρων  
και τα πρακτικά «συνταγολόγια» τύπου «μια επίσημη επιστολή στα αγγλικά κλείνει 
πάντα με...», αποτέλεσε το έναυσμα για την ψηφιακή δραματοποίηση της διαφοράς 
ανάμεσα στον «επίσημο» και «ανεπίσημο» γλωσσικό κώδικα, διαφορά που για την αγ-
γλική, τουλάχιστον, γλώσσα, και καθιερωμένη από τη χρήση είναι, και κοινωνικά λει-
τουργική. 

Storyboard: H ψηφιακή αποτύπωση του brainstorming 

Η ψηφιακή αφήγηση συντέθηκε με τη βοήθεια ενός ιστοριοπίνακα (storyboard) μέσω 
της πλατφόρμας https://www.storyboardthat.com. H συγκεκριμένη επιλογή έγινε για 
τον απλούστατο λόγο ότι η εν λόγω πλατφόρμα προσφέρει συγκριτικά με άλλες μεγάλο 
διάστημα ελεύθερης παραμονής και δοκιμής χωρίς συνδρομή (free trial) και μόνιμη 
αποθήκευση του υλικού. Το storyboard βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://tinyurl.com/jyy7umr 

O ιστοριοπίνακας (storyboard) είναι η περιγραφή μιας ιστορίας σταδιακά, με δομικά 
στοιχεία τις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν. Πρόκειται για μια σειρά από ζωγραφιές ή 
έτοιμες εικόνες με συνοδευτικές «σκηνοθετικές οδηγίες». Ουσιαστικά, είναι ένα οπτι-
κοποιημένο σενάριο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγη-
σης. Λειτουργεί σαν βοήθημα σχεδιασμού ή καταγραφής ιδεών (concepts), δομώντας 
την αλληλουχία γεγονότων και ενεργειών. Ως εκ τούτου, συνιστάται η εκμετάλλευσή 
του ως εργαλείο Δημιουργικής Γραφής, καθώς οι μαθητές μετά το πρώτο 
brainstorming, μπαίνουν κατευθείαν στη διαδικασία σύνθεσης του σεναρίου εκμεταλ-
λευόμενοι  από το οπτικό υλικό.  

Κάθε καρέ πρέπει να απεικονίζει ξεκάθαρα ένα τμήμα της ιστορίας που θα φτιαχτεί, τη 
μουσική, τις λεζάντες, καθώς και τις απαραίτητες μεταβάσεις.  
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Οι χαρακτήρες, οι συμβάσεις και η λειτουργία τους στο σενάριο 

Η ιστορία λαμβάνει χώρα σε μια ου-τοπία: στη φανταστική επαρχιακή πόλη 
Languageville (=κωμόπολη της γλώσσας) με πρωταγωνιστές τους Registers, (register 
= ύφος), δυο γείτονες που φέρουν το ίδιο επίθετο. Με φόντο το ειδυλλιακό σκηνικό της 
ήρεμης αγγλικής πόλης, εισάγεται ο χαρακτήρας του Μr Formal Register, ο οποίος 
συγκεντρώνει (και οπτικοποιεί κατ’ αναλογίαν) όλα τα χαρακτηριστικά του αρχετυπι-
κού Άγγλου gentleman: την τυπικότητα, τη χάρη, την ακρίβεια, την κομψότητα, την 
προσήλωση στην παράδοση και τους κανόνες, την κοινωνική αναγνώριση και απο-
δοχή. Είναι ένας γλωσσικός κώδικας παραδοσιακός, ισχυρός, προνομιούχος, που «φο-
ράει πάντα τα καλά του» και που -στην ταξική, τουλάχιστον, Αγγλία- ακόμη και σή-
μερα «ανοίγει όλες τις πόρτες». Η αίσθηση αυτή της «διακριτικής ανωτερότητας» έγινε 
προσπάθεια να οπτικοποιηθεί με εικόνες-λογότυπα  από πολυτελή ξενοδοχεία, βαλέδες 
υποδοχής, ασημένια σερβίτσια, πινακίδες ιδιωτικών λεσχών για κυρίους και ό,τι άλλο 
μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο μυαλό των παιδιών με την ιδέα της «επισημότητας». 

Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να αποδοθεί η αίσθηση τάξης, ηρεμίας και αρχοντιάς που 
αποπνέει το ύφος αυτό, με την επιβράδυνση των χρόνων της αφήγησης και την επέν-
δυσή τους με μουσική κατάλληλη να υποβάλει στα παιδιά τα ανάλογα συναισθήματα:  
επιλέχθηκε το «Αστραφτερό Βαλς» του Σοπέν με το κομψό, αριστοκρατικό τέμπο ως 
καταλληλότερο να συνοδεύσει την παρουσίαση του Κου «Επίσημο Ύφος». 

Η ροή και το τέμπο της αφήγησης διακόπτονται ξαφνικά με την παρουσίαση του δεύ-
τερου ήρωα (ή μάλλον, αντιήρωα) της ιστορίας: του ανεπίσημου και καθημερινού 
Ιnformal Register. Η μουσική αίφνης αλλάζει από κλασική σε hard rock, ο αφηγηματι-
κός χρόνος επιταχύνεται και αυτή η ευχάριστη ανατροπή στα εξωγλωσσικά χαρακτη-
ριστικά του κειμένου αλλάζει εντελώς την αίσθηση της αφήγησης: η τυπικότητα, ο 
φορμαλισμός και η ακαμψία του επίσημου ύφους υποχωρούν και  δίνουν τη θέση τους 
στη φρεσκάδα, τη δροσιά και την αντισυμβατικότητα που εκπροσωπεί η καθημερινή 
γλώσσα. Ο Informal Register παρουσιάζεται ως διαμετρικά αντίθετος και αντίποδας 
του αριστοκράτη γείτονά του: νέος, ατημέλητος και παρδαλά ντυμένος, με την κιθάρα 
στο χέρι, κάνει το σήμα της ειρήνης και της νίκης γράφοντας στα παλιά του τα... σαν-
δάλια τον αρτηριοσκληρωτικό συντηρητισμό και την προσκόλληση στους τύπους. Φέ-
ρει τα διακριτικά της εναλλακτικής κουλτούρας των χίππυς και χαρακτηρίζεται από 
αμεσότητα, αυθορμητισμό, τόλμη, ευθυβολία και δραστικότητα. 

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό της πόλωσης, και ενώ οι δυο γείτονες φαίνεται να μην έχουν 
τίποτε κοινό και να ζουν σε δυο ξεχωριστούς, παράλληλους κόσμους, συμβαίνει κάτι 
αναπάντεχο: το σπίτι του Mr Formal Register πιάνει φωτιά και ο ίδιος εγκλωβίζεται 
μέσα στο κτίριο (και τις καθωσπρέπει αναστολές του) προσπαθώντας να ντυθεί (βλέπε 
εκφραστεί) κατάλληλα για την περίσταση. Η αναλογία είναι εύγλωττη και το σχόλιο  
σαφές: ο επίσημος κώδικας, παρά την ευγενική του καταγωγή και τα εκ γενετής προ-
νόμιά του, υστερεί σε δραστικότητα σε σχέση με το καθημερινό ιδίωμα, το οποίο με 
την πρακτικότητα και τη συντομία που το χαρακτηρίζει, αποδεικνύεται  πολλές φορές 
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σωτήριο στην αντιμετώπιση κρίσεων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Ο «παρα-
κατιανός» Ιnformal Register, σώζοντας τον υφολογικό «αριστοκράτη» με αγενή αλλά 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο (τον τραβάει έξω από τα μαλλιά), αποκαθίσταται στα 
μάτια των παιδιών ως λειτουργικός και επαρκής κώδικας επικοινωνίας, παίρνοντας μά-
λιστα και τα εύσημα του «super-hero» της ιστορίας. Το επιμύθιο «μην υποτιμάτε τους 
λαϊκούς τύπους... μπορεί να σας σώσουν από πραγματικά δύσκολες καταστάσεις!» το-
νίζει  εμφατικά αυτήν την ανατροπή και φαίνεται να προπαγανδίζει ανοιχτά υπέρ της 
απλότητας και αποτελεσματικότητας του καθημερινού ιδιώματος. Τελικά η πόλωση  
επιλύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού οι δυο γλωσσικοί κώδικες συμφιλιώ-
νονται σε κλίμα εκτίμησης και αμοιβαίου σεβασμού, αποκτώντας ο καθένας τον δικό 
του «ζωτικό χώρο» και πεδίο εφαρμογής.  

Αυτή η ευτυχής «λύση» του δραματικού «κόμπου» εκτός από αφηγηματικό εύρημα για 
την αποκατάσταση του συναισθηματικού κλίματος της ιστορίας αποτελεί και μια ά-
τυπη  μύηση  των μαθητών στην κοινωνιογλωσσολογική  θεωρία, που επιμένει στην 
ισότιμη παραλληλία των γλωσσικών κωδίκων, εφ’ όσον εξυπηρετούν επαρκώς τις εκ-
φραστικές- επικοινωνιακές  ανάγκες των κοινωνιών που τους παράγουν. 

Περιττό να τονιστεί ότι στη θέση των δύο αρχετυπικών ηρώων που συμβολίζουν τους 
γλωσσικούς κώδικες, θα μπορούσαν να είναι και οποιοιδήποτε άλλοι τυπολογικοί χα-
ρακτήρες (π.χ. yuppie και emo ή trendy και goth), αρκεί να διατηρείται η διαφορική 
ένταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι διακριτοί  και αναγνωρίσιμοι από τα παιδιά. 

To κείμενο της ψηφιακής αφήγησης ανά καρέ 

Οnce upon a time in Languageville…  Μια φορά κι έναν καιρό στη Γλωσσού-
πολη… 

there was a man called Mr Formal Register. υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν κος 
Επίσημο Ύφος. 

He was well-bred, polite, Ήταν καλοαναθρεμμένος, ευγενικός 
and very punctual. και πολύ ακριβής. 
He did everything by the book! Έκανε τα πάντα κατά γράμμα! 
He always looked his best.  Φόραγε πάντα τα καλά του. 
He was allowed entrance Τον άφηναν να μπαίνει 
into the most expensive στις πιο ακριβές 
private clubs, ιδιωτικές λέσχες, 
hotels, ξενοδοχεία, 
and restaurants. και εστιατόρια. 
As soon as he opened his mouth Κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του, 
everybody bowed to him in respect. όλοι υποκλίνονταν με σεβασμό. 
He had a strange neighbor though… Είχε όμως έναν περίεργο γείτονα... 
by the name of Informal Register (call me 
Slang) 

που τον έλεγαν κο Ανεπίσημο Ύφος - φώ-
ναζέ με «Ύφος της πιάτσας»  

…who was his exact opposite! …ο οποίος ήταν το εντελώς αντίθετό του! 
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He was, what they say, relaxed… Ήταν, αυτό που λένε, ήρεμος, 
easy-going, loose… όσα πάνε κι όσα έρθουν, χαλαρός… 
He didn’t care about appearances… Δε νοιαζόταν για τους εξωτερικούς τύ-

πους… 
he went straight into the matter of things. πήγαινε κατευθείαν στην ουσία. 
He was honest and well-meaning, Ήταν ειλικρινής και καλοπροαίρετος, 
but too straightforward at times! αλλά πολύ ευθύς κάποιες φορές! 
In fact, some people avoided him as rude. Στην πραγματικότητα, μερικοί τον απέφευ-

γαν ως αγενή. 
He was denied entrance in “posh” places… Δεν του επέτρεπαν την είσοδο στα «καλά» 

μαγαζιά… 
…because he refused to wear a tie… …επειδή αρνούνταν να φορέσει γραβάτα… 
One day, Mr Formal Register’s house 
caught fire! 

Μια μέρα το σπίτι  του κου Επίσημο Ύφος 
έπιασε φωτιά! 

He, himself, was inside the building… Ο ίδιος ήταν μέσα στο κτίριο... 
…trying to find something proper to wear … προσπαθώντας να βρει κάτι κατάλληλο 

να βάλει 
for the occasion. για την περίσταση. 
But it took him such a long time Αλλά του πήρε τόση ώρα 
that, in the meantime everything had been 
eaten up by flames! 

που εν τω μεταξύ τα πάντα είχαν τυλιχθεί 
στις φλόγες! 

He, himself, was saved the last minute Ο ίδιος σώθηκε την τελευταία στιγμή 
by his low-class neighbour… από τον παρακατιανό γείτονά του… 
…who dragged him out by the hair! … ο οποίος τον έσυρε έξω απ’ το μαλλί! 
From that day on, they became best 
friends… 

Από κείνη την ημέρα έγιναν οι καλύτεροι 
φίλοι… 

…respecting each other’s value system… 
 

…σεβόμενοι ο ένας το αξιακό σύστημα 
του άλλου… 

and code of behaviour. και τον κώδικα συμπεριφοράς του. 
Moral: Never underestimate your common 
chaps… 

Ηθικό δίδαγμα: Ποτέ μην υποτιμάτε τους 
λαϊκούς τύπους… 

…they can save your ass out of really 
sticky situations! 

μπορούν να σας σώσουν από πραγματικά 
δύσκολες καταστάσεις! 

Το πλήρες βίντεο της ψηφιακής αφήγησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=gt6_aJHhyRc&feature=youtu.be 

Η γλώσσα της ψηφιακής αφήγησης: χαρακτηριστικά 

Η γλώσσα της ψηφιακής αφήγησης πρέπει να είναι δραστική, περιεκτική και υπαινι-
κτική, λόγω της γρήγορης ροής της αφήγησης αλλά και του περιορισμένου χώρου των 
καρέ. Πρέπει να μεταφέρει τη δράση με αμεσότητα και χιούμορ, να υποβάλλει, να «δέ-
νει» με τη μουσική και το ρυθμό και να λειτουργεί σημασιολογικά σε πολλά επίπεδα.  
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Ως εκ τούτου, περιγραφές, πλατειασμοί και περιττές αναλύσεις πρέπει να αποφεύγο-
νται ή να περιορίζονται σε ένα λειτουργικό minimum. 

H γλώσσα σχολιάζει την εικόνα και τη ροή του σεναρίου, αλλά δεν είναι το εστιακό 
σημείο της αφήγησης: ο ρόλος αυτός μεταφέρεται στην εναλλαγή οπτικών εντυπώ-
σεων, στη δημιουργία «κλίματος» και «ατμόσφαιρας», στη ροή των εικόνων και στη 
μουσική επένδυση. Επομένως, ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός και θα λέγαμε ότι α-
ποτελεί τη σκαλωσιά που στηρίζει το κυρίως σώμα της ψηφιακής αφήγησης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρέπει να λειτουργεί σαν highlighter (υπογραμμιστής) του 
οπτικοακουστικού υλικού, να εναρμονίζεται μαζί τους και να συγκλίνει σε θέματα ύ-
φους και δημιουργίας συναισθηματικού κλίματος: θα πρέπει να συμποσώνει  και να 
ανακεφαλαιώνει αυτά που τρέχουν μπροστά στα μάτια του θεατή, να τονίζει τα βασικά 
σημεία, καμπές και ανατροπές, και ταυτόχρονα να προσφέρει διαφυγή στο φαντασιακό 
επίπεδο. Πρέπει να λειτουργεί συμβολικά, ανυψώνοντας την εικόνα σε ένα δεύτερο  ή 
τρίτο επίπεδο ανάγνωσης και κατανόησης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και της κατανόησης προφορικού λόγου μέσω ψηφιακών αφηγή-
σεων με τη μορφή κινουμένων σχεδίων. Το δείγμα αποτέλεσαν 28 νήπια και προνήπια, 
τα οποία παρακολούθησαν 5 ψηφιακές αφηγήσεις παραμυθιών. Η αξιολόγηση της κα-
τανόησης προφορικού λόγου έγινε μέσω ενός τεστ δέκα ερωτήσεων κυριολεκτικής κα-
τανόησης οργανωμένων γύρω από το θέμα και τις λεπτομέρειες της ιστορίας. Η επε-
ξεργασία των αποτελεσμάτων οδηγεί στη διαπίστωση πως η ψηφιακή αφήγηση συμ-
βάλλει στην κατανόηση προφορικού λόγου καθώς εντοπίζονται υψηλά ποσοστά θετι-
κών απαντήσεων από την πλευρά των νηπίων. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, κατανόηση προφορικού λόγου, μεγαλόφωνη ανά-
γνωση ιστοριών  

Εισαγωγή 

Η αφήγηση ιστοριών, συνιστώντας μια κοινή πρακτική στις τάξεις προσχολικής ηλι-
κίας, όντας ελκυστική και διαδραστική, αποτελεί έναν από τους τρόπους ενίσχυσης του 
γραμματισμού των παιδιών (Weinberger, 1996). Επίσης, καθώς τα αφηγηματικά κεί-
μενα γίνονται πιο εύκολα κατανοητά συγκριτικά με άλλες μορφές λόγου, αποτέλεσαν 
το βασικότερο αντικείμενο αξιολόγησης (Graesser, Golding & Long,1991), ενώ χρη-
σιμοποιήθηκαν κι ως μέσο αξιολόγησης της κατανόησης προφορικού λόγου κι ανά-
κλησης της ιστορίας. 

 Η εισαγωγή του Η/Υ στο νηπιαγωγείο, βασικός στόχος του αναλυτικού προγράμματος 
του 2011, οδηγεί στη χρήση ψηφιακών ιστοριών. Έρευνες έχουν δείξει πως οι ψηφια-
κές αφηγήσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων 
ανάγνωσης, γραφής, παραγωγής, κατανόησης προφορικού λόγου (Gregori-Signes, 
2008a). Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης 
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με τη μορφή κινουμένων σχεδίων ως υποστηρικτικού εκπαιδευτικού πλαισίου στην α-
νάπτυξη των διεργασιών κατανόησης προφορικού λόγου από παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας. 

Η ανάγνωση ιστοριών ως συνιστώμενη πρακτική για τη διδασκαλία κατανόησης 
προφορικού λόγου 

Ως προφορικός λόγος ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να παράγει και να κατανοεί την 
ομιλούμενη γλώσσα συμπεριλαμβανομένων λεξιλογίου και γραμματικής (National 
Institute for Literacy, 2008). Η κατανόηση προφορικού λόγου αποτελεί μια δεξιότητα 
κατά την οποία αναμειγνύονται φυσικές/σωματικές και διανοητικές ψυχολογικές δια-
δικασίες- η ακρόαση και η κατανόηση (Turner, 1995). Επομένως, ο ακροατής πρέπει 
να προσλαμβάνει, να κατανοεί, να ερμηνεύει τις ακολουθίες φθόγγων στην ομιλία, που, 
παρόλο που δε φέρουν καμία σημασία/νόημα, συνδυάζονται με τρόπο που σχηματίζουν 
λέξεις και φράσεις (McDonough, 1995), καθώς κι ένα σύνολο υπερτεμαχιακών και πα-
ραγλωσσικών στοιχείων, που μεταφέρουν σημαντικό μέρος του μηνύματος.  

 Ο προφορικός λόγος αποτελεί ισχυρό δείκτη πρόβλεψης γραμματισμού και σχετίζεται 
με την ανάγνωση και τη γραφή. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου, συνοδευόμενη από την 
κατάκτηση του τρόπου με τον οποίο οι λέξεις παρατίθενται στον λόγο (σύνταξη), παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και ειδικά για το νηπιαγωγείο 
θεωρείται ισχυρός προβλεπτικός δείκτης κατανόησης της ανάγνωσης (Scarborough, 
2001). Δεδομένου ότι όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν γνώσεις προφορικού 
λόγου κι έχουν κατακτήσει γλωσσικές δεξιότητες, επιδίωξη των εκπαιδευτικών θα πρέ-
πει να αποτελεί η επέκταση αυτών με δραστηριότητες ακρόασης (π.χ. μεγαλόφωνη α-
νάγνωση ιστοριών). Επομένως, τα παιδιά συνιστάται να έρχονται σ’ επαφή με κείμενα 
όπως διαφημίσεις, τραγούδια, παραμύθια, κινούμενα σχέδια, ταινίες (Ur, 1996). Υπάρ-
χει σημαντική σχέση μεταξύ κατανόησης της ακρόασης και κατανόησης της ανάγνω-
σης. Η ακρόαση ιστοριών ενισχύει το λεξιλόγιο, αναπτύσσει έννοιες του γραπτού λό-
γου, καλλιεργεί δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης, συμβάλλει στην κατά-
κτηση κριτικής σκέψης, συντελεί στην κατανόηση της γραμματικής της ιστορίας 
(Morrow, 2001). 

 Μέσω της μεγαλόφωνης ανάγνωσης ιστοριών (read aloud) αναδεικνύεται η αξία τέ-
τοιων δραστηριοτήτων. Πρώτα απ’ όλα καταδεικνύει τον αυθεντικό σκοπό της ανά-
γνωσης, δηλαδή την κατανόηση, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, τους στόχους της ευχα-
ρίστησης και της άντλησης πληροφοριών (Yaden, Smolin & Conlon, 1989). Ακόμη, 
μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων ενισχύεται η κατανόηση των παιδιών σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε. Αντιλαμβάνονται πως ο αναγνώστης διαβάζει το κεί-
μενο της σελίδας κάνοντας συνδέσεις μεταξύ αλφαβητικής αρχής και φωνολογικής ε-
πίγνωσης κατά τη διαδικασία αποκωδικοποίησης του κειμένου. 

 Δεύτερον, τα παιδιά, όταν ακούνε ιστορίες να διαβάζονται φωναχτά, έρχονται σ’ ε-
παφή με τον αποπλαισιωμένο λόγο του κειμένου (decontextualized language), όπου το 

557

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



μήνυμα μεταφέρεται μόνο μέσα από τα λόγια. Ενώ τα μικρά παιδιά τείνουν να κατα-
νοούν τον πλαισιωμένο λόγο (contextualized language) των συνομιλιών, η γλώσσα των 
ιστοριών δεν εμπίπτει στο βιωματικό υπόβαθρο των γνώσεών τους. Τα γραπτά κείμενα 
περιέχουν περισσότερο αποπλαισιωμένο λόγο, συμπεριλαμβανομένου του αφηρημέ-
νου λεξιλογίου και των πολύπλοκων γλωσσικών δομών. Η κατανόηση προφορικού λό-
γου ενισχύεται με την προσθήκη οπτικών/ ακουστικών στοιχείων και τη συζήτηση σχε-
τικά με τον αποπλαισιωμένο λόγο των ιστοριών.  

Τρίτον, η μεγαλόφωνη ανάγνωση ιστοριών αποτελεί το πλαίσιο για σύνθετες γνωστι-
κές διαδικασίες, όπως οι στρατηγικές κατανόησης. Η Heath (1982) σε έρευνές της σχε-
τικά με τις συζητήσεις παιδιών με περισσότερο έμπειρους ομιλητές γύρω από τα παρα-
μύθια σημείωσε πως οι συζητήσεις αυτές εκλαμβάνονται ως σημαντικά αναγνωστικά 
γεγονότα, μέσω των οποίων τα παιδιά κατακτούν συγκεκριμένες γνώσεις και στρατη-
γικές για το πώς προσεγγίζει κανείς ένα κείμενο και πώς συζητά για το κείμενο αυτό. 
Μέσω της προτροπής του έμπειρου ομιλητή για «φωναχτή σκέψη» (think aloud), δη-
λαδή ζητώντας από τον μαθητή τη στιγμή που διαβάζει/ ακούει ένα κείμενο να λέει «τι 
περνά από το μυαλό του», κάθε σκέψη του μπορεί να δώσει σημαντικά δεδομένα, κα-
θώς ο αναγνώστης, αφού αντιληφθεί πώς διακόπηκε η ομαλή πορεία κατανόησης του 
κειμένου, προσπαθεί να αναλάβει συνειδητά κάποια πρωτοβουλία με τη χρήση διορ-
θωτικών στρατηγικών που σκοπό έχουν τη λύση του προβλήματος κατανόησης που 
προέκυψε. Επιπλέον, οι ερωτήσεις, τα σχόλια, η εξαγωγή συμπερασμάτων ή η συσχέ-
τιση της ιστορίας με τον κόσμο του παιδιού συνιστούν στοιχεία που τα παιδιά κατα-
κτούν μέσα από αυτές τις αναγνωστικές αλληλεπιδράσεις συμβάλλοντας στην κατανό-
ηση ιστοριών. 

Ψηφιακή αφήγηση 

Ψηφιακή αφήγηση, σύμφωνα με τον Lathem (2005), ορίζεται ο συνδυασμός της παρα-
δοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοι-
νωνίας. Συνήθως παρουσιάζουν ένα ελκυστικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να είναι και 
διαδραστικό (Garcia, 2010:126). Τέτοιες είναι οι διαδραστικές ιστορίες του διαδικτύου, 
τα υπερκείμενα, τα αφηγηματικά παιχνίδια στον Η/Υ.  

Οι περισσότερες ψηφιακές αφηγήσεις εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο 
προσεγγίζεται από μία ιδιαίτερη οπτική. Όπως επισημαίνουν οι Rex et al (2002), οι 
ιστορίες καταγράφονται στη μνήμη των μαθητών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 
σύγκριση με τα μαθήματα, ενώ έρευνες των Sadoski & Paivio (2001) έδειξαν πως η 
ταυτόχρονη παρουσίαση πληροφοριών με εικόνες και κείμενο βοηθούν τα άτομα στην 
αποτελεσματικότερη ανάκληση, διατήρηση, μεταφορά των πληροφοριών, παρά όταν 
αυτές παρουσιάζονταν μόνο με εικόνες ή λέξεις.  
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Όσον αφορά στη γλωσσική ανάπτυξη, οι Chen, Verdig & Wood (2003) διαπίστωσαν 
ότι η ιστορία που μοιράζεται μέσω ψηφιακής αφήγησης επεκτείνει τους παραδοσια-
κούς τρόπους των γλωσσικών τεχνών: ανάγνωση, γράψιμο, ακρόαση, ομιλία, παρακο-
λούθηση, οπτική αναπαράσταση.  

Οι Kullo-Abbott & Polman (2008) συμπέραναν ότι ένα πρόγραμμα ψηφιακής αφήγη-
σης μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές ως συγγραφείς, επειδή χρησιμοποιούν την τε-
χνολογία, για να οργανώνουν και να φέρουν σε ακολουθία τις ιδέες τους. Οι ρεαλιστι-
κές εικόνες τούς εμπνέουν να γράψουν με περισσότερη λεπτομέρεια και να σκεφτούν 
για τη σχέση μεταξύ των εικόνων και των λέξεων. Εξελικτικά, τα παιδιά αρχίζουν να 
γράφουν τις ιστορίες τους μέσω εικόνων συμβολικά αντιπροσωπευτικών. 

Ο Benmayor (2008) επισήμανε ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι βασισμένη στην παιδα-
γωγική, όπου οι μαθητές φέρουν τη πολιτιστική τους γνώση και εμπειρία σε σώμα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και της υποστήριξης της τεχνολογίας, για να 
μεταφέρουν τη σκέψη τους και να ενδυναμώσουν τους εαυτούς τους. Οι πολλές δη-
μιουργικές γλώσσες της ψηφιακής αφήγησης (γράψιμο, φωνή, εικόνα και ήχος) ενθαρ-
ρύνουν τα περιθωριοποιημένα ιστορικά μαθήματα, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, 
για να καταγράψουν οι μαθητές την κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα και να προ-
καλέσουν πολιτιστικές ομιλίες με νέους συναρπαστικούς τρόπους. 

Ο Regan (2008) τόνισε τη σπουδαιότητα του οπτικού εγγραματισμού (literacy), όπως 
και τη σημασία συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες που τους εμπλέκουν στην 
οπτικοποίηση (visualization). Οι περισσότεροι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε 
σχέδια εργασίας (project) που περιλαμβάνουν φωτογραφία/ σχέδιο/ παραγωγή με πο-
λυμέσα σε θεματικές περιοχές, ώστε να συγκρατήσουν τις πληροφορίες. 

Ο Coventry (2009) υποστήριξε πως η εμπλοκή των παιδιών με την ψηφιακή αφήγηση 
τούς δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν σε αυθεντικό πλαίσιο, να αναπτύξουν τον προ-
σωπικό και αφηγηματικό λόγο τους, να απεικονίσουν τις γνώσεις τους σε μία κοινό-
τητα μαθητών και να πάρουν ανατροφοδότηση.  

Χρήση ψηφιακών ιστοριών για την ενίσχυση της δεξιότητας κατανόησης 
προφορικού λόγου 

Οι ιστορίες και τα παραμύθια βοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη της δεξιότητας της 
κατανόησης του προφορικού λόγου και την κατάκτηση του γραμματισμού. Καθώς οι 
ιστορίες εμπλέκουν τους ακροατές μέσω συναισθημάτων, αναμνήσεων, αξιών και α-
ντιλήψεων, ενισχύεται και η γενική κατανόηση (Dickinson, 2001). Ενώ οι ιστορίες ε-
νισχύουν την κατανόηση προφορικού λόγου και την κατάκτηση του γραμματισμού, 
μέθοδοι που ενσωματώνουν τον συνδυασμό οπτικών και ακουστικών στοιχείων (όπως 
οι ψηφιακές ιστορίες) έχει επιβεβαιωθεί πως είναι πιο αποτελεσματικές. Η εκπαιδευ-
τική αξία των ψηφιακών ιστοριών έχει μελετηθεί επανειλημμένα με πλήθος ερευνών, 
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που διαπιστώνουν μια θετική εμπειρία μάθησης και βελτιωμένη διαδικασία διδασκα-
λίας. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει πως οι ψηφιακές ιστορίες αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων ακρόασης-κατανόησης προφο-
ρικού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου, ανάγνωσης-κατανόησης γραπτού λόγου, 
παραγωγής γραπτού λόγου (Gregori-Signes, 2008a). 

Οι ψηφιακές ιστορίες αποτελούν μια νέα εκδοχή της αφήγησης. Στην παραδοσιακή 
αφήγηση ο αφηγητής ελέγχει την αφήγηση, τις μετακινήσεις, τα ηχητικά εφέ κ.α. και 
η ίδια η ιστορία μπορεί να διαφέρει ως προς την έκταση και την πρωτοτυπία, ανάλογα 
με το μήνυμα του αφηγητή. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να περιλαμβάνουν κινού-
μενα σχέδια, γραφικά κ.α., σε συνδυασμό με μουσική και ήχο που ζωντανεύουν την 
αφήγηση. Ακόμη, σύμφωνα με έρευνες, οι εικόνες μπορούν να διευκολύνουν την κα-
τανόηση με ποικίλους τρόπους, μιας και βοηθούν στην εστίαση της προσοχής σε συ-
γκεκριμένα στοιχεία ή μέρη της πληροφορίας, αυξάνουν τα κίνητρα του μαθητή, υπο-
στηρίζουν την ουσιαστικότερη και βαθύτερη επεξεργασία, δύνανται να αποσαφηνίζουν 
δύσκολα σημεία του κειμένου, παρέχουν μια νέα δυνατότητα επεξεργασίας της πληρο-
φορίας και δόμησης νοητικών μοντέλων (Peeck, 1993). H θεωρία της διπλής κωδικο-
ποίησης (Paivio, 1990) παρέχει την κατάλληλη θεωρητική στήριξη για τη χρήση της 
εικόνας για διδακτικούς σκοπούς. Οι εικόνες συνδυάζονται με το κείμενο και μπορούν 
να μειώσουν το γνωσιακό φορτίο για απαιτητικά και δύσκολα στη διαχείρισή τους γνω-
σιακά έργα. Οι εικόνες σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποτελε-
σματικά ως μέσα, για να παρέχουν στον μαθητή τις κατάλληλες διαδικαστικές διευκο-
λύνσεις για την ολοκλήρωση του γνωσιακού έργου. 

Η Mello (2001) μέσω σειράς συνεντεύξεων που πραγματοποίησε σε μαθητές διαπί-
στωσε πως οι τελευταίοι σε γενικές γραμμές χαρακτήρισαν τις ψηφιακές αφηγήσεις 
ενδιαφέρουσες, ευχάριστες και διασκεδαστικές, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον 
οποίο παρουσιάστηκαν οι ιστορίες. Ακόμη, εξηγεί πως οι μαθητές προχώρησαν σε κρι-
τική ανάλυση των πληροφοριών που ήταν συνυφασμένες με την ιστορία, ήταν σε θέση 
να συνδέσουν τις νέες πληροφορίες με την προϋπάρχουσα γνώση και έδειξαν βελτίωση 
στην κατανόηση, τις ικανότητες ακρόασης και τις αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθη-
τές τους και τους ενηλίκους.  

Τέλος, οι θεωρίες μάθησης που βασίζονται στη νευρολογία (θεωρίες φυσιολογίας του 
εγκεφάλου-brain-based learning theories) υποστηρίζουν πως οι ψηφιακές ιστορίες βοη-
θούν στο να βρίσκονται οι μαθητές σε χαλαρή επαγρύπνηση (relaxed alertness) μέσα 
στην τάξη, δηλαδή να μειώνεται ο φόβος των μαθητών και να διατηρείται ένα υψηλό 
επίπεδο πρόκλησης, ενώ συμβάλλουν στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας επι-
τρέποντας στον μαθητή την παγίωση και εσωτερίκευση πληροφοριών, με αποτέλεσμα 
τη βελτιωμένη συνολική μάθηση του υλικού που διδάσκονται. 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 
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Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 28 παιδιά προσχολικής ηλικίας (νήπια και προνή-
πια), που φοιτούσαν σε 2 νηπιαγωγεία του νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Υλικά 

Για τις ανάγκες της διδακτικής παρέμβασης επιλέχθηκαν από την ιστοσελίδα του 
YouTube 5 ψηφιακές αφηγήσεις παραμυθιών με τη μορφή κινουμένων σχεδίων, που 
προβλήθηκαν στις τάξεις σε μια περίοδο 5 εβδομάδων. Οι επιλεγείσες ιστορίες αποτε-
λούν απόδοση, ενίοτε με παραλλαγές ή προσθήκες, των εξής παραμυθιών: α)Το ασχη-
μόπαπο, β) Ο Αλαντίν και το μαγικό λυχνάρι, γ) Χάνσελ και Γκρέτελ, δ) Ο λύκος και 
τα επτά κατσικάκια, ε) Τα τρία γουρουνάκια. Η διάρκεια των ιστοριών κυμαίνεται στα 
8-9 λεπτά. Οι ψηφιακές αφηγήσεις επιλέχθηκαν βάσει της καταλληλότητας για την η-
λικία των παιδιών, σύμφωνα με τη γνώμη 6 νηπιαγωγών, και της διάρκειάς τους. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα διεξάχθηκε στις αίθουσες των νηπιαγωγείων με τη συγκατάθεση της προϊ-
σταμένης, των νηπιαγωγών και των γονέων των νηπίων. Τα νήπια ανά εβδομάδα πα-
ρακολούθησαν από μία ψηφιακή αφήγηση και αξιολογήθηκαν ως προς την κατανόηση 
της ιστορίας μέσω ενός τεστ 10 ερωτήσεων, οι απαντήσεις των οποίων καταγράφηκαν 
από την ερευνήτρια. Η κάθε σωστή απάντηση έλαβε 1 μονάδα και κάθε λανθασμένη 0 
βαθμούς. Πρόκειται για ερωτήσεις κυριολεκτικής κατανόησης οργανωμένες γύρω από 
το θέμα και τις λεπτομέρειες της ιστορίας, που βρίσκονται αυτούσιες μέσα στο κείμενο 
(Brewer & Lichetnstein, 1981). Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν βάσει ερευνών σχετικά με 
την κατανόηση ιστοριών (Paris & Paris, 2003) που σχετίζονται με τη γραμματική της 
ιστορίας (Brewer & Lichetnstein, 1981), περιλαμβάνοντας τα εξής στοιχεία: χαρακτή-
ρες, σκηνικό, πλοκή-πρόβλημα, επεισόδια, επίλυση προβλήματος. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας; Χαρακτήρας 
Πού βρισκόταν; Σκηνικό 
Σε τι διέφερε το παπάκι από τα αδέρφια 
του; 

Πλοκή - Πρόβλημα 

Όταν η μεγάλη πάπια βλέπει το τελευταίο, 
μεγάλο αβγό, τι είδους αβγό νομίζει πως εί-
ναι; 

Πλοκή - Επεισόδια 

Πού πήγε η μητέρα πάπια τα παπάκια την 
πρώτη τους βόλτα; 

Πλοκή - Επεισόδια 

Ποιους συνάντησε το παπάκι όταν έφυγε 
από την μητέρα και τα αδέρφια του; 

Πλοκή - Επεισόδια 

Πώς διασκέδασε το παπάκι όταν ήρθε η ά-
νοιξη; 

Πλοκή - Επεισόδια 

Με ποιους ήθελε να γίνει φίλος; Πλοκή - Επεισόδια 
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Έγινε ευτυχισμένο το παπάκι; Πώς; Πλοκή – Επίλυση προβλήματος  
Το άσχημο παπάκι ήταν στην πραγματικό-
τητα πάπια; Τι ήταν; 

Πλοκή - Επεισόδια 

Πίνακας 1: Ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας «Το ασχημόπαπο» 

Αποτελέσματα 

Η παρούσα έρευνα επιδίωξε να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και κατανόησης προφορικού λόγου μέσω ψηφιακών αφηγήσεων 
με τη μορφή κινουμένων σχεδίων. Ένας από τους λόγους εστίασης της μελέτης στην 
κατανόηση προφορικού λόγου οφείλεται στις μέτριες επιδόσεις των νηπίων σε ερωτή-
σεις κατανόησης των παραμυθιών μετά από συμβατική αφήγηση, με το μεγαλύτερο 
ποσοστό των παιδιών να δίνει 6/10 περίπου ορθές απαντήσεις. Οι πίνακες που ακολου-
θούν παρουσιάζουν τα θετικά αποτελέσματα των δύο από τα πέντε τεστ κατανόησης 
προφορικού λόγου των ψηφιακών αφηγήσεων που έχουν μετατραπεί σε μορφή ποσο-
στού επί τοις 100.  

Ο ΑΛΑΝΤΙΝ  
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 

Σύνολο 
βαθμών 

Αριθμός 
μαθητών 

Ποσοστό Σύνολο 
βαθμών 

Αριθμός 
μαθητών 

Ποσοστό 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

9 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21.43% 

21.43% 

32.14% 

25% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

11 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

3.57% 

7.14% 

21.43% 

39.29% 

28.57% 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα τεστ κατανόησης 2 ψηφιακών αφηγήσεων 
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Οι ορθές απαντήσεις είναι τουλάχιστον 8 για το μεγαλύτερο ποσοστό νηπίων και κυ-
μαίνονται από 79% (22 από 28 νήπια) στο παραμύθι «Ο Αλαντίν και το μαγικό λυ-
χνάρι» έως 89% (25 από 28) στα «Τρία γουρουνάκια». Στα υπόλοιπα παραμύθια ορθά 
απάντησαν σε τουλάχιστον 8 ερωτήσεις το 82% (οι 23 από τους 28) στον «Λύκο και 
τα επτά κατσικάκια», το 86% (24 από 28) στο «Ασχημόπαπο», και το 82% (οι 23 από 
τους 28) στο παραμύθι «Χάνσελ και Γκρέτελ». 

Συζήτηση των αποτελεσμάτων και προεκτάσεις της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως υπάρχει θετική επίδραση της ψηφιακής 
παρουσίασης ιστοριών με τη μορφή κινουμένων σχεδίων στην κατανόηση προφορικού 
λόγου από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα εν λόγω στοιχεία επιβεβαιώνουν την άποψη 
πως τα κινούμενα σχέδια, παράλληλα με άλλα οπτικοακουστικά εφέ, παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στη μετάδοση της έννοιας της ιστορίας, καθώς συμβάλλουν στην εστίαση 
της προσοχής σε σημαντικές οπτικές λεπτομέρειες κι εφιστούν την προσοχή των θεα-
τών στο βασικό νόημα της ιστορίας (Trushell et al., 2001). Επίσης, καταδεικνύουν πως 
μέσω των κινουμένων σχεδίων ο μαθητής μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει και να 
ανακαλέσει γεγονότα που είναι επικίνδυνα ή συμβαίνουν σπάνια (όπως η δολοφονία 
του μάγου από τον Αλαντίν) καθώς και ότι με τη χρήση τους γίνονται πιο κατανοητές 
αφηρημένες έννοιες (Σπαντιδάκης, 2010), όπως η διαφορετικότητα στο παραμύθι «Το 
ασχημόπαπο». 

 Όμως, η παρούσα έρευνα δεν εξαντλεί το υπάρχον ερευνητικό πεδίο, αλλά υποδεικνύει 
νέες κατευθύνσεις για μελλοντικές προεκτάσεις. Για την αρτιότερη, λοιπόν, διερεύ-
νηση της αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης ως υποστηρικτικού εκπαιδευτικού 
πλαισίου στην ανάπτυξη των διεργασιών κατανόησης προφορικού λόγου προτείνεται 
μια μελλοντική έρευνα που θα λάμβανε υπ’ όψιν τις παραλλαγές στον σχεδιασμό και 
την παρουσίαση των ηλεκτρονικών ιστοριών (π.χ. παρουσία υπερσυνδέσμων εικόνων/ 
λέξεων, οπτικοακουστικά εφέ,- δηλαδή αν υπάρχει μουσική υπόκρουση, στατικές ει-
κόνες, κινούμενα σχέδια κ.α.) και θα εξέταζε αν η μορφή παρουσίασης των ψηφιακών 
ιστοριών επηρεάζει την κατανόηση του προφορικού λόγου από παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. 
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Περίληψη 

Η  μουσειακή αγωγή των μαθητών  του Λυκείου  πώς θα μπορούσε να γίνει ελκυστική 

και ενδιαφέρουσα; Στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Η Ελληνική Τέχνη στα Μουσεία του 

Κόσμου» που υλοποιήθηκε από μαθητές του Πειραματικού Λυκείου 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 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 

και να καλλιεργήσουν τη μουσειακή αγωγή στο σύγχρονο σχολείο.  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 είναι η εισαγωγή ενός καινούργιου στοιχείου ή διδάγματος που 

παρεκκλίνει από τα καθιερωμένα ή παραδοσιακά στοιχεία (Fullan et al., 1980). 

Καινοτομία θεωρείται επίσης μια νέα ιδέα ή πρακτική, διαφορετική από εκείνες που 

εφαρμόζονταν κατά τις προηγούμενες περιόδους (http://www.innovation.edu.gr/)  

Βεβαίως, αν και ο όρος «καινοτομία» ακούγεται πολύ στη ρητορική όσων χαράσσουν 

τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική (Διακοπούλου,2008), μπορούμε να διαπιστώσουμε 

ότι στην πράξη το σχολείο παραμένει ακόμα συντηρητικός μηχανισμός αναπαραγωγής 

των ισχυουσών αντιλήψεων και πρακτικών (Μαυρογιώργος, 2008). 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 (Μπελαδάκης,2007), 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 (Harareaves & Fullan, 2008). Ευτυχώς 
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φαίνεται ότι η κουλτούρα της  αυτονομίας  κατακτά σταδιακά έδαφος, ειδικά στις 

χώρες της Ευρώπης (Fullan, 1991) και των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα οι προσπάθειες 

σχετικής αυτονόμησης του σχολείου και του εκπαιδευτικού συνακόλουθα περνάνε 

κυρίως μέσα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιούνται στα ελληνικά 

σχολεία (Μπελαδάκης, 2009)  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 (Παπακωνσταντίνου, 2008) 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 

μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία μια πιθανή «δομική αδράνεια» (Hannan & 

Freeman, 1984).                                                                     

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο 

πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων «Η Ελληνική 

Τέχνη στα Μουσεία του Κόσμου» που εκπονήθηκε στο Πειραματικό Λύκειο 

Πανεπιστημίου Πατρών κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 

τριάντα μαθητές της Β΄ 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 Μουσείων του Κόσμου, προκειμένου 

να γνωρίσουν οι μαθητές τα ελληνικά έργα τέχνης  και τα μνημεία του ελληνικού 

πολιτισμού, που σώζονται σε αυτά  ως αδιάψευστοι μάρτυρες του ανεπανάληπτου 

ελληνικού πολιτιστικού παρελθόντος. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η αξιοποίηση της 

ψηφιακής τεχνολογίας στην προσέγγιση της ιστορικής γνώσης και της μουσειακής 

αγωγής.  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 και την καλλιέργεια της μουσειακής αγωγής 

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 

(Μαυρογιώργος,2005).  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 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 
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στόχος να κατακτηθεί με διαδικασίες πιο μαθητοκεντρικές  και με τρόπο τελικά πιο 

τελέσφορο για τους μαθητές.  

  

Η ψηφιακή αφήγηση στο πρόγραμμα «Η ελληνική τέχνη στα μουσεία του κόσμου» 

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Η  Ελληνική Τέχνη στα Μουσεία του Κόσμου» το οποίο 

εκπονήθηκε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο Πειραματικό Λύκειο 

Πανεπιστημίου Πατρών έγινε, με τη μέθοδο της ψηφιακής αφήγησης, απόπειρα 

δημιουργίας έξι εικονικών μουσείων τα οποία φιλοξένησαν τα ελληνικά έργα τέχνης 

που κοσμούν τις αίθουσες έξι αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Μουσείων (Παρίσι-Λονδίνο- 

Βιέννη- Κάτω Ιταλία-Βερολίνο-Ρώμη). Η ψηφιακή αφήγηση είναι  μια εκπαιδευτική 

στρατηγική (Coventry,2009), 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 

(Chen et al., 2003), ειδικά αν η ιστορία αυτή σχετίζεται με προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες τους. O 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 

(Matthews,1977). 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 (Lathem, 2005). 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 Ελληνική Τέχνη στα 

Μουσεία του Κόσμου» επιλέχτηκε η μέθοδος της ψηφιακής αφήγησης διότι προσέφερε 

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 έξι ομάδες εργασίας. Σε 

κάθε ομάδα δόθηκαν ερευνητικές εργασίες με στόχο την έρευνα ιστορικών πηγών και 

τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τα αντίστοιχα εξεταζόμενα μουσεία του 

ευρωπαϊκού χώρου. Αρχικά οι ομάδες ασχολήθηκαν με τον εντοπισμό έργων της 

ελληνικής Τέχνης που κοσμούν τις αίθουσες των προαναφερθέντων μουσείων. Στη 

συνέχεια χωρίστηκαν σε υποομάδες και εκπόνησαν  ερευνητικές εργασίες για την 

ιστορική εξέταση και την αισθητική προσέγγιση –υπομνηματισμό όλων των 

εντοπισθέντων εκθεμάτων. Από αυτή την έρευνα των μαθητών προέκυψαν αντίστοιχα 

ερευνητικά αποτελέσματα –πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως βάση στα 

επόμενα στάδια του προγράμματος που ακολούθησαν και τα οποία αποτέλεσαν το 

βασικό κορμό του προγράμματος και συνάμα το θέμα αυτής της εισήγησης.  
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Στο δεύτερο στάδιο έγινε επεξεργασία όλων των μαθητικών εργασιών και οι 

υποομάδες των μαθητών προέβησαν στη μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα. Στο 

τρίτο στάδιο εφαρμόστηκε η ψηφιακή αφήγηση. Και πάλι οι μαθητές χωρίστηκαν σε 

ομάδες εργασίας και η κάθε μια ανέλαβε τη χρήση ενός συγκεκριμένου ψηφιακού 

εργαλείου με το οποίο δημιούργησαν από έξι εικονικά μουσεία μέσα στα οποία 

«επαναπάτρισαν» όλα τα ελληνικά έργα τέχνης που εκτίθενται στους έξι 

προαναφερθέντες ευρωπαϊκούς μουσειακούς χώρους. 

Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ψηφιακή αφήγηση της 

«Ελληνικής Τέχνης στα Μουσεία του Κόσμου» ήταν: 

Πρόγραμμα 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 –παρουσίαση όλου του υλικού που συνέλεξαν. Δημιούργησαν 

λοιπόν έξι αρχεία με τα αντίστοιχα εξεταζόμενα μουσεία τα οποία αποτέλεσαν τη βάση 

για την «ψηφιακή αφήγηση» που ακολούθησε. Επιπλέον το power point βοήθησε στη 

δημιουργία δύο εικονικών μουσείων με εκθέματα από  το Βερολίνο. Στα δύο μουσεία 

οι μαθητές «έχτισαν» τις δικές τους «εικονικές αίθουσες» μέσα στις οποίες εκτέθηκαν 

τα αρχαιολογικά ευρήματα της Περγάμου. 

 To Adobe Photoshop Χαρακτηρίζεται ως "απαραίτητο εργαλείο για τους 

επαγγελματίες γραφίστες"  και παρέχει μια τεράστια ποικιλία εργαλείων για να κάνουν 

οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί σε μια φωτογραφία.  Σήμερα μπορεί 

χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία βίντεο και στη δημιουργία σχεδίων για 3D 

εκτύπωση. www.fotoshoponline.net. Το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε από την 

ανάλογη μαθητική ομάδα για την επεξεργασία όλων των φωτογραφιών ( περικοπή, 

αφαίρεση σκιών και αντικειμένων, ρύθμιση χρωμάτων και αντιθέσεων) προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν τα μουσειακά εκθέματα στα επόμενα ψηφιακά εργαλεία. 

Πρόγραμμα issuu.  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). Το εργαλείο 

αυτό, όπως και το αντίστοιχο Flippingbook, χρησιμοποιήθηκαν από την αντίστοιχη 

ομάδα για τη δημιουργία έξι ψηφιακών συλλογικών τόμων. Κάθε συλλογικός τόμος 

αντιστοιχεί σε ένα από τα εικονικά –ψηφιακά μουσεία. Όλοι οι τόμοι εκτός από την 

ψηφιακή τους μορφή ήδη  εκτυπώθηκαν και με την  έντυπη μορφή τους  έχουν 

τοποθετηθεί στη σχολική μας βιβλιοθήκη. 

Πρόγραμμα Movie Maker. Το Movie Maker είναι ένα Offline εργαλείο των 

Windows, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο, ταινίες και 

παρουσιάσεις. ( http://windows-movie-maker.el.softonic.com/).  Η ομάδα των 
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μαθητών που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα  στην πρώτη φάση 

μετέτρεψε  τα έξι αρχεία power point, που παρουσιάζουν τα εκθέματα των μουσείων, 

σε video με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από επόμενα ψηφιακά εργαλεία. Η κύρια όμως 

εργασία τους ήταν η  επεξεργασία  πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού  που συνέλεξαν 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στην Κάτω Ιταλία και Σικελία. Το 

αποτέλεσμα της εργασίας τους ήταν η δημιουργία επτά  video στα οποία 

παρουσιάζονται  ισάριθμα κέντρα της Μεγάλης Ελλάδας  μέσα από το φωτογραφικό 

φακό των μαθητών. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα δεκατριών συνολικά video 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  «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  μουσειακών χώρων Λούβρου-Λονδίνου-

Βιέννης-Κάτω Ιταλίας-Βερολίνου-Ρώμης. Αρχικά οι μαθητές χρησιμοποίησαν εικόνες 

είτε από το εσωτερικό, είτε από τον εξωτερικό χώρο όλων των μουσείων.  Ακολούθησε 

η τοποθέτηση  σημείων –θέσεων πάνω στην εικόνα κάθε μουσείου και τέλος στα 

σημεία –θέσεις εισήχθησαν τα αντίστοιχα   εκθέματα ελληνικής τέχνης και οι ιστορικές 

πληροφορίες γύρω από αυτά οι οποίες ουσιαστικά προβάλλουν την ταυτότητα του κάθε 

εκθέματος.  Επιπλέον η ίδια ομάδα με τη χρήση του ίδιου εργαλείου κατασκεύασε δύο 

ακόμα διαδραστικούς χάρτες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Πάνω στον πρώτο επέλεξαν ως 

σημεία –θέσεις τις έξι παραπάνω ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στα σημεία –θέσεις των 

πρωτευουσών τοποθέτησαν τα αντίστοιχα video που δημιούργησαν με το πρόγραμμα 

movie maker όπως ήδη περιγράψαμε.  Στον δεύτερο παρουσιάζουν με τον ίδιο 

περιγραφόμενο διαδραστικό τρόπο τα σημαντικότερα κέντρα – πόλεις της Μεγάλης 

Ελλάδας.  

ArtSteps. Είναι ένας εικονικός χώρος συνάντησης που επιτρέπει στο ευρύ κοινό να 

επισκέπτεται και να περιηγείται σε τρισδιάστατες εικονικές εκθέσεις έργων τέχνης. 

http://www.artsteps.com/.  Η ομάδα των μαθητών που ανέλαβε το εργαλείο αυτό άνοιξε 

δικό της λογαριασμό στο πρόγραμμα artstep και δημιούργησε έξι εικονικά μουσεία 

αποτελούμενα το καθένα από τρεις ξεχωριστές αίθουσες. Στους τοίχους των αιθουσών 

τοποθέτησε όλα τα εκθέματα με τις αντίστοιχες λεζάντες τους οι οποίες πληροφορούν 

τον επισκέπτη, που περιφέρεται στους χώρους, για την αναπαράσταση και τη χρονολό-

γηση του έργου. Ανάλογα με τα εκθέματα που φιλοξενούν διακρίνονται σε αίθουσες 

πλαστικής και κεραμικής τέχνης. 

SlideBoom Πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη η οποία  δίνει την ευκαιρία στις πα-

ρουσιάσεις του PowerPoint  να «ανεβαίνουν» στο web  ενσωματώνοντας  "ζωντανά"  

τα αρχεία  ήχου και βίντεο  καθώς επίσης τα εφέ μετάβασης  και κίνησης . 
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https://www.slideboom.com/. Η μαθητική ομάδα που ανέλαβε το πρόγραμμα αυτό με-

τέτρεψε τα αρχεία των power point  και δημιούργησε ισάριθμα ψηφιακά λευκώματα τα 

οποία ο επισκέπτης μπορεί να «ξεφυλλίσει» και να ξεναγηθεί στους εκθεσιακούς χώ-

ρους των μουσείων που φιλοξενούν τα ελληνικά έργα Τέχνης ακούγοντας ταυτόχρονα 

την επιλεγμένη μουσική υπόκρουση που  συνοδεύει τις σελίδες του και απολαμβάνο-

ντας  την ιδιαίτερη αίσθηση που προκαλούν τα ενσωματωμένα  οπτικά εφέ  μετάβασης. 

Πρόγραμμα Jigsaw Planet. Το Jigsaw Planet είναι  μια  δωρεάν  ιστοσελίδα, που δίνει 

τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει εικόνες  για να δημιουργήσει  παζλ. 

http://blogs.sch.gr/vdrimtzias/2011/06/29/jigsawplanet.) Η χρήση του εργαλείου αυτού 

επέτρεψε στους μαθητές να παίξουν ευχάριστα και να δημιουργήσουν πληθώρα παζλ 

με τα σημαντικότερα έργα της πλαστικής και κεραμικής ελληνικής τέχνης. Ο σκοπός 

μας ήταν ψυχαγωγικός αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε μέρος αναζήτησης των ορίων της 

οξυδέρκειας, της μνήμης και της αντιληπτικότητας των εμπλεκομένων.  

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. 

(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 

διατύπωσε ερωτήσεις οι οποίες ανιχνεύουν τις γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, αλλά απευθύνονται ως παιχνίδια 

γνώσης και σε μικρούς ή μεγάλους . 

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. (http://audacity-

beta.el.softonic.com/).  Με το εργαλείο αυτό υλοποιήθηκε η ηχογράφηση της 

ξενάγησης στα μουσεία μας η οποία γίνεται σε δύο γλώσσες. Για την ξενάγηση στα 

ελληνικά ηχογραφήσαμε τη φωνή μαθητριών, ενώ για την ξενάγηση στα αγγλικά 

ηχογραφήσαμε τη φωνή μαθητών. Έτσι λοιπόν ο επισκέπτης των μουσείων μας έχει τη 

δυνατότητα ακουστικής ξενάγησης μέσα στους εκθεσιακούς χώρους για όλα τα 

εκθέματα χωρίς να χρειάζεται να διαβάζει τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στις 

προθήκες. 

Πρόγραμμα Sony Vegas Pro 12. Το Sony Vegas Pro είναι ένας ισχυρός επεξεργαστής 

οπτικοακουστικού υλικού και έχει ικανότητες υψηλής τεχνολογίας για επεξεργασία 

ήχου και βίντεο. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Vegas_Pro). Με το πρόγραμμα 

αυτό επιδιώχθηκε ο οπτικός εγγραμματισμός ( visualization)  των μαθητών. 

Αποτέλεσμα της δουλειάς τους ήταν η δημιουργία ενός ντοκυμαντέρ διάρκειας 25 

λεπτών. Στο ντοκυμαντέρ οι μαθητές χρησιμοποιούν δικό τους οπτικοαστικό υλικό και 

παρουσιάζουν οι ίδιοι  το ιστορικό πλαίσιο και την πολιτιστική διαδρομή των 
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σημαντικότερων ελληνικών κέντρων στην Κάτω Ιταλία και Σικελία.  Αυτό το 

αποτέλεσμα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διδακτικών, 

ενημερωτικών και περιηγητικών αναγκών τόσο των μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, όσο και των ενήλικων αναζητητών της πληροφόρησης γύρω από τα 

αποικιακά κέντρα της Μεγάλης Ελλάδας.  

Το AutoCAD  είναι το κυρίαρχο λογισμικό για τη σχεδίαση κτιρίων και αντικειμένων 

και όλων όσων απαιτούν ακρίβεια 2D ή 3D. Επιτρέπει στους χρήστες να 

προσαρμόσουν σχεδόν τα πάντα εντός της διαδικασίας σχεδίασης, οδηγώντας έτσι 

στην απόλυτη δημιουργικότητα. Το AutoCAD είναι μια από τις πιο διαδεδομένες 

εφαρμογές γενικής σχεδίασης που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από αρχιτέκτονες, 

διακοσμητές, σχεδιαστές, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, 

τοπογράφους, και γενικότερα για όλους όσους θέλουν να κάνουν ψηφιακή σχεδίαση 

σχεδίων με υψηλή ακρίβεια. Ο χειρισμός της εφαρμογής επιτρέπει τόσο τη σχεδίαση 

σε δύο διαστάσεις για τη δημιουργία τεχνικών σχεδίων, όσο και τη σχεδίαση σε τρεις 

διαστάσεις για την επεξεργασία εικονικών μοντέλων. 

https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD. Στο σημείο αυτό επιβοηθητικά 

χρησιμοποιήθηκε και το πρόγραμμα Rainokeros με το οποίο «σηκώθηκαν» οι τοίχοι 

του μουσείου. Η μαθητική ομάδα που ανέλαβε αυτό το πρόγραμμα είχε την απίστευτη 

ευκαιρία να διδαχθεί τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος από μια 

δεκαμελή ομάδα φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στο πλαίσιο σύνδεσης του Σχολείου μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και της 

συνεργασίας μας με την Αρχιτεκτονική εντάξαμε τη δημιουργία ενός εικονικού 

μοντέλου με τρισδιάστατη σχεδίαση. Το αποτέλεσμα αυτής της κοπιώδους προσπάθεια 

είναι ένα τρισδιάστατο εικονικό μουσείο συνολικής έκτασης 300 τμ. Με ένα τρίτο 

πρόγραμμα, το Lumion, https://lumion3d.com/ τοποθετήσαμε στους τοίχους και 

εσωτερικούς χώρους με τον δικό μας πρωτότυπο τρόπο τα εκθέματα πλαστικής και 

κεραμικής τέχνης που εντοπίσαμε στα μουσεία της Ρώμης. Επιπλέον με το ίδιο 

πρόγραμμα φωτίσαμε όλα τα εκθέματα και παράλληλα δημιουργήσαμε σε αυτά τις 

κατάλληλες σκιές και αντανακλάσεις φωτός. Τέλος  εισαγάγαμε σε κάθε έκθεμα 

ηχογραφημένη ξενάγηση στα ελληνικά και στα αγγλικά όπως περιγράψαμε παραπάνω. 

Παράλληλα σε ένα αντίγραφο αυτού του τρισδιάστατου μουσείου της Ρώμης αντί της 

ηχογραφημένης ξενάγησης ενσωματώσαμε μουσική υπόκρουση ώστε η περιήγηση σε 

αυτό να γίνει πιο σύντομη και να δημιουργεί ευχάριστη διάθεση.  

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 των εικονικών μουσείων της ελληνικής Τέχνης 

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 απολαύσει τα «επαναπατρισθέντα» ελληνικά έργα.   

https://wordpress8677.wordpress.com/ 
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση προβλήθηκε η «ψηφιακή αφήγηση» ως μέθοδος υλοποίησης 

ενός πολιτιστικού προγράμματος. Η ψηφιακή αφήγηση επιλέχθηκε διότι 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 (Gersie 

& King, 1989). 

Επιπλέον αναδείχτηκε η καινοτομία της ψηφιακής αφήγησης και οι δυνατότητες που 

προσφέρει στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Τα ψηφιακά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «η 

Ελληνική Τέχνη στα Μουσεία του Κόσμου» 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 (Σαΐτης, 2008), τα οποία 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. Oι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν ανοιχτά εκπαιδευτικά συστήματα (Σαΐτης, 1999). 

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 (Κουτούζης κ.α., 2008). 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.  

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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Eξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με Νέες Τεχνολογίες:  
Η συν-Δημιουργικότητα στην εκπαιδευτική πράξη 

Λαμπροπούλου Νίκη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Συγγραφέας, Ερευνήτρια,  

nikilambropoulos@gmail.com  

Παπαϊωάννου Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Σχολική Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 

vpapaioannou06@gmail.com  

Περίληψη 

Οι νέες θεωρίες για τη λειτουργία των ημισφαιρίων του εγκεφάλου σε σχέση με τις 
συναφείς τεχνικές δημιουργικότητας προτείνουν τη δημιουργία εκπαιδευτικών περι-
βαλλόντων με χρήση ΤΠΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. O σκοπός της εκ-
παίδευσης στα σχολεία, σύμφωνα με τον Πιαζέτ, είναι η εκπαίδευση ατόμων ικανών 
να δημιουργούν και όχι απλά να επαναλαμβάνουν αυτά που έμαθαν. Η κοινωνικοπο-
λιτιστική προσέγγιση της μάθησης του Βιγκότσκυ επιπλέον ενδεικνύει τον παράγοντα 
συνεργατικότητα. Σε αυτό το άρθρο γίνεται παρουσίαση του σχεδιασμού και της υλο-
ποίησης του διαδικτυακού μαθήματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας 
(ΠΕ 06) «Μαθαίνω να Συνεργάζομαι Δημιουργικά – Καινοτομώντας». Η επιμόρφωση 
βασίστηκε στη συνεργατική δημιουργικότητα με ΤΠΕ, στην εμπειρική μάθηση και στη 
μέθοδο πρότζεκτ με εκπαιδευτικά σενάρια. Έτσι το μάθημα είχε σκοπό να ενεργοποι-
ήσει και να αυξήσει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών με τη δημιουργία πραγμα-
τικών εκπαιδευτικών σεναρίων που εφάρμοσαν στην τάξη τους και παρουσίασαν στο 
τέλος της επιμόρφωσης. Η τροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση στο 
πλαίσιο της επιμόρφωσης έδειξαν ότι η συνεργασία για τη δημιουργικότητα με υπο-
στήριξη ΤΠΕ ενισχύουν την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη με θετικό πρόσημο σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συνεργατικότητα, δημιουργικότητα, εκπαιδευτικά σενάρια, εξ΄ απο-
στάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες όχι μόνο έχουν αλλάξει το φυσικό κόσμο, αλλά τείνουν να δια-
φοροποιήσουν τις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες για συνεργασία 
(connectedness) που παρέχουν τα νέα εργαλεία Web 2.0 καθιστούν τη συνεργατικό-
τητα απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση σε κάθε επάγγελμα στον 21ο αιώνα, 
πόσο μάλλον σε αυτό του εκπαιδευτικού, που απαιτεί επιπλέον έμπνευση, καινοτομία, 
δέσμευση και συναδελφικότητα. Έχει αποδειχτεί ότι ένας από τους τρόπους αντιμετώ-
πισης της επαγγελματικής ανασφάλειας είναι η αύξηση της δημιουργικότητας και και-
νοτομίας (ΙΒΜ, 2010α,β). Σε συνδυασμό με τις νέες θεωρίες για τη λειτουργία του 
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εγκεφάλου, όταν ένα άτομο δημιουργεί και μαθαίνει, η δημιουργία συνεργατικών εκ-
παιδευτικών περιβαλλόντων με υποστήριξη ΤΠΕ φαντάζει πιο παραγωγική σε γενιές 
μαθητευομένων που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένες με την τεχνολογία. Τέλος η δη-
μιουργικότητα, η ανάδειξη του ταλέντου και της μοναδικότητας του κάθε ατόμου μέσα 
από τη συνεργατική μάθηση θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο του κάθε εκπαι-
δευτικού, οποιασδήποτε ειδικότητας.  

Στην εποχή του Διαδικτύου, όπου η τεχνολογία επιτρέπει την επικοινωνία και την αλ-
ληλεπίδραση των ανθρώπων με το περιβάλλον με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, οι άνθρω-
ποι επιδιώκουν να συμμετέχουν ενεργά ή λιγότερο ενεργά σε μικρότερες ή μεγαλύτερες 
ομάδες, κοινότητες και κοινωνικά δίκτυα. Τα συνεχώς εξελισσόμενα εργαλεία ΤΠΕ 
αυξάνουν την πολυπλοκότητα, διαφοροποιούν τα πρότυπα επικοινωνίας, στρατηγικής 
και κριτικής σκέψης και ευνοούν την αξιοποίηση των πληροφοριών για την παραγωγή 
νοήματος. Αυτό δεν είναι κάτι αρνητικό, αντίθετα, αυξάνει τις δυνατότητες του ανθρώ-
πινου εγκεφάλου καθώς τα εργαλεία δυναμώνουν τις αισθήσεις και δυνατότητές μας 
και άρα αποτελούν μέρος του πολιτισμού. Οι ατομικές, ομαδικές και συλλογικές δε-
ξιότητες και ικανότητες που αυξάνονται, όπως για παράδειγμα με το διαδίκτυο, έχουν 
στόχο να βοηθήσουν το άτομο και κυρίως τον/την εκπαιδευτικό να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις κάθε νέας εποχής και να αναπτύξει το ταλέντο του, επιβιώνοντας σε νέες 
συνθήκες. Ο πρωταρχικός πυλώνας και στόχος της εκπαίδευσης στα σχολεία, όπως έχει 
οριστεί από τον Πιαζέτ, είναι να δημιουργεί άτομα ικανά να δοκιμάζουν νέα πράγματα 
κάτω από τις υπάρχουσες κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες που δεν επαναλαμβάνουν 
απλά αυτά που έκαναν ή έμαθαν από τις προηγούμενες γενιές (Piaget, 1960). 

Με βασικό στόχο τη μελέτη των νέων θεωριών και την εμπειρία της συν-δημιουργικό-
τητας σε ομάδες από απόσταση, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα διαδικτυακό μάθημα 
εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) 50 ωρών σε 
περιβάλλον Μουντλ, εξ’ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Βασισμένη στην εμπειρική 
μάθηση με τη μέθοδο πρότζεκτ, η επιμόρφωση αυτή είχε σκοπό να αυξήσει τη δημιουρ-
γικότητα των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν σε ομάδες καινοτομώντας σε γνωστές 
εκπαιδευτικές μεθόδους και συνήθειες που ήδη είχαν, εκπονώντας εκπαιδευτικά σενά-
ρια με αποδέκτες τους μαθητές τους. Η τροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιο-
λόγηση στο πλαίσιο της επιμόρφωσης έδειξαν ότι η δημιουργικότητα και η συνεργα-
τική μάθηση με ΤΠΕ είναι όχι μόνο δυνατές να εφαρμοστούν αλλά μπορούν επιπλέον 
να ενισχυθούν για να επιφέρουν καινοτομία.  

Την επιμόρφωση που υποστήριξε η ΕΕΠΕΚ (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση 
της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας), ολοκλήρωσαν 29 εκπαιδευτικοί ΠΕ06 από όλη την 
Ελλάδα για 4 εβδομάδες (1 – 29 Φεβρουαρίου 2016), κάθε μία από τις οποίες είχε 
διαφορετικούς συμπληρωματικούς στόχους που ακολούθησαν τη διαδικασία της μεθό-
δου πρότζεκτ. Απώτερος στόχος ήταν ο εκπαιδευτικός, ως σχεδιαστής και ερευνητής, 
να συνεργάζεται, να αναστοχάζεται, να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να ανασχεδιάζει 
(ΕΚΔΔΑ 2014). Μετά την αποστολή οδηγιών εγγραφής και αμοιβαία συμφωνία για 
κώδικα διαδικτυακής συμπεριφοράς (netiquette) το υλικό της κάθε εβδομάδας γίνονταν 
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ορατό σταδιακά για την αποφυγή άγχους. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις ερ-
γασίες που έπρεπε να υλοποιήσουν (quiz, εκπαιδευτικά σενάρια, παρουσιάσεις, συμ-
μετοχή σε συζητήσεις σε forum), τα χρονοδιαγράμματα παρουσίασης και τις υποχρε-
ωτικές παρουσίες. Εκτός από τις πληροφορίες για θεωρητική και τεχνική υποστήριξη 
(τρόπους και διαδικασία), έπρεπε να δημιουργήσουν υποχρεωτικά ένα ημερολόγιο μά-
θησης (learning diary) σε padlet για τη χρήση του οποίου δόθηκαν οδηγίες και το οποίο 
έπρεπε συχνά να επικαιροποιούν. Το παιδαγωγικό σενάριο ήταν εξελικτικό: εξοικεί-
ωση με το Μουντλ, αρχική γνωριμία, εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργία 
ομάδων και συνεργασία για την παραγωγή νέας γνώσης δημιουργικά, χρήση εργαλείων 
Web 2.0, και τέλος εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη, αξιολόγηση και παρουσίαση.  

Πλαίσιο Ικανοτήτων, Δημιουργικότητα και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  

Η Τεχνολογική Επανάσταση πλέον καθορίζει τους τρόπους που μπορεί κάποιος να ε-
πιβιώσει και να ευημερήσει στον 21ο Aιώνα, στον ίδιο και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό 
απ’ ότι στη Βιομηχανική Επανάσταση. Έτσι η εξοικείωση και η αυτοανάναπτυξη του 
εκπαιδευτικού μέσω ΤΠΕ κρίνεται σημαντική σε συνδυασμό με δημιουργικότητα, συ-
νεργατική μάθηση και καινοτομία.  

Σε ένα νέο πλαίσιο ικανοτήτων για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, 
κάνουν την εμφάνισή τους οι νέες τεχνολογίες, η νέα συμμετοχική κουλτούρα της συ-
νεργασίας και ο πολιτισμός που έχουν τη βάση τους στο άτομο, στις ομάδες και στις 
κοινότητες. Η δημιουργικότητα χρειάζεται την εφαρμογή για να έχει αξία και με τη 
συγκεκριμένη επιμόρφωση τολμήσαμε την υλοποίηση των ιδεών των εκπαιδευτικών 
στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία. Στην επιμόρφωση αυτή οι εκπαιδευτικοί ήρ-
θαν σε επαφή νέες θεωρίες για τη δημιουργικότητα και τον εγκέφαλο, τις μεθόδους, τις 
τεχνικές και τα εργαλεία που την υποβοηθούν και την αναδεικνύουν, με τη χρήση της 
τεχνολογίας ή και χωρίς αυτή. Ο βασικός στόχος ήταν να βοηθήσει πρώτα στην ανα-
γνώριση και την ευαισθητοποίηση για την ύπαρξη της δημιουργικότητας στην τάξη με 
τη δημιουργία πλάνου και εφαρμογή σε σενάριο επιλογής στο μάθημα της αγγλική 
γλώσσας. Η επιμόρφωση είχε διάρκεια 50 ώρες κι έγινε εξ ολοκλήρου στην αγγλική 
γλώσσα. Η κυριότερη παιδαγωγική προσέγγιση ήταν η συνεργατική μάθηση σε μικρές 
ομάδες με τη βοήθεια των τεχνολογιών (Computer Supported Collaborative 
Creativity/Learning, CSCC/L). 
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Εικόνα 1 Εκπαιδευτικό Υλικό & Εργαλεία Web 2.0 για την 1η και 2η Εβδομάδα  

Δημιουργικότητα και Νέες Θεωρίες για τη Λειτουργία του Εγκεφάλου  

«Η δημιουργικότητα είναι το σπουδαιότερο δώρο της ανθρώπινης ευφυΐας. Όσο πιο σύν-
θετος γίνεται ο κόσμος, τόσο πιο δημιουργικοί χρειάζεται να είμαστε για να ανταποκρι-
νόμαστε στις προκλήσεις του. Κι ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν διαθέτουν 
ολωσδιόλου δημιουργικές ικανότητες. Για να προχωρήσουμε στο νέο κόσμο του αύριο, 
χρειαζόμαστε ενθάρρυνση, φαντασία, σύνθεση, συνεργασία, καινοτομία και δημιουργι-
κότητα» (Sir Ken Robinson, 2011). Η δημιουργικότητα είναι σήμερα ο πιο σημαντικός 
παράγοντας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και σύγχυσης 
στον κόσμο και την εκπαίδευση. Καθώς η πληροφορία είναι πλέον άμεσα διαθέσιμη 
σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό, η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων δημιουργικότητας αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχικές συνθήκες ως απά-
ντηση στις νέες συνθήκες. Έτσι, ο αρχικός σκοπός της επιμόρφωσης ήταν όχι μόνο η 
μελέτη των πηγών για τη δημιουργικότητα αλλά κυρίως, η εμπειρία της συν-δημιουρ-
γικότητας μέσα από τη βιωματική μάθηση.  

Έτσι η δημιουργικότητα, μαζί με την τεχνολογία, αποτελούν κλειδιά για την εκπαί-
δευση του 21ου Αιώνα. Σύμφωνα με τον Καμπύλη και τους συνεργάτες του (2011): 
Δημιουργικότητα είναι η ατομική ή ομαδική πνευματική ή/και σωματική δραστηριότητα 
που εκδηλώνεται σε συγκεκριμένο χωροχρονικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο και 
οδηγεί σε υλικά ή άυλα «προϊόντα» που είναι πρωτότυπα, χρήσιμα, επιθυμητά, και ηθικά, 
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τουλάχιστον για τον/τους δημιουργό/ούς τους. 

Ο όρος δημιουργικότητα είναι δύσκολο να κατανοηθεί και να οριστεί. Ο Repucci 
(1960) μελέτησε 60 ορισμούς για τη δημιουργικότητα και τους χώρισε σε 6 μεγάλες 
κατηγορίες: 

1. Η Gestalt ή η αντίληψη που σχετίζεται με νέες συνθέσεις διαφορετικών ιδεών 
2. Ένα τελικό προϊόν ως καινοτομία 
3. Αισθητική ή εκφραστική, όπως η καλλιτεχνική αυτο-έκφραση 
4. Ψυχαναλυτική ή δυναμική, που σχετίζεται με την αυτο-ρυθμιζόμενη προσωπική εξέ-

λιξη 
5. Σκέψη και Λύση, που σχετίζονται με την ίδια τη διαδικασία της σκέψης 
6. Άλλη, που έχει σχέση με οποιοδήποτε άλλο ορισμό που δεν μπορεί να ταξινομηθεί 

Ο Rhodes (1961) ενδεχομένως να βασίστηκε και να επέκτεινε την εργασία του Repucci 
μελετώντας 40 ορισμούς της δημιουργικότητας ως τα «4 Π της δημιουργικότητας» 
(στα αγγλικά 4P: Person, Process, Product, Press): 

1. Πρόσωπο: τα χαρακτηριστικά του/των προσώπου/ων που δημιουργεί/ούν 
2. Πορεία: οι συνιστώσες της δημιουργικής δραστηριότητας ως διαδικασίας 
3. Προϊόν: το αποτέλεσμα/τα της δημιουργικής διαδικασίας 
4. Πίεση: οι ιδιότητες του περιβάλλοντος στο οποίο ζει το δημιουργικό άτομο/α και οι 

πράξεις που είτε υποστηρίζουν ή καταπνίγουν τη δημιουργικότητά του  

Ο Rhodes ορίζει σαφώς μια διαδικασία που ξεκινά από τα χαρακτηριστικά του ατόμου, 
τη γνωστική διαδικασία που συμβαίνει στον εγκέφαλο, προκειμένου να υλοποιήσει τις 
ιδέες ως απτά προϊόντα και οτιδήποτε έχει αντίκτυπο στο πολιτισμικό πλαίσιο του α-
τόμου. Εάν η δημιουργικότητα παραμένει ως ιδέα η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.  

Η δημιουργικότητα έτσι οδηγεί στη μετατροπή ενός πολιτιστικού συστήματος με την 
ενσωμάτωση της καινοτομίας στην αντίστοιχη κουλτούρα (Csikszentmihalyi, 1996). Ο 
Piaget (1960), ορίζει τη δημιουργικότητα σαν μια διαδικασία εύρεσης, διατύπωσης και 
επίλυσης προβλημάτων, εξερεύνησης και πειραματισμού για μελετημένη λήψη αποφά-
σεων. Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί. Σύμφωνα με τον Sir Ken Robinson, ένα 
δημιουργικό άτομο μπορεί να: 

1. Μάθει να αναγνωρίζει τις δημιουργικές του δυνάμεις 
2. Προσδιορίζει τους τύπους προσωπικότητας 
3. Βρεί το ατομικό ταλέντο και τις κλίσεις του 
4. Κατανοεί και να αξιοποιεί τη διαδικασία της δημιουργικότητας 
5. Βρεί απρόσμενες λύσεις σε προκλήσεις 
6. Μάθει να σκέφτεται δημιουργικά 

Ο Wallas το 1926, επιχείρησε την καταγραφή των μη-γραμμικών σταδίων της δημιουρ-
γικής διαδικασίας. Αυτά τα στάδια είναι (Wallas, 1926): 
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1. Προπαρασκευή και Έρευνα 
2. Επώαση 
3. Έμπνευση και Στιγμή Εύρηκα! 
4. Αξιολόγηση 

Αυτή η ταξινόμηση του Wallas δεν έχει αναπροσαρμοστεί από το 1925 και είναι πλέον 
κλασική. Η δημιουργική σκέψη μπορεί να διδαχθεί ώστε το άτομο να βρει τις μοναδι-
κές ικανότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. Καθώς μερικές φορές 
ένα άτομο μπορεί να μην ήρθε ποτέ σε επαφή με τις ικανότητές του παρά μόνο από 
σύμπτωση, η έκθεση σε ποικίλα περιβάλλοντα είναι απαραίτητη. Ένα τέτοιο περιβάλ-
λον διαδικτυακό προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε για εκπαιδευτικούς αγγλικής 
γλώσσας από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν στην επιμόρφωση προκειμένου να κα-
τανοήσουν και να αξιοποιήσουν στο έπαρκο τη διαδικασία της δημιουργικότητας διο-
χετεύοντάς τη σε συνεργατικά εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα σε κριτήρια και ε-
μπλουτισμένα με τεχνικές δημιουργικότητας. 

Οι νέες θεωρίες δημιουργικότητας και μάθησης αναφέρονται στις διαφορετικές λει-
τουργίες του αριστερού (LBH) και δεξιού ημισφαιρίου (RBH) του εγκεφάλου (Kounios 
& Beeman, 2015). Ο εγκέφαλός μας αλλάζει διαρκώς σύμφωνα με τις εμπειρίες μας με 
την πλαστικότητα (neuroplasticity). Έτσι τεχνικές δημιουργικότητας μπορούν να ανα-
δρομολογήσουν κυριολεκτικά τις νευρικές αυτές οδούς. Καθώς ο πολιτισμός ορίζεται 
και από τα εργαλεία του, οι ΤΠΕ υποστηρίζουν αυτή την αντίληψη. Για παράδειγμα, 
ένα τυπωμένο βιβλίο βοηθά την προσοχή, άρα, προωθεί τη βαθιά και δημιουργική 
σκέψη. Το Διαδίκτυο ενθαρρύνει τη σάρωση στα διάσπαρτα μικρά κομμάτια των πλη-
ροφοριών από πολλές πηγές και ενθαρρύνει τη διάσπαση της προσοχής αλλά και τη 
σύνθεση άσχετων μεταξύ τους πληροφοριών. Έτσι μειώνει την ικανότητά μας για συ-
γκέντρωση, περισυλλογή και προβληματισμό και αυξάνει τη σύνθεση ιδεών και την 
αναλογική σκέψη (Kounios & Beeman, 2015).  

Οι Kounios και Beeman (2015) έχουν ευρήματα ερευνών που απαντούν στην ερώτηση 
αν μπορεί κάποιος να διεγείρει συνειδητά τη Στιγμή Εύρηκα! όποτε το θελήσει ή σε 
συγκεκριμένο χρόνο και αποδεικνύουν ότι κάποιος πραγματικά μπορεί να διεγείρει συ-
νειδητά τη Στιγμή Εύρηκα!. Η νευρολογική βάση της διορατικότητας βασίζεται στις 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Το δεξί ημισφαί-
ριο (RBH) συμβάλλει περισσότερο στη διορατικότητα ενώ το αριστερό ημισφαίριο 
(LBH) συμβάλλει περισσότερο στην αναλυτική επίλυση προβλήματος. Η δημιουργι-
κότητα εμπνέει, γυμνάζει και ενδυναμώνει το νου με καινοτόμες ιδέες. Για να υπάρχει 
μια τέτοια κατάσταση, είναι απαραίτητη μια από-στιγμή-σε-στιγμή επίγνωση των σκέ-
ψεών μας, των συναισθημάτων, των σωματικών αισθήσεων, και ευαισθησία και συνεί-
δηση των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος που μας περιβάλλει. Οι διαφορές αυτές στα 
ημισφαίρια του εγκεφάλου χωρίζουν τις τεχνικές δημιουργικότητας σε επίσης δύο με-
γάλες κατηγορίες, την αποκλίνουσα και τη συγκλίνουσα σκέψη (Kolb, 1984). Με βάση 
αυτές τις θεωρίες οι εκπαιδευόμενες εφάρμοσαν τεχνικές δημιουργικότητας ξεχωριστά 
και σε συνδυασμό με τα δύο ημισφαίρια τόσο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού σεναρίου 
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όσο και στην υλοποίησή του στην τάξη . 

Ο Κύκλος Απόδοσης της Ομάδας και Τεχνικές Συν-Δημιουργικότητας 

Η συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες με υποστήριξη ΤΠΕ είχε σκοπό την παρα-
γωγή νέας γνώσης και καινοτομίας στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Έτσι οι ο-
μάδες διαχείρισης ιδεών και συν-δημιουργικότητας λειτούργησαν ως οντότητες για την 
επίτευξη κοινών στόχων με βάση το μοντέλο του Tuckman (1965). Ο κύκλος απόδοσης 
κάθε ομάδας έγινε στην πράξη ως εξής: 

1. Σχηματισμός (Forming): Δόθηκαν συκεκριμένες διευκρινίσεις και υλικό για το ρόλο 
των μελών και επιλέχθηκαν συντονιστές με δημοκρατικές διαδικασίες. Η προϋπόθεση 
ήταν να μη γνωρίζονται μεταξύ τους. Έτσι δημιουργήθηκε κοινό έδαφος για τους στό-
χους, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Τα μέλη γνωρίστηκαν μεταξύ τους και κα-
θόρισαν τους δικούς τους στόχους και προσδοκίες.  

2. Καταιγισμός (Storming): Για εμάς ήταν αναμενόμενο ότι σε αυτό το στάδιο οι εκ-
παιδευόμενες θα άφηναν «την ευγένεια» και την προσπάθεια συνεργασίας καθώς εμ-
φανίζεται το «εγώ» του κάθε ατόμου που συγκρούστηκε με το «εγώ» των άλλων. Αυτό 
συνέβη πολύ λίγο στη συγκεκριμένη επιμόρφωση, αν και το στάδιο αυτό χαρακτηρίζε-
ται από αρνητικά σχόλια, έντονη κριτική, συγκρούσεις κλπ.  

3. Νορμοθέτηση (Norming): Οι συντονιστές συνέβαλαν στη νορμοθέτηση για το σχη-
ματισμό ενιαίας ομάδας ως οντότητα. (Οι περισσότερες ομάδες διαλύονται μετά το 
δεύτερο στάδιο). Συμφωνήθηκαν διαδικασίες, κανόνες και κοινές ΤΠΕ, όπως για πα-
ράδειγμα κανόνες για την επικονωνία και προθεσμίες για τις εργασίες. 

4. Δράση (Performing): Όλες οι ομάδες δούλεψαν υποδειγματικά υπό την καθοδήγηση 
των συντονιστριών και κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιμόρφωση. Κάποιες ομά-
δες παρέδωσαν περισσότερα απ’ όσα τους ζητήθηκαν αποδεικνύνοντας την ισχυρή ε-
θελοντική τους δέσμευση σε συνδυασμό με την προσωπική αυτονομία και απόλαυση 
και αναζήτησαν πέρα από τις ζητούμενες πληροφορίες. Για παράδειγμα μια ομάδα κα-
τασκεύασε παρουσίαση για τη σχέση εγκεφαλικών ημισφαιρίων, τεχνικών δημιουργι-
κότητας και μουσικής.  

5. Τερματισμός-Πένθος (Adjourning-Mourning): Είναι η φάση της ολοκλήρωσης της 
εργασίας της ομάδας με το τέλος της επιμόρφωσης. Κάποια μέλη αποχώρησαν και κά-
ποια αναζήτησαν νέες συνεργασίες. Οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ τους υφί-
στανται ακόμα και μετά το τέλος της επιμόρφωσης.  

Προτάθηκαν μόνο κάποιες ενδεικτικές τεχνικές μέσα στο διαδικτυακό πλαίσιο χρησι-
μοποιώντας ΤΠΕ. Για την ομαδική αποκλίνουσα δημιουργικότητα ήταν η αυτόματη 
γραφή, η ομαδική ιδεοκαταιγίδα και αντίστροφη ιδεοκαταιγίδα, η καθοδηγούμενη φα-
ντασία και η προσομείωση καταστάσεων. Οι ενδεικτικές τεχνικές που προτάθηκαν για 
την ομαδική συγκλίνουσα δημιουργικότητα ήταν οι ερωτήσεις SCAMPER, τα 5 Γιατί 
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- 5Whys, η πλάγια σκέψη (Lateral thinking), ο κατάλογος χαρακτηριστικών, οι προ-
κρούστειοι συνδυασμοί (Whiting) και τα 6 Σκεπτόμενα Καπέλα του De Bono, όπως 
και η Υβριδική Συνεργασία. Ήταν σημαντικός ο συνδυασμός τεχνικών ώστε οι συμμε-
τέχουσες κατά πρώτον να δημιουργήσουν νέες ιδέες με την αποκλίνουσα δημιουργικό-
τητα και κατά δεύτερον να αξιολογήσουν τις πιο εφικτές. Η υβριδική συνεργασία που 
λειτουργεί συνδυαστικά, σχεδιάστηκε για συν-παραγωγή νέων πρωτότυπων ιδεών και 
λύσεων σε συνδυασμό με τα επίπεδα κριτικής σκέψης με το συνεργατικό διάλογο 
(Lambropoulos κ.ά., 2008).  

Συμπερασματικά, οι τεχνικές ομαδικής συν-δημιουργικότητας σε περιβάλλοντα διαδι-
κτυακής μάθησης βασίζονται στη γνώση για τις τεχνικές και τις στρατηγικές δημιουρ-
γικότητας και λειτουργίας ομάδων αλλά και τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων 
ΤΠΕ. Ο ρόλος του συντονιστή, ως διευκολυντή και διαχειριστή γνώσεων, ιδεών και 
μελών είναι εξαιρετικά σημαντικός ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα 
πρόσωπα και τεχνικές ή ακόμη και να αυτοσχεδιάζει ανάλογα με την περίσταση. Το 
κύριο αξίωμα που έπρεπε να γνωρίζει κάθε εκπαιδευτικός που συμμετείχε στις μικρές 
ομάδες, είναι το «αξίωμα της συνεργατικής προσπάθειας». Χρειάζεται συνειδητή προ-
σπάθεια, γνώση και δεξιότητες για να είναι η ομάδα επιτυχημένη, δηλαδή δεν προκύ-
πτει αυτόματα μια επιτυχημένη συνεργασία επειδή οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συ-
νεργαστούν σε πραγματικό πριβάλλον ή διαδικτυακά, έστω και στο πλαίσιο μιας επι-
μόρφωσης. Έπιπλέον, η σωστή υποστήριξη των ΤΠΕ ενισχύει τη δημιουργικότητα. Στη 
συνέχεια θα αναφερθούμε στο Παιδαγωγικό Μοντέλο που επιλέξαμε για το σχεδιασμό 
της επιμόρφωσης. 

Μέθοδος Πρότζεκτ, Εμπειρική Μάθηση και Εκπαιδευτικά Σενάρια στην Πράξη 

Η Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (Π.Ε.06) με τίτλο 
«Μαθαίνω να Συνεργάζομαι Δημιουργικά – Καινοτομώντας», είχε σκοπό να αυξήσει 
τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν σε ομάδες καινοτομώντας σε 
γνωστές εκπαιδευτικές μεθόδους και συνήθειες που ήδη είχαν, εκπονώντας εκπαιδευ-
τικά σενάρια με αποδέκτες τους μαθητές τους. Η πρώτη επιμόρφωση διοργανώθηκε 
από τη Σχολική Σύμβουλο Δ.Ε. Μαγνησίας, κλάδου Π.Ε.06 για εκπαιδευτικούς αγγλι-
κής γλώσσας του νομού Μαγνησίας1 (Νοέμβριος 2015) και η δεύτερη συνδιοργανώ-
θηκε με την ΕΕΠΕΚ (Φεβρουάριος 2016) για εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας από 
όλη την Ελλάδα. Στο δεύτερο σεμινάριο συμμετείχαν 35 γυναίκες εκπαιδευτικοί από 
όλη την Ελλάδα και πιστοποιήθηκαν οι 29.  

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μάθησης η πρωτοβουλία, η αυτονομία, η γνώση και η 
ενεργός συμμετοχή είναι καθοριστικά, τόσο για το περιεχόμενο της μάθησης καθαυτό 
όσο και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κοινότητας μάθησης και συνεργασίας. 
Η χρήση των συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων υποστήριξαν το εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον Μουντλ, που έγινε πλατφόρμα οικοδόμησης νέας γνώσης και ανανέωσης της 

1 Βασιλική Παπαϊωάννου, Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Μαγνησίας 2014-2016 κλ. ΠΕ06 
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υπάρχουσας σε συνεργατικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν ομαδικά να επιλέ-
ξουν οποιοδήποτε εργαλείο αποφάσιζαν ότι θα τους βοηθούσε καλύτερα στην εργασία 
τους. Η ενσωμάτωση συγκεκριμένων εφαρμογών σε συνεργατικές διαδραστικές πλατ-
φόρμες υποστηρίζει και επεκτείνει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευο-
μένων.  

Ο κύριος στόχος για την ενωμάτωση εργαλείων Web 2.0 στα εκπαιδευτικά σενάρια 
αλλά και στη μαθησιακή διαδικασία ήταν ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος που θα επιτρέπει και θα υποστηρίζει την εξ’ αποστάσεως δημιουργική, συνερ-
γατική μάθηση. Έτσι, ως επιμορφώτριες έπρεπε να μπορούμε να παρατηρούμε, να υ-
ποστηρίζουμε, να συντονίζουμε και να διαμοιράζουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
στις μικρές ομάδες και να παραδίδουμε τη σκυτάλη στις συντονίστριες στον κατάλληλο 
χρόνο ώστε να συνεχίζουν τον ερευνητικό δημιουργικό διάλογο χωρίς εμάς (tutor 
fading).  

Αρχικά η επιμόρφωση ξεκίνησε με την εισαγωγή στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
(κυρίως prezi, padlet και Google docs) στην πράξη (εμπειρική μάθηση) με τη μέθοδο 
πρότζεκτ και σύμφωνα με το European Qualifications Framework (EQF) και τις Ευρω-
παϊκές κατευθύνσεις για την Digital Agenda 2020. Μετά την αρχική εξοικείωση των 
εκπαιδευομένων με τις ΤΠΕ και τις έννοιες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη 
ξενόγλωσση τάξη, της εναλλακτικής αξιολόγησης μαθητών, της διευθέτησης σχολικής 
τάξης και του συνδυασμού δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και 
προφορικού λόγου, η επιμόρφωση εστίασε στις θεωρίες και τεχνικές της συνεργασίας, 
συνεργατικής μάθησης, δημιουργικότητας, οργάνωσης ομάδων, και στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων ώστε να εφαρμοστούν οι ιδέες των εκπαιδευτικών 
στην πράξη. Επίσης ένας άλλος στόχος ήταν η δημιουργία του αισθήματος του ‘Ανή-
κειν’ στην Ομάδα (Lambropoulos & Romero, 2015), που συνέχισε να υπάρχει ακόμα 
και μετά το τέλος της επιμόρφωσης. Ως βάση για το εκπαιδευτικό σενάριο που έπρεπε 
να χρησιμοποιήσουν όλες οι ομάδες αποτέλεσε το εκπαιδευτικό σενάριο που δημιουρ-
γήθηκε για της ανάγκες του εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος του Πανε-
πιστημίου Oregon, US «Paths to Success in English Language Teaching», το οποίο 
εμπλουτίστηκε με τεχνικές δημιουργικότητας.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο σεμινάριο ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν οποια-
δήποτε τεχνική συν-δημιουργικότητας και ΤΠΕ αποφάσιζαν. Το Μουντλ τους παρείχε 
φόρουμς, wikis, chats και είχαν τη δυνατότητα να συνδυάσουν οποιοδήποτε σύνδεσμο 
με άλλα εργαλεία όπως Prezi, Google docs και παρουσιάσεις, Skype, κλπ. Επίσης χρη-
σιμοποιήθηκε το Bigmarker για τηλεδιάσκεψη, ώστε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις 
σε πραγματικό χρόνο. 

Η διαδικασία του διαδικτυακού μαθήματος με βάση τις προηγούμενες προσεγγίσεις, 
είχε οργανωθεί σύμφωνα με τις προσεγγίσεις στο Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL): (α) Mακρο-σενάρια (Macro-scripts), δηλαδή ο παιδαγωγικός σχε-
διασμός καθεαυτός, και (β) Mικρο-σενάρια (Micro-scripts), δηλαδή διαλογικά μοντέλα 
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ως βήματα δημιουργικής κριτικής σκέψης, όπως η Υβριδική Συνεργασία. Το συνεργα-
τικό εκπαιδευτικό σενάριο (CSCL Macro-Script) με τη μέθοδο πρότζεκτ ήταν: 

1. Σύγκλιση Οργάνωσης Δραστηριοτήτων & Μάθησης 
2. Επεξεργασία και αναστοχασμός επί δεδομένων  
3. Δημοσίευση και ανάρτηση συνεργατικών εργασιών  
4. Ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. για τη διατύπωση ερωτημάτων σχετικών με το μάθημα, 

την εργασία στο σπίτι κλπ) 
5. Καταγραφή απόψεων και εμπειριών (π.χ. σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία)  
6. Εξέλιξη μαθησιακής πορείας  
7. Πρακτική συμμετοχής, συνεργασίας 
8. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη 
9. Αξιολόγηση από τις επιμορφώτριες και τις ομάδες μεταξύ τους  
10. Παρουσίαση συνεργατικών εργασιών  

Στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης της επιμόρφωσης έγινε αναστοχασμός από τις εκ-
παιδευτικούς αλλά και τις επιμορφώτριες, αξιολόγηση της διαδικασίας και ετεροαξιο-
λόγηση των παραδοτέων (σεναρίων ή παρουσιάσεων) από τις εκπαιδευόμενες.  

Αξιολόγηση 

Στην αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Padlet. (Η αξιολόγηση ήταν υποχρεω-
τική και βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://padlet.com/elryab/40l5ikq487o8. 

 Συνοπτικά, η αξιολόγηση της επιμόρφωσης αναφέρθηκε στα εξής κύρια σημεία:  

• Εξατομικευμένη μάθηση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μέσω σύγχρονων και ασύγ-
χρονων εργαλείων  

• Ξεκάθαρη και βοηθητική ανατροφοδότηση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο που 
ενίσχυσε το αίσθημα της ‘σημαντικότητας’ σε κάθε άτομο και ομάδα 

• Επαυξημένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τόσο σε σχέση με τις καινοτομικές παιδα-
γωγικές προσεγγίσεις όσο και με τα νέα εργαλεία 

• Δημιουργία ενθουσιασμού σε καθημερινή βάση που αντιπαλεύει την εκπαιδευτική ε-
πανάληψη στην καθημερινότητα 

• Διαμοιραζόμενη εμπειρία και αίσθημα του «ανήκειν» 
• Προκλήσεις όσον αφορά στις εργασίες, στα κουίζ, στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, 

στην υλοποίηση σεναρίων στην τάξη, στις τελικές παρουσιάσεις και στη συνεργασία  
• Ξεκάθαροι σκοποί και επιλεγμένο περιεχόμενο με σαφείς επεξηγήσεις 
• Σχετικές διαθεματικές δημιουργικές εργασίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο  
• Χρόνος για σκέψη, εφαρμογή και αξιολόγηση  
• Ενίσχυση της συνεργατικότητας και συνεργασίας με τη χρήση εργαλείων  
• Ενίσχυση διαπροσωπικής νοημοσύνης  
• Διαχείριση κρίσεων και ομαδικών συγκρούσεων  
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• Βοήθεια από τις εκπαιδεύτριες στη διαχείριση των ομάδων με την παροχή συμβουλών 
και τεχνικών  

• Εύκολη πλοήγηση στο Μουντλ και απουσία κόστους διαδραστικότητας σε χρόνο 
(transaction cost)  

• Υψηλή παραγωγικότητα και ικανοποίηση για την εκπλήρωση των στόχων του μαθή-
ματος  

Συμπεράσματα 

Αυτό το άρθρο παρουσίασε το καινοτομικό επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο επι-
μόρφωσης εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας (Π.Ε.06) που υλοποιήθηκε το Φεβρουά-
ριο του 2016 και είχε διάρκεια 50 ώρες. Η υλοποίηση της επιμόρφωσης «Μαθαίνω να 
Συνεργάζομαι Δημιουργικά – Καινοτομώντας» έγινε κάτω από την ομπρέλλα της ΕΕ-
ΠΕΚ (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) και 
κληρώθηκαν με κριτήριο την έγκαιρη εγγραφή 35 άτομα από τα 150 που δήλωσαν 
συμμετοχή, με 29 πιστοποιημένους στη λήξη του σεμιναρίου. Η επιμόρφωση βασί-
στηκε στην εμπειρική μάθηση με τη μέθοδο πρότζεκτ σε μικρές ομάδες με σκοπό τη 
δημιουργία πραγματικών εκπαιδευτικών σεναρίων που εφαρμόστηκαν στην τάξη τους 
και παρουσιάστηκαν με τη χρήση διαφόρων εργαλείων στο τέλος της επιμόρφωσης. Ο 
βασικός στόχος υπηρέτησε το βασικό στόχο της εκπαίδευσης κατά Πιαζέ, την εκπαί-
δευση ατόμων ικανών για δημιουργία και συν-δημιουργία, χωρίς να επαναλαμβάνουν 
κοινή γνώση και διαδικασίες , μέσω της χρήσης των εκπαιδευτικών σεναρίων. Ανα-
πτύχθηκαν οι νέες θεωρίες και τεχνικές δημιουργικότητας και ο συσχετισμός τους με 
τα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν από τις μικρές ομάδες εκ-
παιδευτικών που δημιουργήθηκαν διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα. Για τον παιδαγω-
γικό σχεδιασμό της επιμόρφωσης επιλέχθηκαν σχετικές και συνδεόμενες προσεγγίσεις 
με επαυξητική μέθοδο για αυτονόμηση των εκπαιδευομένων ώστε να έχουν εμπιστο-
σύνη στον εαυτό τους μετά το πέρας του σεμιναρίου.  

 Η τροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση της επιμόρφωσης έδειξαν ότι 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται δημιουργικά καινοτομώντας με τη χρήση 
ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Οι εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τεχνι-
κές δημιουργικότητας, η υποστήριξη διαφορετικών ειδών μάθησης, η έμφαση στη βιω-
ματική εμπειρία, η μέθοδος πρότζεκτ και η ανάπτυξη ομαδικής κουλτούρας αποτέλε-
σαν παράγοντες επιτυχίες της επιμόρφωσης. Τέλος, η εκμετάλλευση της υπάρχουσας 
εμπειρίας, γνώσης, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάθε μέλους με σκοπό τη σύγκλιση 
και συν-δημιουργική ανάπτυξη της ομάδας μπορεί να συμβεί σε εξαιρετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η κοινή επιθυμία για συνεργατική δημιουργικότητα και μάθηση 
παρέχει την παρώθηση για να συνεισφέρει κάθε μέλος της ομάδας και να σχηματιστεί 
το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια σημαντική ομαδική οντότητα με απώτερο σκοπό τη 
μάθηση πέρα από τα γνωστά όρια.  

Ευχαριστίες 
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Ευχαριστούμε πολύ την ΕΕΠΕΚ που στήριξε την προσπάθεια αυτή. Επίσης ευχαρι-
στούμε πολύ τις εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας που πήραν μέρος στην επιμόρφωση 
και τις συντονίστριες των ομάδων για τον συντονισμό των μελών τους προς την επιτυχή 
υποβολή των εργασιών. Όλες μαζί συνεργάστηκαν δημιουργικά, καινοτομώντας με ευ-
έλικτα και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά σενάρια για την καθημερική εκπαιδευτική 
πράξη πέρα από κάθε προσδοκία μας ως επιμορφώτριες.  
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα πεδίου, που αποτελεί συνέχεια προηγούμενης έρευνας (Πρακτικά 
Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», 2015) 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 αναπτύσσουν την έρευνα σε δύο παράλληλα επίπεδα: 
αφενός διδάσκουν σε μία ομάδα μαθητών μια συγκεκριμένη ενότητα με τη βοήθεια 
των Τ.Π.Ε. και αφετέρου την ίδια ακριβώς ενότητα σε μία δεύτερη ομάδα της ίδιας 
τάξης με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Μετά τη διδασκαλία οι πρώτοι 
συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησής της. Σε δεύτερο χρόνο οι μαθητές και 
των δύο ομάδων απαντούν σε κοινό κριτήριο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του 
οποίου καταδεικνύουν τον βαθμό εμπέδωσης της συγκεκριμένης ύλης ανά ομάδα και 
κατηγορία επίδοσης 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 επιδιώκει να προσαρμόζεται το σχολείο σε μία 
κοινωνία γνώσης, πρωτοβουλίας και αναζήτησης, ώστε να δημιουργεί πολίτες 
ποικιλοτρόπως εγγράμματους, ικανούς να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές των 
κοινωνικών δεδομένων. (ΙΤΥ, Τ. Ε. (2010) Τεύχος 3, σελ. 17-19). Μια τέτοια αντίληψη 
δεν μπορεί να θέσει εκτός μαθήματος τις Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ), αφού η ενσωμάτωσή 
τους στη διδασκαλία προσανατολίζεται σε αυτό το σκοπό. Το μέλλον της νέας γενιάς 
είναι στενά συνδεδεμένο με αυτές, κάτι που φαίνεται να αποτελεί πίστη στη συνείδηση 
και των μελών της κοινωνίας. Ωστόσο, στην καθημερινή πράξη, παρ’ όλο που αρκετοί 
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στις Τ.Π.Ε., παραμένουν επιφυλακτικοί και 
δυσπιστούν ως προς την αξία μιας τέτοιας διδασκαλίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
υπενθυμίσουμε 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 
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μέσο όσο και με τη νέα μορφή εργασίας, η προοπτική μιας τέτοιας διδασκαλίας, που 
απομακρύνεται από το παραδοσιακό μοντέλο, αρχικά μας αγχώνει αν θα τελεσφορήσει 
και εν συνεχεία μας προβληματίζει αν ο μαθητής αποκομίσει κάποιο γνωστικό ή 
παιδαγωγικό όφελος . Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν αξίζει και σε ποιο βαθμό να 
συμπεριλάβουμε τις Τ.Π.Ε στη διδασκαλία μας. 

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 
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 (παραγωγή 
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 
με το κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον.  

4. Να εξετασθεί κατά πόσον οι Τ.Π.Ε. αφενός προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών 
και τους καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στα μαθήματα, αφετέρου ενδυναμώνουν 
την επικοινωνιακή τους ικανότητα. 

Περιγραφή 

Η διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε μέσα στο χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε 94 μαθητές της Γ΄ τάξης δύο γυμνασίων, στη 
Γλωσσική Διδασκαλία. Για την εφαρμογή επιλέχθηκαν δύο τμήματα αυτής της τάξης 
σε κάθε σχολείο. Από αυτά, τα πειραματικά τμήματα Γλωσσικής Διδασκαλίας με 
Τ.Π.Ε. κάθε σχολείου, αποτέλεσαν μία πρώτη (1η) ομάδα, τους «τεχνολόγους», ενώ 
εκείνα που διδάχθηκαν με τον συμβατικό τρόπο, μία δεύτερη (2η), τους 
«παραδοσιακούς». Η διδασκαλία στα πειραματικά τμήματα διήρκεσε δύο (2) 
διδακτικές ώρες. 

Και οι δύο ομάδες σε κάθε σχολείο διδάχθηκαν την ίδια διδακτική ενότητα Νέας 
Ελληνικής (ΝΕ) Γλώσσας: οι μαθητές της 1ης με χρήση Τ.Π.Ε. και φύλλα εργασίας, 
στο εργαστήριο πληροφορικής, ομαδοσυνεργατικά, και οι μαθητές της 2ης με την 
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, στην τάξη. Η ερευνητική διαδικασία 
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πραγματοποιήθηκε σε ευρύτερο 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 συμπερασμάτων. Έτσι, στο οργανόγραμμά της διακρίνουμε τις εξής 
επιμέρους φάσεις:  

1. Επιλογή τάξης και τμημάτων  
2. Επιλογή διδακτικής ενότητας 
3. Παραδοσιακή Γλωσσική Διδασκαλία σε ένα τμήμα από κάθε σχολείο 
4. Δημιουργία σεναρίου Γλωσσικής Διδασκαλίας της επιλεγμένης ενότητας 
5. Σχηματισμός ομάδων των πειραματικών τμημάτων 
6. Εφαρμογή σεναρίου στα πειραματικά τμήματα των δύο σχολείων 
7. Εφαρμογή ερωτηματολογίου αξιολόγησης στα πειραματικά τμήματα  
8. Εφαρμογή κοινού κριτηρίου αξιολόγησης σε όλα τα τμήματα 
9. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (ερωτηματολογίου και κριτηρίου) 

και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου αξιολόγησης  

Ερώτηση 1: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο 
με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών;  

 

Ερώτηση 2: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι συμμετείχατε περισσότερο ενεργά και 
αποτελεσματικά στο μάθημα; 
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Ερώτηση 3: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι Νέες Τεχνολογίες ενίσχυσαν τη διαδικασία 
της μάθησης; 

  

Ερώτηση 4: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η διδασκαλία του μαθήματος με τις Νέες 
Τεχνολογίες υπήρξε ποιοτική; 

 

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ποιότητ α των ερωτήσεων στα φύλλα 
εργασίας καθόρισε και την ποιότητα της διδασκαλίας; 

 

Ερώτηση 6: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών σας βοήθησε 
να κατανοήσετε δύσκολα σημεία του μαθήματος; 
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Ερώτηση 7: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι μαθητές πρέπει να ανακαλύπτετε μόνοι σας 
τη γνώση, αξιοποιώντας την υπάρχουσα;  

 

Ερώτηση 8: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η καθοδήγηση από τον διδάσκοντα είναι 
απαραίτητη;  

 

Ερώτηση 9: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ενισχύθηκε η αυτενέργεια και η κριτική σας 
σκέψη; 

  

Ερώτηση 10: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι λειτουργήσατε ομαδοσυνεργατικά και 
επικοινωνήσατε ως ομάδα; 

 

594

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους μαθητές των δύο πειραματικών 
τμημάτων της Γ΄ τάξης Γυμνασίου μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας της 
Γλωσσικής Διδασκαλίας με χρήση Τ.Π.Ε. στο εργαστήριο πληροφορικής. Ως μέθοδος 
συνιστά έναν αξιόπιστο και επιβεβλημένο τρόπο αξιολόγησης της διδασκαλίας με 
Τ.Π.Ε. Βάσει των δεδομένων η πλειοψηφία των μαθητών βρήκαν το μάθημα πολύ πιο 
ευχάριστο και ενδιαφέρον απ’ ό,τι με τον παραδοσιακό τρόπο (73%) και δήλωσαν ότι 
και οι ίδιοι συμμετείχαν πιο ενεργητικά και αποτελεσματικά σε αυτό (62%). Ωστόσο, 
μόνον η μισή δύναμη των μαθητών πιστεύουν ότι οι Τ.Π.Ε. ενίσχυσαν τη μαθησιακή 
διαδικασία (50%). Τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι μέθοδοι 
μάθησης που προϋποθέτουν διαφοροποιημένους τους ρόλους διδάσκοντα – μαθητών, 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους, ώστε να συμμετάσχουν στο 
μάθημα, δεν εγγυήθηκαν, όμως, την ποιότητα της διδασκαλίας (63%). Αντιθέτως, την 
ποιότητα του μαθήματος τη συσχετίζουν περισσότερο με την προσωπική εργασία του 
διδάσκοντος. Έτσι, εάν στα φύλλα εργασίας αποτυπώνονται καθαρά οι στόχοι της 
διαφοροποιημένης, πλέον, διδασκαλίας, οι μαθητές νιώθουν να καθοδηγούνται σωστά 
(75%) και με βάση τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήματα επιζητούν να ανακαλύπτουν 
σταδιακά καινούρια στοιχεία (81%), ενώ παράλληλα θεωρούν απαραίτητο τον 
διδάσκοντα στην ανακαλυπτική τους πορεία, επειδή εκείνος τους καθοδηγεί, τους 
διαφωτίζει και τους ενθαρρύνει (83%). Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, οι 
δυσκολίες δεν φαίνονται να ξεπερνιούνται απολύτως με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. (39%). 
Τέλος, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών ισχυρίστηκαν ότι ενίσχυσαν την 
κριτική τους σκέψη (81%) καθώς έπρεπε να επιλέξουν μέσα από έναν όγκο 
πληροφοριών, έγιναν, δε, πιο συνεργάσιμοι και αλληλέγγυοι μέσα από τις ομάδες 
εργασίας (85%).  

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η διδασκαλία με Τ.Π.Ε. απέσπασε 
τη «συγκρατημένη» θετική αξιολόγηση των μαθητών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
επιφυλακτικά ένα μάθημα με τη βοήθεια των νέων μέσων, καθώς ανακαλύπτουν τις 
αδύναμες πλευρές του. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν το όφελος της αλληλεπίδρασης 
που προκύπτει από την ομαδοσυνεργατική μάθηση, όχι, όμως και την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας:  

1. Οι περισσότεροι μαθητές ωφελούνται από τη συνεργασία και την επικοινωνία 
που αναπτύσσεται μέσα στις ομάδες εργασίας (85%) 

2. Το σύνολο της τάξης διχάζεται αποκλειστικά στο ερώτημα αν οι Τ.Π.Ε. 
ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία (50%) 

3. Οι λιγότεροι μαθητές θεωρούν ότι οι Τ.Π.Ε. επιλύουν τις δυσκολίες του 
μαθήματος (39%)  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι μαθητές εκτιμούν ότι οι Τ.Π.Ε σε μεγαλύτερο βαθμό: 

• προάγουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μέσω της ομάδας (ερώτ.10η) 
• κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών (ερώτ.1η) 
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• «υποχρεώνουν» τους μαθητές να αξιοποιήσουν την κεκτημένη γνώση προκειμένου 
να ανακαλύψουν την καινούρια (ερώτ.7η) 

• ενισχύουν την κριτική τους σκέψη, επειδή πρέπει να επιλέξουν μέσα από έναν όγκο 
πληροφοριών (ερώτ.9η) 

• καθιστούν τον δάσκαλο απαραίτητο, με ενισχυμένο τον ρόλο του ως καθοδηγητή-
εμψυχωτή (ερώτ.8η) και κατάλληλα προετοιμασμένο για διαφοροποιημένο μάθημα 
(ερώτ.5η)  

• ενεργοποιούν τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ερώτ.2η)  

οι Τ.Π.Ε σε μικρότερο βαθμό: 

• εξασφαλίζουν την ποιότητα στη διδασκαλία (ερώτ.4η) 
• απλοποιούν τα δύσκολα σημεία του μαθήματος (ερώτ.6η) 
• τους ενισχύουν, ώστε να μετουσιώσουν την πληροφορία σε γνώση (ερώτ.3η) 

Κριτήριο Αξιολόγησης στη Γλωσσική Διδασκαλία 

Το κριτήριο αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε δύο ομάδες 94 συνολικά μαθητών της Γ΄ 
τάξης Γυμνασίου μετά από διδασκαλία της ίδιας διδακτικής ενότητας συντακτικού της 
ΝΕ Γλώσσας με διαφορετικό τρόπο: η 1η ομάδα διδάχθηκε με χρήση Τ.Π.Ε. στο 
εργαστήριο πληροφορικής, ενώ η 2η με τον παραδοσιακό τρόπο. Σκοπός ήταν να 
διερευνηθεί η ύπαρξη προστιθέμενης αξίας της Γλωσσικής Διδασκαλίας με χρήση 
Τ.Π.Ε. σε σύγκριση με την παραδοσιακή. Οι ομάδες παρουσιάζουν μεταξύ τους 
σχετική βαθμολογική ομοιογένεια -υπερτερεί σε πολύ μικρό βαθμό η 2η- και η 
πλειοψηφία κάθε ομάδας αποτελείται από καλούς έως άριστους μαθητές. Η 
βαθμολογική κατανομή των μαθητών αποτυπώνεται στον πίνακα 1.  

Τα αποτελέσματα του γραπτού κριτηρίου παρουσιάζονται στον πίνακα 2 και 
αποτυπώνονται στατιστικά όπως δείχνουν τα σχήματα 1 & 2 καθώς και ο πίνακας 3. 

Βαθμολογική κλίμακα 1η ομάδα 

(διδασκαλία με Τ.Π.Ε.) 

2η ομάδα 

(παραδοσιακή 
διδασκαλία) 

19-20 14,9 % (7 μαθητές) 10,6 % (5 μαθητές) 
17-18  40,4 % (19 μαθητές)  48,9 % (23 μαθητές) 
15-16 10,6 % (5 μαθητές) 8,5 % (4 μαθητές) 
13-14 17,0 % (8 μαθητές) 19,1 % (9 μαθητές) 

12-κάτω από 10 17,0 % (8 μαθητές) 12,8 % (6 μαθητές) 
Πίνακας 1. Βαθμολογική κατανομή μαθητών ανά ομάδα 
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επίδοση 

βαθμο- 
λογική 

κλίμακα 
1η ομάδα (47 μαθητές) 
(διδασκαλία με ΤΠΕ) Μ.Ο. 

2η ομάδα (47 
μαθητές) 

(παραδοσιακή 
διδασκαλία) 

Μ.Ο. 

 
άριστοι 

 
20 
19 

 
 
20, 20, 20, 20, 20, 20, 
19 

 
19,86 

 
20,19,19,19,19 

 
19,2 

 
πολύ 
καλοί 

 
18 
17 

 
 
20, 20, 20, 20, 20, 20, 
20,20, 20, 20, 19, 19, 
19, 19, 19, 18, 18, 18, 
17 

 
 

19,26 

 
18,17,17,17,15 
20, 20, 19, 18, 17, 
17, 17, 17, 17, 17, 
17, 17, 17, 17, 16, 
16, 16, 16  

 
 

17,17 

 
καλοί 

16 
15 

20 
19, 17, 15,12 

 
16,6 

14 
16, 14, 12 

 
14 

 
μέτριοι 

14-15 
14 
13 

19, 18, 16 
17 
19, 12, 07, 06 

 
14,25 

17, 15, 14, 12 
18, 15 
17, 12, 11 

 
14,56 

 
ανεπαρ- 

κείς 

12 
11-κάτω 
από 10 

16, 10 
15, 14, 14, 13, 13, 04 

 
12,38 

12 
15, 10, 10, 07, 07 

 
10,17 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα γραπτού κριτηρίου ανά ομάδα 

Διάγραμμα διασποράς και γραμμές παλινδρόμησης 

 

Σχήμα 1. Εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης της επίδοσης της 1ης ομάδας πάνω στην 
επίδοση της 2ης ομάδας με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων: y= x+1,24. 
Οριζόντιος άξονας: Ομάδα 2η (παραδοσιακή) Κατακόρυφος άξονας: Ομάδα 1η (Τ.Π.Ε.) 
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Σχήμα 2. Εξίσωση εκθετικής παλινδρόμησης της επίδοσης της 1ης ομάδας πάνω στην 
επίδοση της 2ης ομάδας: y=4,72e0,08x. Οριζόντιος άξονας: Ομάδα 2η (παραδοσιακή) 
Κατακόρυφος άξονας: Ομάδα 1η (Τ.Π.Ε.) 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΜΑΔΕΣ 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

(�̅�𝑥) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

(CV) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
PEARSON 

( r) 

άριστοι 
2η 

(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 19,2 2,33% 
 

1η (Τ.Π.Ε.) 19,86 1,9% 

πολύ καλοί 
2η 

(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 17,17 6,95% 
 

1η (Τ.Π.Ε.) 19,26 4,85% 

καλοί 
2η 

(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 14 11,66% 
 

1η (Τ.Π.Ε.) 16,6 19,33% 

μέτριοι 
2η 

(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 14,56 17,21% 
 

1η (Τ.Π.Ε.) 14,25 37,9% 

ανεπαρκείς 
2η 

(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ) 10,17 30,1% 
 

1η (Τ.Π.Ε.) 12,38 30,83% 
 

συνολική 
επίδοση 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 15,72 18,42% 

0,79 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 17,04 23,56% 

Πίνακας 3. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων γραπτού κριτηρίου ανά ομάδα 

Με βάση τα ευρήματα των σχημάτων 1 & 2 όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα 
3 σχετικά με την επίδοση των ομάδων μετά την ερευνητική εφαρμογή, συμπεραίνουμε 
τα εξής: 
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(i) ως προς την ομοιογένεια και τη γραμμική συσχέτιση 

Από τα σχήματα 1 και 2 παρατηρούμε ότι το σμήνος των σημείων της επίδοσης των 
δύο ομάδων περιγράφεται ικανοποιητικά, τόσο από την ευθεία των ελαχίστων 
τετραγώνων y= x+1,24, όσο και από την καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμησης 
y=4,72e0,08x , με την καμπύλη της εκθετικής παλινδρόμησης να περιγράφει 
περισσότερο ικανοποιητικά τη σχέση αυτή. Οι ομάδες 2η και 1η έχουν σχετική 
ανομοιογένεια ως προς τη βαθμολογία με συντελεστή μεταβολής (CV=18,42% και 
23,56% αντίστοιχα). Οι άριστοι και οι πολύ καλοί και στις δύο ομάδες έχουν 
ομοιογένεια (CV≤10%), ενώ τα υπόλοιπα επίπεδα μαθητών έχουν ανομοιογένεια 
(CV>10%), η οποία είναι περισσότερο έντονη στα τελευταία βαθμολογικά επίπεδα. Ο 
συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson είναι r (Γ2, Γ1) = 0,79, επομένως, οι 
επιδόσεις των δύο ομάδων είναι θετικά γραμμικά συσχετισμένες με ικανοποιητική 
θετική συσχέτιση (Αδαμόπουλος Λ., Δαμιανού Χ., Σβέρκος Α. 2014)  

Γενικός μέσος όρος της 2ης: 15,72 Γενικός μέσος όρος της 1ης: 17,04 

(ii) ως προς τη μέση επίδοση 

Η 1η ομάδα μαθητών που διδάχθηκαν με Τ.Π.Ε. έγραψαν καλύτερα κατά μέσο όρο από 
τη 2η ομάδα αυτών που διδάχθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο. Η διαφορά των γενικών 
Μ.Ο. των δύο ομάδων είναι 1,3 μονάδες. Επιπλέον, σε σχέση με την προηγούμενή τους 
μέση επίδοση, όλοι - με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις – σημείωσαν εμφανώς υψηλότερη 
βαθμολογία. Επομένως, οι επιδόσεις όλων των μαθητών, δυνατών και αδύνατων, 
ενισχύθηκαν. Ειδικότερα: από τους «τεχνολόγους» οι άριστοι έγραψαν καλύτερα από 
τους «παραδοσιακούς» ίδιου επιπέδου κατά 0,66 μονάδες, αναλόγως, οι πολύ καλοί 
κατά 2,09 μονάδες, οι καλοί κατά 2,6 μονάδες, οι μέτριοι χειρότερα κατά 0,31 μονάδες, 
οι ανεπαρκείς καλύτερα κατά 2,21 μονάδες. Αν συγκρίνουμε τους Μ.Ο. των δύο 
ομάδων σε κάθε επίπεδο χωριστά και σημειώσουμε τη μεταξύ τους διαφορά, 
διαπιστώνουμε ότι: α) η πρόοδος των «τεχνολόγων» είναι αρκετά αξιόλογη σε κάθε 
επίπεδο, β) η διαφορά τους από τους «παραδοσιακούς» αυξάνεται όσο προχωράμε σε 
χαμηλότερο βαθμολογικό επίπεδο: οι άριστοι σημείωσαν μικρή βελτίωση, οι πολύ 
καλοί μεγαλύτερη και οι καλοί ιδιαίτερα σημαντική. Μόνον οι μέτριοι μαθητές 
φαίνεται να έχουν πτωτική τάση. Εντούτοις, η διαφορά των -0,3 μονάδων με τους 
«παραδοσιακούς» του ίδιου επιπέδου είναι μικρότερη του μισού βαθμού, άρα δεν 
μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά. Επιπλέον, η μικρή πτώση πιστεύουμε ότι δεν 
οφείλεται στη διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., αλλά σε αστάθμητους παράγοντες, που 
επηρέασαν αρνητικά τον Μ.Ο. (ανεπαρκής προετοιμασία δύο μαθητών). Οι διαφορές 
των Μ.Ο. σε μετρίους και ανεπαρκείς, αν και λίγο μικρότερες, είναι στατιστικά 
ισοδύναμες.  

Γενικά Συμπεράσματα 

599

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Καθώς η παρούσα έρευνα αποτελεί συνέχεια εκείνης κατά το προηγούμενο σχολικό 
έτος, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την προστιθέμενη αξία μιας 
διδασκαλίας με χρήση Τ.Π.Ε., χρειάζεται να συνεκτιμήσουμε τις απαντήσεις που 
έδωσαν οι μαθητές των πειραματικών ομάδων στο ερωτηματολόγιο, καθώς και τα 
αποτελέσματα των γραπτών κριτηρίων τους μετά τη διδασκαλία και των άλλων δύο 
φιλολογικών μαθημάτων, της ΑΕ Γλώσσας και της ΝΕ Γραμματείας.  

1. Τα ποσοστά μαθητών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο με δείκτη «πολύ – πάρα 
πολύ» αναγράφονται στον πίνακα 4.  

Ερωτήσεις ΑΕ Γλώσσα ΝΕ Γλώσσα ΝΕ Γραμματεία 
1η  72% 73% 95% 
2η  39% 62% 80% 
3η  50% 50% 80% 
4η  79% 63% 92% 
5η  68% 75% 92% 
6η  47% 39% 70% 
7η  65% 81% 74% 
8η  72% 83% 100% 
9η 100% 81% 83% 
10η  95% 85% 87% 
Πίνακας 4. Απαντήσεις ερωτηματολογίου ανά διδακτικό αντικείμενο  

Διαπιστώνουμε ότι στις ερωτήσεις 1, 3, 4, 5, 6 , που διερευνούν την προσέγγιση 
γνωστικών στόχων, ίδιος περίπου αριθμός μαθητών αξιολογεί θετικά και τις δύο 
Γλωσσικές Διδασκαλίες, Αρχαίων και Νέων. Αντιθέτως, στις ερωτήσεις 7, 9, 10, που 
διερευνούν την προσέγγιση παιδαγωγικών στόχων, ίδιος περίπου αριθμός μαθητών 
αξιολογεί θετικά τις διδασκαλίες της ΝΕ Γλώσσας και της ΝΕ Γραμματείας. 
Κατανοούμε ότι οι Τ.Π.Ε. κάνουν ελκυστική τη διδασκαλία των θεωρητικών 
μαθημάτων, λιγότερο όμως των γλωσσικών. Αυτό διαπιστώνουμε και από την 2η 
ερώτηση, σύμφωνα με την οποία συμμετείχε ενεργά και αποτελεσματικά στο μάθημα 
80% των διδασκομένων ΝΕ Γραμματεία, 62% των διδασκομένων ΝΕ Γλώσσα και 
μόλις 39% των διδασκομένων ΑΕ Γλώσσα. 

2. Τα αποτελέσματα των γραπτών κριτηρίων στα τρία φιλολογικά αντικείμενα 
αποτυπώνονται στον πίνακα 5 . Λαμβάνοντας υπόψη και τα γενικά συμπεράσματα που 
προέκυψαν από την ερευνητική εφαρμογή το προηγούμενο σχολικό έτος, (Πρακτικά 
Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», 2015) διαπιστώνουμε ότι η 
διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για τον μαθητή, 
όμως, ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής αποκομίζει γνωστικό όφελος εξαρτάται από το 
διδακτικό αντικείμενο και το επίπεδό του. Τα συγκεκριμένα δείγματα έδειξαν ότι οι 
μαθητές που διδάχθηκαν με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. α) δεν ξεπέρασαν αισθητά εκείνους 
που διδάχθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο, παρά μόνο στη ΝΕ Γλώσσα σε κάθε 
επίπεδο και στη ΝΕ Γραμματεία μόνο σε επίπεδο δυνατών μαθητών, β) σε σχέση με 
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την προηγούμενή τους μέση επίδοση: Α) όλοι παρουσίασαν εμφανή βελτίωση στο 
μάθημα της ΝΕ Γλώσσας, ενώ στη ΝΕ Γραμματεία και ακολούθως στην ΑΕ Γλώσσα 
είχαν ολοένα και μικρότερη επίδοση, Β) η πρόοδος στα Αρχαία και στη Λογοτεχνία 
δεν σημειώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα: Στην ΑΕ Γλώσσα οι άριστοι 
και οι πολύ καλοί σημείωσαν πτώση. Αντιθέτως, στη ΝΕ Γραμματεία οι καλοί, οι 
μέτριοι και οι ανεπαρκείς, σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση, ενώ οι άριστοι και οι πολύ 
καλοί δεν διαφοροποιήθηκαν αισθητά από τη μέση επίδοσή τους. 

επίδοση βαθμολογική 
κλίμακα νε γλώσσα αε γλώσσα νε γραμματεία 

άριστοι 
 

πολύ καλοί 

19-20 
 

17-18 

19,86 
 

19,26 

17,62 
_ 

18 

πολύ καλοί 
 

καλοί 

17-18 
 

15-16 

_ 
 

16,6 
15,06 

_ 
 

14 
μέτριοι 13-15 14,25 11,33 9,57 

ανεπαρκείς 12-κάτω από 10 12.38 _ 7,25 
Πίνακας 5. Μ.O. γραπτής επίδοσης ανά διδακτικό αντικείμενο  

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η ΑΕ Γλώσσα με τη 
λογική και συντακτική δομή της δεν αποτελεί καθημερινό κώδικα επικοινωνίας των 
μαθητών, ώστε να είναι εξοικειωμένοι μαζί της, πόσο μάλλον όταν τη διδάσκονται 
μέσα από προσωπική αναζήτηση. Επιπλέον, η Λογοτεχνία, ως πιο ευχάριστο μάθημα, 
προσεγγίζεται ευκολότερα, αν ο μαθητής έχει αποκτήσει τη δεξιότητα να κατανοεί και 
να ερμηνεύει τις σκέψεις και τη δράση των ηρώων μέσα από την προσωπική του μελέτη 
και επαφή με τα κείμενα. Ο μέσος όρος των μαθητών δεν έχει καλλιεργήσει τέτοιου 
είδους σχέση με τη Λογοτεχνία, γι’ αυτό δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.  

Εν κατακλείδι: Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποβλέπει σε μια πιο 
αποτελεσματική διδασκαλία και ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας των μαθητών 
μας απέναντι στην κοινωνία της γνώσης. Εντούτοις, παρ’ όλο που οι μαθητές 
αξιοποιούν γόνιμα τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε διαφορετικά αντικείμενα, 
φιλολογικά, μαθηματικά, φυσική, δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η 
μικρή κατά μέσο όρο βελτίωση μαθητών ικανοποιητικού γνωστικού επιπέδου 
παράλληλα με την εμφανέστατη πτώση των υπολοίπων, στα περισσότερα αντικείμενα, 
καταδεικνύει ότι οι Τ.Π.Ε. βελτιώνουν σε περιορισμένο βαθμό τη διαδικασία της 
μάθησης. Η δυνατότητα αυτή 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 υιοθετεί 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. Βάσει αυτών των 
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συλλογισμών ο φιλόλογος επιβάλλεται να αξιοποιήσει τη θετική προδιάθεση του 
μαθητή προς την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσει ως όχημα σε μία δυναμική και 
δημιουργική πορεία προς τη νέα γνώση. Επομένως, εάν συμφωνούμε πως το σύγχρονο 
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 αναμφίβολα αξίζει να συμπεριλάβουμε τις Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία μας.  
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Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και Τ.Π.Ε. στο μάθημα της φιλοσοφίας: 
Έρευνα – δράση 

Κουντουράκη Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε  

kmariag@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει την περιγραφή της διαδικασίας και τα πορί-
σματα έρευνας - δράσης που διεξήχθη προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο είναι 
εφικτή η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη χρήση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέσα στη σχολική τάξη, να βοηθήσει 
στην αύξηση των κινήτρων, της αυτοεκτίμησης και της μεταγνωστικής ικανότητας των 
μαθητών στο μάθημα της φιλοσοφίας στη Β’ Λυκείου. Επιχειρείται, επομένως, με την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας και τη σύνδεσή τους με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία να τεκμηριωθεί το γεγονός ότι πράγματι η εργασία σε 
ομάδες και οι Τ.Π.Ε. μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω σχε-
τική έρευνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: φιλοσοφία, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κίνητρα, αυτοεκτίμηση, 
μεταγνώση. 

Εισαγωγή 

Το μάθημα της φιλοσοφίας καλλιεργεί στους μαθητές την ανεξάρτητη σκέψη, την κα-
τανόηση των λανθανόντων, εσωτερικών σχέσεων που συνδέουν τις ιδέες, τη δυνατό-
τητα να επιχειρηματολογούν, να επικοινωνούν και να συζητούν (Ross, 2010). Το μά-
θημα της φιλοσοφίας, ωστόσο, διαφέρει ριζικά από όλα τα άλλα μαθήματα, εφόσον οι 
παρεχόμενες, φιλοσοφικές γνώσεις αποτελούν το απόσταγμα κριτικών θεωρήσεων και 
εμβαθύνσεων και έτσι διαφοροποιούνται από τις «κοινές» γνώσεις των άλλων μαθη-
μάτων που είναι συνήθως αποτέλεσμα περισσότερο μηχανικής μάθησης (Γεωργοβασί-
λης, 1990). Θέμα έντονης διχογνωμίας για τον παιδαγωγικό κόσμο, άλλωστε, αποτελεί 
ακόμη και το διδακτό της φιλοσοφίας (Βενέτη, 2001). Αλήθεια, ταυτόχρονα, είναι πως 
πολλές φορές οι μαθητές απογοητεύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος της φιλο-
σοφίας λόγω της δυσνόητης και εξειδικευμένης ορολογίας της (Ζωγραφίδης, 2002).  

Η σύγχρονη διδακτική επιστήμη φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στα διδα-
κτικά αποτελέσματα της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στο σχολείο (Ματσαγγούρας, 
2000), καθώς αυτή καλλιεργεί τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την άμιλλα, κοι-
νωνικοποιεί τους μαθητές, δημιουργεί κίνητρα, προωθεί την ενεργητική μάθηση, εν-
θαρρύνει την ανάδειξη ενδιαφερόντων, ενισχύει και αναβαθμίζει την αυτοεικόνα και 
την αυτοπεποίθηση του μαθητή (Χοντολίδου, 2004). Παράλληλα, πληθώρα ερευνών 
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έχει καταδείξει την αξία της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επι-
κοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για διδακτικούς σκοπούς, εφόσον καταφέρνουν να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον και να αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες των μαθητών (Ζωγόπουλος, 
2001·Crook et al., 2010· Αναστασιάδης κ.α., 2010). 

Γενικός σκοπός της παρούσας έρευνας, επομένως, ήταν μέσω της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας με χρήση Τ.Π.Ε. να γίνει προσπάθεια να μειωθεί η έλλειψη κινήτρων, αυ-
τοεκτίμησης και μεταγνωστικής ικανότητας των μαθητών της Β’ Λυκείου στο μάθημα 
της φιλοσοφίας. Ο σκοπός αυτός εξειδικεύεται στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

Μπορεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε συνδυασμό με τις Τ.Π.Ε. να: 
1. αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών αυτών; 
2. καλλιεργήσει την αυτοεκτίμησή τους; 
3. βελτιώσει τη μεταγνωστική ικανότητα των συγκεκριμένων μαθητών; 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η έρευνα- δράση 

Τα παραπάνω ερωτήματα φαίνεται ότι, εφόσον εμπλέκουν μία διδακτική παρέμβαση, 
θα μπορούσαν να απαντηθούν με τη διεξαγωγή μίας έρευνας - δράσης (Εlliott, 1991), 
καθώς επικεντρώνεται σε πρακτικά ζητήματα που έχουν επισημάνει οι συμμετέχοντες 
τα οποία είναι από μια άποψη προβληματικά, αλλά σύντομα μπορούν να επιλυθούν 
(Elliott,1978). 

Δείγμα 

Στην έρευνα, πιο συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος και οι 23 μαθητές ενός τμήματος της Β’ 
Λυκείου, σχολείου προαστιακής περιοχής της Αθήνας. Το συγκεκριμένο σχολείο βρί-
σκεται σε μία από τις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές της Αθήνας, καθώς ο πληθυσμός 
στο συγκεκριμένο προάστιο ανήκει στη μεσαία και ανώτερη αστική τάξη, με ισχυρή 
σχετικά οικονομική επιφάνεια.  

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Σ’ αυτή τη μελέτη το ερευνητικό όργανο που επιλέχθηκε είναι το ερωτηματολόγιο κα-
θώς η έρευνα - δράση επιτρέπει τη χρήση διαφόρων ερευνητικών εργαλείων στη διάρ-
κεια διεξαγωγής της (Zuber- Skerritt, 1996). Για τις απαντήσεις επιλέχθηκε πενταβάθ-
μια κλίμακα Likert.  

Ερευνητική διαδικασία 

Η ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα κατά το δεύτερο σχολικό τετράμηνο και ακολου-
θήθηκε η εξής πορεία:  
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• Πρώτη φάση: εντοπισμός του προβλήματος με αρχική διερεύνηση και καταγραφή 
μέσω ερωτηματολογίου κινήτρων, αυτοεκτίμησης και ικανότητας μεταγνώσης των 
μαθητών. 

• Δεύτερη φάση: ανάπτυξη στρατηγικών δράσης και εφαρμογή τους εκ μέρους της 
διδάσκουσας οι οποίες περιέλαβαν: χωρισμό των μαθητών σε ανομοιογενείς ομά-
δες των 3- 4 ατόμων.  

• Τρίτη φάση: ανάθεση εργασιών στους μαθητές σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο κυ-
ρίως στο εργαστήριο Η/Υ, ώστε οι μαθητές βρισκόμενοι σε πλήρη αλληλεπίδραση 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διδάσκουσα, να γίνουν πρωταγωνιστές του νέου 
συνεργατικού περιβάλλοντος, ενώ η εκπαιδευτικός ασκούσε ρόλο υποστηρικτικό 
(Ματσαγγούρας, 2000).  

• Τέταρτη φάση: παρουσίαση των μαθητικών εργασιών, ετεροαξιολόγησή τους εκ 
μέρους των ομάδων και της διδάσκουσας και αυτοαξιολόγηση.  

• Πέμπτη φάση: ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στη νέα διδακτική 
πρακτική (Elliott, 1991) με σκοπό την ανατροφοδότηση προκειμένου να προκύψει 
νέος κύκλος της παραπάνω πορείας ακολουθώντας το σπειροειδές μοντέλο της έ-
ρευνας δράσης. 

• Έκτη φάση: τελική διερεύνηση και καταγραφή μέσω ερωτηματολογίου κινήτρων, 
αυτοεκτίμησης και ικανότητας μεταγνώσης των μαθητών  

Αποτελέσματα 

Στα ερωτηματολόγια απάντησε σε όλα τα ερωτήματα το 100% των μαθητών. Όπως 
φαίνεται στον πίνακα 1, που αφορά τα κίνητρα, πριν την παρέμβαση η πλειοψηφία των 
μαθητών δε θεωρούσε το μάθημα της φιλοσοφίας εύκολο, καθώς ο Μ.Ο στην ερώτηση 
αυτή μόλις αγγίζει το 1,82, ενώ ταυτόχρονα το 45,5% επιλέγει την απάντηση «Δια-
φωνώ απόλυτα» και το 27,3 τη «Διαφωνώ». Μετά την παρέμβαση, ωστόσο, η εικόνα 
αλλάζει, καθώς ο Μ.Ο φτάνει το 3,36 με εξαιρετικά, μάλιστα, χαμηλή Τ.Α 0,50.  

Πίνακας 1 – Μέσοι όροι (Μ.Ο) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) των απαντήσεων των μα-
θητών στις ερωτήσεις που αφορούσαν τα κίνητρα. 

 
Ερωτηματολόγιο 1 Ερωτηματολόγιο 2 
Μ.Ο* Τ.Α Μ.Ο* Τ.Α 

Μου αρέσει το μάθημα της Φιλοσοφίας 
γιατί είναι ενδιαφέρον. 

2,45 1,04 4,09 0,54 

Είμαι χαρούμενος/η όταν παρακο-
λουθώ το μάθημα της Φιλοσοφίας. 

2,27 0,79 3,73 0,47 

Νομίζω πως το μάθημα της Φιλοσοφίας 
είναι εύκολο. 

1,82 0,87 3,36 0,50 

Διαβάζω Φιλοσοφία επειδή μου αρέσει. 2,18 1,17 3,91 0,54 
Διαβάζω Φιλοσοφία γιατί μου αρέσει 
και όχι γιατί θα εξετασθώ στο σχολείο. 

2,09 0,83 3,82 0,40 

* Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1) = Διαφωνώ απόλυτα και (5) = 
Συμφωνώ απόλυτα 
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Αντίστοιχα στον πίνακα 2 για την αυτοεκτίμηση, πριν την παρέμβαση ο Μ.Ο των απα-
ντήσεων των μαθητών στο αν νιώθουν σίγουροι ότι δίνουν εύστοχες απαντήσεις ήταν 
2,36 και 4,09 (με Τ.Α 0,30 μόνο) μετά την παρέμβαση. Επιπλέον, ο Μ.Ο των απαντή-
σεων των μαθητών στην ερώτηση για το αν έχουν ενεργή συμμετοχή στο μάθημα από 
3 που ήταν πριν την παρέμβαση φτάνει στη συνέχεια το 4,27. 

Στον πίνακα 3 για τη μεταγνώση, ο Μ.Ο των απαντήσεων των μαθητών που θεωρούν 
ότι μαθαίνουν γρήγορα με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα είναι 2,64 με τη μετωπική 
διδασκαλία και ανεβαίνει στο 4,09 μετά την παρέμβαση. Παράλληλα ο Μ.Ο των απα-
ντήσεων των μαθητών από 2 γίνεται 4 μετά την διδακτική παρέμβαση σχετικά με το 
κατά πόσο νομίζουν ότι ξέρουν να μελετούν τη φιλοσοφία ώστε να έχουν καλές επιδό-
σεις. 

 

Στο διάγραμμα 1 γίνεται παρουσίαση των Μ.Ο των απαντήσεων των μαθητών, αφού 
οι ερωτήσεις πρώτα ομαδοποιήθηκαν ανά κατηγορία και φαίνεται ξεκάθαρα ότι μετά 

Πίνακας 2 – Μέσοι όροι (Μ.Ο) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) των απαντήσεων των μα-
θητών στις ερωτήσεις που αφορούσαν την αυτοεκτίμηση. 

 
Ερωτηματολόγιο 1 Ερωτηματολόγιο 2 

Μ.Ο* Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 
Έχω ενεργή συμμετοχή στο μάθημα της 
Φιλοσοφίας. 

3,00 0,89 4,27 0,47 

Μοιράζομαι τις πληροφορίες μου και λαμ-
βάνω υπόψη μου τις πληροφορίες των άλ-
λων. 

3,09 0,83 4,27 0,47 

Νιώθω σίγουρος ότι οι απαντήσεις που 
δίνω όταν ερωτώμαι είναι εύστοχες. 

2,36 0,81 4,09 0,30 

* Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1) = Διαφωνώ απόλυτα και (5) = 
Συμφωνώ απόλυτα 

Πίνακας 3 – Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των μαθητών στις ε-
ρωτήσεις που αφορούσαν τη μεταγνώση. 

 Ερωτηματολόγιο 1 Ερωτηματολόγιο 2 
Μ.Ο* Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Θεωρώ ότι μαθαίνω γρήγορα με τον 
τρόπο που γίνεται το μάθημα. 

2,64 0,92 4,09 0,70 

Πιστεύω ότι μαθαίνω αποτελεσματικά 
με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. 

2,36 0,81 4,09 0,30 

Νομίζω ότι ξέρω πως πρέπει να μελετώ 
τη Φιλοσοφία ώστε να έχω καλές επιδό-
σεις. 

2,00 0,78 4,00 0,78 

* Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1) = Διαφωνώ απόλυτα και (5) = 
Συμφωνώ απόλυτα 
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τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση οι Μ.Ο των απαντήσεων των μαθητών αυξή-
θηκαν αισθητά.. Ιδιαίτερα ο παράγοντας της αυτοεκτίμησης ξεπέρασε το 4, ενώ και οι 
άλλοι δύο κυμάνθηκαν λίγο παρακάτω.  

 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Η έρευνα έχει διεθνώς αποδείξει ότι τόσο οι συνεργατικές μέθοδοι όσο και η χρήση 
Τ.Π.Ε. (Croοk et al., 2010· Κόμης, 2004) κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες διευκο-
λύνουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων, καθώς 
βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση και την παρακίνηση των μαθητών, όταν ενθαρρύνονται 
να εργαστούν για ένα κοινό αποτέλεσμα ή να συνεισφέρουν ατομικά σε ένα κοινό 
σκοπό ( Galton & Williamson, 1992), αλλά και αυξάνουν τις μεταγνωστικές ικανότητες 
των μαθητών (Slavin, 1989· Ματσαγγούρας, 2000). Τα αποτελέσματα της παρούσας 
έρευνας - δράσης φαίνεται να στηρίζουν τις προαναφερθείσες έρευνες, καθώς όλοι οι 
υπό εξέταση παράγοντες (κίνητρα, αυτοεκτίμηση, μεταγνώση), ενώ με τη μετωπική 
διδασκαλία κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα, μετά τη διδακτική παρέμβαση ανέβηκαν 
αισθητά, όπως φάνηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Συμπεράσματα 

Παρότι η έρευνα – δράση στοχεύει στην προσωπική ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Ebbut, 1985), καθώς ο εκπαιδευτικός με-
τασχηματίζει στάσεις και υιοθετεί νέες σχολικές πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση του 
μαθήματός του, μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένα πρακτικά προβλήματα (Hopkins 
κ.α,1975). Πιο συγκεκριμένα, και στην παρούσα έρευνα έγινε αντιληπτό ότι το σχολείο 
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ως οργανωμένη δομή δεν ευνοεί τις «δοκιμές», καθώς υπάρχουν προβλήματα πρακτι-
κής φύσης, όπως η έλλειψη χρόνου, γνώσεων και εξοικείωσης με μορφές αξιολόγησης 
(Ferrance, 2000). Η συγκεκριμένη έρευνα, ακόμη, περιορίστηκε στα στενά πλαίσια ε-
νός μόνο τμήματος. Καλό θα ήταν, λοιπόν, παρόμοιες μελλοντικές έρευνες να γίνουν 
σε μεγαλύτερα δείγματα, με μεγαλύτερη χρονική εφαρμογή κάνοντας χρήση της τρι-
γωνοποίησης και περαιτέρω επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης.  

Απαραίτητο πλέον, επομένως, προβάλλει στην εκπαίδευση ένα αλληλεπιδραστικό και 
ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον, που θα ευνοεί την αυτόνομη, διερευνητική και συνερ-
γατική μάθηση στο σχολείο (Lave & Wegner, 1991· Jonassen & Land, 2000). Ευκταίο 
είναι, λοιπόν, η παρούσα έρευνα - δράση να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για πιο εκτετα-
μένη και αποδοτική, επιστημονική έρευνα στο πεδίο της διδασκαλίας του μαθήματος 
της φιλοσοφίας, καθώς αυτό είναι ελάχιστα διερευνημένο. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη μελέτη της συμβολής δύο διδακτικών παρεμβάσεων 
για τη διάδοση του ήχου στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών της Ε΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου. Η πρώτη διδακτική παρέμβαση βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό 
που αναπτύχθηκε με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση των Φυσι-
κών Επιστημών με χρήση επιστημονικών πρακτικών και προσομοιώσεων. Η δεύτερη 
διδακτική παρέμβαση βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου. Η 
πρώτη διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 22 μαθητές και η δεύτερη σε άλλους 22 
μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Για τη μελέτη των μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων συγκροτήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στους μαθητές πριν και 
μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι τα 
μαθησιακά αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης που βασιζόταν στο εκπαιδευ-
τικό υλικό που συγκροτήθηκε ήταν σημαντικά καλύτερα από τα μαθησιακά αποτελέ-
σματα της διδακτικής παρέμβασης που βασιζόταν στο εκπαιδευτικό υλικό του σχολι-
κού εγχειριδίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μάθηση Φυσικών Επιστημών, εποικοδομητική προσέγγιση, εκπαι-
δευτικό λογισμικό, διάδοση του ήχου 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο ευρύτερο σώμα των ερευνών που εξετάζουν την 
αλλαγή των αντιλήψεων των μαθητών για ιδέες και έννοιες των Φυσικών Επιστημών, 
μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων που βασίζονται σε εμπει-
ρικά δεδομένα. Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η σύγκριση των μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων διδακτικών παρεμβάσεων για τη διάδοση του ήχου.  

Η εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση θεωρεί ότι η γνώση δεν λαμβάνεται πα-
θητικά, αλλά οικοδομείται ενεργητικά από το υποκείμενο που μαθαίνει (Widolo et al., 
2002). Μια βασική θέση της είναι ότι οι μαθητές έχουν διαμορφωμένες αντιλήψεις για 
το φυσικό κόσμο που αποτελούν προϊόν των εμπειριών τους (Forbes et al., 2014). Η 
διανοητική και πρακτική εργασία που σχετίζεται με την αναμόρφωση των αντιλήψεων 
εδράζεται στην εμπλοκή των μαθητών με επιστημονικές πρακτικές (NRC, 2012). Για 
την εκπαίδευση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες έχουν προταθεί οι ακόλουθες 
επιστημονικές πρακτικές (NGSS Lead States, 2013): (α) υποβολή ερωτημάτων, (β) α-
νάπτυξη και χρήση μοντέλων, (γ) σχεδίαση και πραγματοποίηση έρευνας, (δ) ανάλυση 
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και ερμηνεία δεδομένων, (ε) χρήση μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης, (στ) συ-
γκρότηση εξηγήσεων, (ζ) εμπλοκή σε επιχειρηματολογία που εδράζεται σε αποδεικτικά 
στοιχεία και (η) απόκτηση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πληροφοριών. Υποστηρίζεται 
ότι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών με επιστημονικές πρακτικές μπορεί να βελτιώσει 
τα μαθησιακά αποτελέσματα (Duschl et al., 2007). Στη βελτίωση των μαθησιακών α-
ποτελεσμάτων μπορεί να συμβάλει και η χρήση προσομοιώσεων (Akpan & Andre, 
2001; Bayraktar, 2001; Smetana & Bell, 2012). Σύμφωνα με τους Smetana και Bell 
(2011), η χρήση προσομοιώσεων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική όταν αυτές ε-
φαρμοστούν σε συνδυασμό με τη χρήση επιστημονικών πρακτικών. 

Ένα σημαντικό μέρος των ερευνών που μελετούν τις αντιλήψεις των μαθητών στις Φυ-
σικές Επιστήμες, έχει επικεντρωθεί στην εννοιολογική περιοχή του ήχου (Αρβανιτάκης 
et al., 2009; Periago et. al., 2009). Ανάμεσα στα ζητήματα του ήχου, ως προς τα οποία 
έχουν διερευνηθεί οι αντιλήψεις των μαθητών, συγκαταλέγεται και το ζήτημα της διά-
δοσης του ήχου. Από τις έρευνες αυτές προέκυψε ότι οι μαθητές ενεργοποιούν αντιλή-
ψεις σύμφωνα με τις οποίες: (α) για την διάδοση του ήχου δεν είναι απαραίτητος ο 
αέρας και ο ήχος μπορεί να διαδίδεται και στο κενό (Watt & Russell, 1990), (β) ο ήχος 
διαδίδεται με τη μορφή σωματιδίων ήχου διαμέσου των σωματιδίων του αέρα (Asoko 
et al., 1991), (γ) ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή σωματιδίων ήχου πάνω στα σωματίδια 
του αέρα (Linder & Erickson, 1989), (δ) ο ήχος διαδίδεται με τη μετακίνηση των σω-
ματιδίων του μέσου διάδοσης (Wittmann et al., 2002) και (ε) ο τρόπος διάδοσης εξαρ-
τάται από τη φυσική κατάσταση του μέσου διάδοσης (Eshach & Schwaetz, 2006).  

Μολονότι έχουν μελετηθεί οι αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου, είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένη η έρευνα που αφορά στη διδακτική διαχείριση αυτών των αντι-
λήψεων των μαθητών (Calik et al., 2010; Fazio et al., 2008; Houle & Barnett, 2008). Η 
έρευνα αυτή εστιάζεται κυρίως σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν ε-
ντοπίζονται έρευνες που να επεξεργάζονται διδακτικά τις αντιλήψεις των μαθητών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διάδοση του ήχου. Επιπλέον, δεν έχουν πραγματο-
ποιηθεί εργασίες που να συγκρίνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα -για τη διάδοση του 
ήχου- διδακτικών παρεμβάσεων βασισμένων στην εποικοδομητική προσέγγιση και δι-
δακτικών παρεμβάσεων που βασίζονται στο εκπαιδευτικό υλικό του σχολικού εγχειρι-
δίου.  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της συμβολής δύο διδακτικών παρεμβά-
σεων για τη διάδοση του ήχου στις αντιλήψεις των μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτι-
κού σχολείου. Ειδικότερα, ως ερευνητικοί στόχοι της εργασίας αυτής τίθενται: (α) η 
διερεύνηση της συμβολής μιας διδακτικής παρέμβασης βασισμένης σε εκπαιδευτικό 
υλικό που αναπτύχθηκε με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση με 
χρήση επιστημονικών πρακτικών και προσομοιώσεων στις αντιλήψεις των μαθητών, 
(β) η διερεύνηση της συμβολής μιας διδακτικής παρέμβασης βασισμένης στο εκπαι-
δευτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου στις αντιλήψεις των μαθητών και (γ) η διερεύ-
νηση της ύπαρξης διαφοροποιήσεων στις αντιλήψεις των μαθητών ανάμεσα στις δύο 
παραπάνω διδακτικές παρεμβάσεις.  
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Μεθοδολογία 

Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, συγκροτήθηκε το ερωτηματο-
λόγιο που εξέταζε τις αντιλήψεις των μαθητών και το εκπαιδευτικό υλικό για τη διά-
δοση του ήχου. Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση των ερωτημα-
τολογίων από τους μαθητές πριν τις διδακτικές παρεμβάσεις (προ-τεστ) και μετά τις 
διδακτικές παρεμβάσεις (μετά-τεστ) και η εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού που 
συγκροτήθηκε στους μαθητές του ενός δημοτικού σχολείου (διδακτική παρέμβαση Ι), 
καθώς επίσης και η εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου 
στους μαθητές ενός άλλου δημοτικού σχολείου (διδακτική παρέμβαση ΙΙ). Οι διδασκα-
λίες πραγματοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς των δύο τάξεων. Οι δύο εκπαιδευ-
τικοί είχαν ίδια προϋπηρεσία και σπουδές. Στην τρίτη φάση, αφού ολοκληρώθηκε η 
συλλογή των δεδομένων από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την εφαρμογή 
του εκπαιδευτικού υλικού, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των δεδομένων. 

Στην παρούσα έρευνα το δείγμα της αποτέλεσαν συνολικά 22 μαθητές οι οποίοι φοι-
τούσαν στην Ε΄ τάξη σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας (πειραματική ομάδα). Επιπλέον, 
22 μαθητές της Ε΄ τάξης ενός άλλου δημοτικού σχολείου της Αθήνας συμμετείχαν στην 
έρευνα (ομάδα ελέγχου).  

Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με τη διάδοση του ήχου συ-
γκροτήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε τρεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-
γής. Οι ερωτήσεις διερευνούσαν τις αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου 
στα αέρια (ερώτηση 1), τα υγρά (ερώτηση 2) και τα στερεά σώματα (ερώτηση 3). Κάθε 
ερώτηση περιελάμβανε τέσσερις επιλογές. Η μια από αυτές τις επιλογές ήταν προς την 
κατεύθυνση της σχολικής εκδοχής της επιστημονικής γνώσης. Οι τρεις άλλες επιλογές 
σχετίζονταν με εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών (βλ. βιβλιογραφική ανασκό-
πηση). Επίσης, δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές να προτείνουν μια δική τους απά-
ντηση ή να επιλέξουν ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση.  

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη διά-
δοση του ήχου με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση των Φυσικών 
Επιστημών. Το διδακτικό μοντέλο που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη αυτού του εκ-
παιδευτικού υλικού ήταν το μοντέλο 5Ε των Bybee et al. (2006). Πιο συγκεκριμένα, το 
διδακτικό μοντέλο που ακολουθήθηκε περιελάμβανε τις ακόλουθες πέντε φάσεις που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

(α) Ενεργοποίηση: Η φάση αυτή επεδίωκε την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μα-
θητών, την ανάδειξη των αρχικών τους αντιλήψεων, τη συνειδητοποίηση των μεταξύ 
τους διαφωνιών και τη διατύπωση του ερωτήματος για έρευνα. Ειδικότερα, οι μαθητές 
επεξεργάστηκαν ένα πρόβλημα το οποίο τους ζητούσε να προβούν σε προβλέψεις και 
αιτιολογήσεις σχετικά με το πώς διαδίδεται ο ήχος. Αρχικά, οι μαθητές εργάστηκαν 
ατομικά και κατέγραψαν τις προβλέψεις και τις αιτιολογήσεις τους. Στη συνέχεια, συ-
ζήτησαν με τους συμμαθητές της ομάδας τους και συνέκριναν τις απαντήσεις τους. Η 
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φάση αυτή ολοκληρώθηκε με συζήτηση των μαθητών σε επίπεδο τάξης με τον συντο-
νισμό του εκπαιδευτικού και τη διατύπωση από πλευράς μαθητών του ερωτήματος 
προς έρευνα. 

(β) Εξερεύνηση: Η φάση αυτή αποσκοπούσε στην πραγματοποίηση έρευνας από τους 
μαθητές με απώτερο στόχο τον έλεγχο των αντιλήψεών τους και την οικοδόμηση νέων 
αντιλήψεων προς την κατεύθυνση της σχολικής γνώσης. Αρχικά, ζητήθηκε από τους 
μαθητές να σχεδιάσουν τη μορφή του αέρα που υπάρχει μέσα σε ένα δοχείο. Οι μαθη-
τές σχεδίασαν τη μορφή του αέρα που θεωρούσαν ότι είχε αυτός μέσα σε ένα δοχείο. 
Ο έλεγχος των αντιλήψεων των μαθητών πραγματοποιήθηκε μέσω ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε μια προσομοίωση με τα μοντέλα της ύλης 
στη στερεή, υγρή και αέρια κατάσταση. Οι μαθητές συζήτησαν με τους συμμαθητές 
τους και συνέκριναν τις απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές επεξεργάστηκαν εκ 
νέου το πρόβλημα, το οποίο τους ζητούσε να προβούν σε προβλέψεις και αιτιολογήσεις 
σχετικά με το πώς διαδίδεται ο ήχος. Συζήτησαν με τους συμμαθητές τους και συνέ-
κριναν τις απαντήσεις τους με τις απαντήσεις που είχαν δώσει κατά τη φάση της ενερ-
γοποίησης. Ακολούθως, οι μαθητές έλεγξαν τις αντιλήψεις τους για τη διάδοση του 
ήχου στα αέρια σώματα μέσω μιας προσομοίωσης που παρουσιάζει τη διάδοση του 
ήχου στον αέρα. Οι μαθητές κατέγραψαν και συζήτησαν με τους συμμαθητές τους τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με την κίνηση των σωματιδίων του αέρα όταν μέσα σε αυ-
τόν διαδίδεται ήχος.  

(γ) Εξήγηση: Πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον συντονισμό του εκπαιδευτικού σχε-
τικά με τη διάδοση του ήχου στον αέρα. Επιδιώχθηκε οι μαθητές να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι οι παλμικές κινήσεις της πηγής αναγκάζουν τα κοντινά μόρια του αέρα 
να κάνουν και αυτά παλμικές κινήσεις, δημιουργώντας πυκνώματα και αραιώματα. 
Αυτά διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις. 

(δ) Εφαρμογή: Η φάση αυτή επεδίωκε την επεξεργασία από τους μαθητές προβλημά-
των διαφορετικών σε σχέση με αυτά που αρχικά είχαν διαπραγματευτεί αναφορικά με 
τη διάδοση του ήχου, ώστε να ελεγχθεί αν οι μαθητές ενεργοποιούν τη νέα γνώση σε 
νέα προβλήματα. Ειδικότερα, οι μαθητές επεξεργάστηκαν προβλήματα για τη διάδοση 
του ήχου στα υγρά και τα στερεά, καθώς επίσης και για τη μη διάδοση του ήχου στο 
κενό. 

(ε) Αναστοχασμός: Σε αυτή τη φάση ζητήθηκε από τους μαθητές να συγκρίνουν τις 
αρχικές τους απαντήσεις (που έδωσαν στο πρόβλημα που τους τέθηκε στη φάση της 
ενεργοποίησης) με τις τρέχουσες απαντήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα έγινε εκ νέου 
επεξεργασία του αρχικού ερωτήματος αναφορικά με τη διάδοση του ήχου και ζητήθηκε 
να αναλογιστούν τι ήταν αυτό που τους οδήγησε να αλλάξουν αντιλήψεις. Επίσης, οι 
μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν κατάλληλα προτάσεις (που είχαν κενά), ώστε η 
πρώτη να αναφέρεται σε αυτό που θεωρούσαν ότι ίσχυε πριν τις διδασκαλίες και η 
δεύτερη σε αυτό που αποδέχονταν μετά τις διδασκαλίες. Τέλος, ζητήθηκε από τους 
μαθητές να σχεδιάσουν δραστηριότητες για τη διάδοση του ήχου στα στερεά, τα υγρά 
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και τα αέρια σώματα, ώστε με αυτές να βοηθήσουν άλλους συμμαθητές τους να τρο-
ποποιήσουν τις αρχικές αντιλήψεις τους. 

Τα δεδομένα της έρευνας απετέλεσαν οι απαντήσεις των μαθητών στις τρεις ερωτήσεις 
του ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε στους μαθητές πριν και μετά τις δύο διδακτικές 
παρεμβάσεις. Προσδιορίστηκαν οι συχνότητες και οι εκατοστιαίες συχνότητες των α-
παντήσεων των μαθητών. Για τη μελέτη του ζητήματος της εξέλιξης των απαντήσεων 
των μαθητών, οι απαντήσεις των μαθητών χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες: (α) αντιλή-
ψεις προς την κατεύθυνση της σχολικής γνώσης (απαντήσεις σύμφωνες με τη σχολική 
εκδοχή της επιστημονικής γνώσης) και (β) εναλλακτικές αντιλήψεις (απαντήσεις δια-
φορετικές της σχολικής εκδοχής της επιστημονικής γνώσης) και χρησιμοποιήθηκε το 
t-test για τη σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών. Οι απαντήσεις θεωρήθηκαν α-
ριθμητικές (απαντήσεις που είναι σύμφωνες με τη σχολική γνώση: 2, εναλλακτικές α-
παντήσεις: 1). 

Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι συχνότητες και οι εκατοστιαίες συχνότητες των α-
ντιλήψεων των μαθητών για τη διάδοση του ήχου στα αέρια σώματα (όπως προέκυψαν 
από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 1) πριν και μετά τις δύο διδακτικές παρεμβά-
σεις.  

Πίνακας 1: Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου στα αέρια σώματα, 
πριν και μετά τις δύο διδακτικές παρεμβάσεις: συχνότητες (f & f%) 

Αντιλήψεις Διδακτική παρέμβαση 
Ι 

Διδακτική παρέμβαση 
ΙΙ 

Προ-τεστ Μετά-
τεστ 

Προ-τεστ Μετά-
τεστ 

f f% f f% f f% f f% 
Ο ήχος δε διαδίδεται στον αέρα 3 13,5 0 0,0 2 9,0 2 9,0 
Ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή 
σωματιδίων ήχου 

4 18,5 1 4,5 3 13,7 3 13,7 

Ο ήχος διαδίδεται με τη μετακί-
νηση των σωματιδίων του αέρα  

9 41,1 1 4,5 12 54,6 10 45,5 

Ο ήχος διαδίδεται με παλμικές κι-
νήσεις των σωματιδίων του αέρα 

4 18,2 19 86,5 3 13,7 6 27,3 

Δεν γνωρίζω 2 9,0 1 4,5 2 9,0 1 4,5 

Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι ενώ πριν τη διδακτική παρέμβαση Ι, οι περισσότεροι 
μαθητές εκδήλωναν αντιλήψεις, για τη διάδοση του ήχου στα αέρια σώματα, διαφορε-
τικές από τη σχολική γνώση (π.χ. το 41,1% των μαθητών θεωρούσε ότι ο ήχος διαδί-
δεται με τη μετακίνηση των σωματιδίων του αέρα), μετά τη διδακτική παρέμβαση Ι οι 
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περισσότεροι μαθητές εκδήλωναν αντιλήψεις προς την κατεύθυνση της σχολικής γνώ-
σης (το 86,5% των μαθητών θεωρούσε ότι ο ήχος διαδίδεται με παλμικές κινήσεις των 
σωματιδίων του αέρα). Μάλιστα, διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας στατιστικά σημαντικής 
συσχέτισης ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών (επιδιωκόμενη αντίληψη, εναλλα-
κτικές αντιλήψεις), για τη διάδοση του ήχου στα αέρια σώματα, πριν και μετά τη διδα-
κτική παρέμβαση Ι (t=-6,71, df=21, p<0,0001). Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις κατηγορίες των αντιλήψεων των μαθη-
τών (επιδιωκόμενη αντίληψη, εναλλακτικές αντιλήψεις) πριν και μετά τη διδακτική 
παρέμβαση ΙΙ (t=-1,82, df=21, p=0,083044). 

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται οι συχνότητες και οι εκατοστιαίες συχνότητες των α-
ντιλήψεων των μαθητών για τη διάδοση του ήχου στα υγρά σώματα (όπως προέκυψαν 
από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 2) πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 
Διαπιστώνεται ότι ενώ πριν τη διδακτική παρέμβαση Ι, η πλειοψηφία των μαθητών 
εκδήλωνε αντιλήψεις, για τη διάδοση του ήχου στα υγρά σώματα, διαφορετικές από τη 
σχολική γνώση (π.χ. το 40,7% των μαθητών θεωρούσε ότι ο ήχος διαδίδεται με τη με-
τακίνηση των σωματιδίων του νερού από την πηγή προς το δέκτη), μετά τη διδακτική 
παρέμβαση Ι η πλειοψηφία των μαθητών εκδήλωνε αντιλήψεις προς την κατεύθυνση 
της σχολικής γνώσης (το 86% των μαθητών θεωρούσε ότι ο ήχος διαδίδεται με παλμι-
κές κινήσεις των σωματιδίων του νερού). Επίσης, διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας στατι-
στικά σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών (επιδιωκόμενη 
αντίληψη, εναλλακτικές αντιλήψεις), για τη διάδοση του ήχου στα υγρά σώματα, πριν 
και μετά τη διδακτική παρέμβαση Ι που πραγματοποιήθηκε (t=-9,72, df=21, p<0,0001). 
Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις 
κατηγορίες των αντιλήψεων των μαθητών (επιδιωκόμενη αντίληψη, εναλλακτικές α-
ντιλήψεις) πριν και μετά από τη διδακτική παρέμβαση ΙΙ (t=-1,82, df=21, p=0,083044). 

Πίνακας 2: Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου στα υγρά σώματα, 
πριν και μετά τις δύο διδακτικές παρεμβάσεις: συχνότητες (f & f%) 

Αντιλήψεις Διδακτική παρέμβαση 
Ι 

Διδακτική παρέμβαση 
ΙΙ 

Προ-τεστ Μετά-
τεστ 

Προ-τεστ Μετά-
τεστ 

f f% f f% f f% f f% 
Ο ήχος δε διαδίδεται στο νερό 6 27,1 0 0 4 18,0 4 18,0 
Ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή 
σωματιδίων ήχου 

4 18,2 1 5,0 2 9,0 2 9,0 

Ο ήχος διαδίδεται με τη μετακί-
νηση των σωματιδίων του υγρού 

9 40,7 2 9,0 12 54,5 10 45,5 

Ο ήχος διαδίδεται με παλμικές κι-
νήσεις των σωματιδίων του υγρού 

2 9,0 19 86,0 3 13,5 6 27,5 

Δεν γνωρίζω 1 5,0 0 0 1 5,0 0 0 
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Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται οι συχνότητες και οι εκατοστιαίες συχνότητες των α-
ντιλήψεων των μαθητών για τη διάδοση του ήχου στα στερεά σώματα (όπως προέκυ-
ψαν από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 3) πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβά-
σεις. Από τον Πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι ενώ πριν τη διδακτική παρέμβαση Ι, οι πε-
ρισσότεροι μαθητές ενεργοποιούσαν αντιλήψεις, για τη διάδοση του ήχου στα στερεά 
σώματα, διαφορετικές από τη σχολική γνώση (π.χ. το 50% των μαθητών θεωρούσε ότι 
ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή σωματιδίων ήχου), μετά τη διδακτική ακολουθία οι πε-
ρισσότεροι μαθητές ενεργοποιούσαν αντιλήψεις προς την κατεύθυνση της σχολικής 
γνώσης (το 90% των μαθητών θεωρούσε ότι ο ήχος διαδίδεται με παλμικές κινήσεις 
των σωματιδίων του στερεού μέσου). Επίσης, διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας στατιστικά 
σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών (επιδιωκόμενη αντί-
ληψη, εναλλακτικές αντιλήψεις), για τη διάδοση του ήχου στα στερεά, πριν και μετά 
τη διδακτική παρέμβαση Ι (t=-11,53, df=21, p<0.0001). Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις κατηγορίες των αντιλήψεων 
των μαθητών για τη διάδοση του ήχου στα στερεά (επιδιωκόμενη αντίληψη, εναλλα-
κτικές αντιλήψεις) πριν και μετά από τη διδακτική παρέμβαση ΙΙ (t=-2.81, df=21, 
p=0,010492). 

Πίνακας 3: Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου στα στερεά σώματα, 
πριν και μετά τις δύο διδακτικές παρεμβάσεις: συχνότητες (f & f%) 

Αντιλήψεις Διδακτική παρέμβαση 
Ι 

Διδακτική παρέμβαση 
ΙΙ 

Προ-τεστ Μετά-
τεστ 

Προ-τεστ Μετά-
τεστ 

f f% f f% f f% f f% 
Ο ήχος δε διαδίδεται στα στερεά 6 27,0 0 0 11 50,0 10 45,5 
Ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή 
σωματιδίων ήχου 

11 50,0 1 5,0 6 26,4 3 13,6 

Ο ήχος διαδίδεται με τη μετακί-
νηση των σωματιδίων του στε-
ρεού  

3 13,0 1 5,0 3 13,6 2 9,0 

Ο ήχος διαδίδεται με παλμικές κι-
νήσεις των σωματιδίων του στε-
ρεού 

1 5,0 20 90,0 1 5,0 7 31,9 

Δεν γνωρίζω 1 5,0 0 0 1 5,0 0 0 

Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας καταδεικνύουν ότι η διδακτική επεξεργασία των 
αντιλήψεων των μαθητών στους μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, μέσω 
της εφαρμογής μιας διδακτικής παρέμβασης που βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό που 
συγκροτήθηκε για τη διάδοση του ήχου (διδακτική παρέμβαση Ι), αναδείχθηκε εφικτή. 
Αντίθετα, από την εφαρμογή στους μαθητές του εκπαιδευτικού υλικού του σχολικού 
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εγχειριδίου (διδακτική παρέμβαση ΙΙ) προέκυψε ότι δεν διαφοροποιούνται σημαντικά 
οι απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο που αφορά στις αντιλήψεις τους. 

Η παραπάνω διαπίστωση είναι δυνατόν να αποδοθεί σε λόγους που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν στη διδακτική παρέμβαση Ι. Οι δραστηριότη-
τες και ιδιαίτερα αυτές που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια προσομοιώσεων (όπου 
τα πειραματικά αποτελέσματα ήταν συνήθως διαφορετικά από τις προβλέψεις των μα-
θητών) συνεισέφεραν αφενός στην οπτικοποίηση των φαινομένων της διάδοσης του 
ήχου και αφετέρου στη δημιουργία διαδικασιών γνωστικής αποσταθεροποίησης των 
αντιλήψεων των μαθητών και αντιπαραθέσεων μεταξύ των μαθητών. Η συζήτηση με-
ταξύ των μαθητών κάθε ομάδας όπου οι μαθητές προσπαθούσαν να υποστηρίξουν τους 
ισχυρισμούς τους και να πείσουν τους συμμαθητές τους με δεδομένα βοήθησε τους 
μαθητές να εμπλακούν ενεργά σε διαλογική επιχειρηματολογία. Η ενεργός εμπλοκή 
των μαθητών με διαδικασίες διαλογικής επιχειρηματολογίας και κοινωνικο-γνωστικής 
σύγκρουσης συμβάλει σημαντικά στην εννοιολογική αλλαγή (Asterhan & Schwarz, 
2009; Skoumios, 2009).  

Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη μελέτη των αντιλήψεων των μα-
θητών σχετικά με τη διάδοση του ήχου. Δεν μελετήθηκε η εξέλιξη των δεξιοτήτων και 
των στάσεων των μαθητών. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να μελετηθεί 
συστηματικά η συμβολή διδακτικών ακολουθιών που βασίζονται στην εποικοδομητική 
προσέγγιση για τη μάθηση με χρήση νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στους μαθητές και στην καλλιέργεια στάσεων απέναντι στα μαθήματα των Φυσικών 
Επιστημών και την επιστημονική έρευνα.  
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Περίληψη 

Η αναγκαιότητα καινοτόμων επιμορφωτικών δράσεων στη σχολική μονάδα της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθίσταται επιτακτική. Η συμβολή του Σχολικού Συμβού-
λου αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο, ώστε ο χάρτης της επιμόρφωσης να μην είναι 
ασύνδετος και αποσπασματικός, αλλά να έχει στρατηγικό σχεδιασμό και συνεκτικό-
τητα. Οι περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις των θεσμοθετημένων μορφών επιμόρ-
φωσης δεν επηρεάζουν όλο το εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολικών μονάδων. Το χά-
σμα μεταξύ των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών και αυτών που δεν επιμορφώνονται 
μεγαλώνει. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση μιας καινοτόμου επιμορφωτικής δράσης 
(τριετές πλάνο υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος σε Οικονομικά μαθή-
ματα που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) στη σημερινή πραγματικότητα 
απαιτεί ρεαλισμό, ορθολογισμό στην οργανωτική διαδικασία, κατανόηση των επιμορ-
φωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, φαντασία στο σχεδιασμό, χρήση και εφαρμογή 
των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, κατάλληλη μεθοδολογία, εναλλακτικά σχέ-
δια δράσης και σενάρια, δράσεις επικοινωνίας των αποτελεσμάτων των επιμορφωτι-
κών δράσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, Σχεδιασμός επιμορφωτικής διαδικασίας, Βελτίωση απο-
τελεσματικότητας εκπαιδευτικών, Οικονομική επιστήμη. 

Εισαγωγή  

Η καινοτομία ορίζεται ως «η χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροχή 
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν». Η καινοτομία μπορεί 
να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής ή στην 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στη διοικητική δομή ενός οργανισμού. 
(Tomala, & Seneccal, 2004). Οι Neely και Hii (1999) θεωρούν ότι η καινοτομία επη-
ρεάζεται από τέσσερις σημαντικούς παράγοντες: Κουλτούρα, Πόροι, Ικανότητες και 
Δικτύωση. 

Τα σχολεία είναι «οργανισμοί» που λειτουργούν σε μια κοινωνία τόσο δυναμική, που 
η βελτίωσή τους αποτελεί αναγκαιότητα. Είναι ανοιχτά «ζωντανά» συστήματα, που 
συνεχώς επηρεάζουν και επηρεάζονται από την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουρ-
γούν. Είναι επίσης σύνθετοι οργανισμοί, των οποίων η ύπαρξη και η μορφή εξαρτάται 
από προσδοκίες, ρόλους και πρότυπα διαπροσωπικών σχέσεων. Κάθε σημαντική και-
νοτομία στο πρόγραμμα μαθημάτων ή στην τεχνική της διδασκαλίας έχει ως συνέπεια 
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μια αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου. Η πραγματική βελτίωση στη μάθηση καθο-
ρίζεται όχι τόσο από την υιοθέτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
όσο από την τροποποίηση των συντηρητικών τάσεων, της δυσπιστίας, αδυναμίας και 
αποξένωσης των εκπαιδευτικών μέσα σε μια σχολική οργάνωση (Ζαβλανός, 2002). 

Οι Miles και Schmuck (1971, p. 82), γράφουν σχετικά: «Πρέπει πια να αναγνωρίσουμε 
ότι, για να επιτύχουν οι προσπάθειες που αποβλέπουν σε μια προγραμματισμένη αλ-
λαγή, πρέπει να έχουν πρώτιστο στόχο τους τη βελτίωση της οργανωτικής υγείας, την 
ικανότητα δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος όχι μόνο να λειτουργεί αποτελεσμα-
τικά, αλλά και να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε ένα σύστημα που να λειτουργεί 
πληρέστερα. Η προσοχή στην υγεία του οργανισμού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό 
μέλημα κάθε μεταρρυθμιστή που ενδιαφέρεται να φέρει καινοτομίες στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον».  

Η οργανωτική ανάπτυξη προϋποθέτει τη συμμετοχή των ίδιων των μελών του συστή-
ματος στην εκτίμηση, διάγνωση και μετασχηματισμό του δικού τους οργανισμού. Τα 
μέλη του οργανισμού δεν αποδέχονται απλά τη διάγνωση και τη συνταγή θεραπείας 
από έναν εξωτερικό τεχνοκράτη - ειδικό, αλλά με τη βοήθεια συμβούλων εξετάζουν τα 
ίδια, τις υπάρχουσες δυσκολίες και τις αιτίες τους και συμμετέχουν ενεργά στην ανα-
διατύπωση των στόχων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μέσα από διεργασίες της ομά-
δας, την αναδιάρθρωση της δομής και διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων, την 
μετατροπή του κλίματος εργασίας στο σύστημα και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
(Ζαβλανός, 2002). 

Έννοια της επιμόρφωσης και μορφές οργάνωσης της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένας θεσμός συνυφασμένος με κάθε μορφή 
ανανεωτικής παρέμβασης στην εκπαίδευση, ειδικά στη σημερινή εποχή που η ραγδαία 
επιστημονική και οικονομική πρόοδος απαιτεί συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
τόσο στην ειδικότητά τους, όσο και σε θέματα παιδαγωγικής κατάρτισης. Η Επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών συμπληρώνει, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τη βασική εκπαί-
δευση (Σιπητάνου, 2008). Ο θεσμός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών συνδέεται 
τόσο με τις ευρύτερες προοπτικές εθνικής ανάπτυξης, όσο και με τις διεθνείς εξελίξεις 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Συντελεί στην αναβάθμιση του κύρους του εκπαιδευτικού 
και συμβάλλει στην κατοχύρωση της επαγγελματικής του επάρκειας και αυτονομίας 
συμπληρώνοντας ή ανανεώνοντας την αρχική προετοιμασία του. Τα βασικά κριτήρια 
κατηγοριοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι: η οργανωτική δομή, η 
φάση σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, ο χρόνος και η διάρκεια της επιμόρφωσης, το 
πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης, τα χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων (Φώ-
κιαλη, 2005).  

Ο Σαλτερής (2006) αναφέρει ότι ως άτυπη επιμόρφωση νοείται οτιδήποτε ο εκπαιδευ-
τικός μαθαίνει καθημερινά, μέσα από επιδράσεις που δέχεται στο επαγγελματικό του 
περιβάλλον και ως μη τυπική επιμόρφωση νοείται οποιαδήποτε οργανωμένη μορφή ε-
πιμόρφωσης που παρέχεται έξω από το κατεστημένο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, με 
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επιμέρους θεματική, στόχο και συγκεκριμένο κοινό εκπαιδευτικών. Ως τυπική επιμόρ-
φωση ορίζεται κάθε μορφή επιμόρφωσης που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς οι ο-
ποίοι εργάζονται στο πλήρως θεσμοθετημένο και ιεραρχικά δομημένο εκπαιδευτικό 
σύστημα και στοχεύει στη συνολική ή επιμέρους και ανά γνωστικό αντικείμενο στή-
ριξή τους ως επαγγελματιών, με βάση ανάγκες που ιεραρχούνται πρωτίστως από το 
σύστημα και δευτερευόντως από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Σαλτερής, 2010). 

Οι θεσμοθετημένες μορφές επιμόρφωσης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι: 
οι επιμορφώσεις με αφετηρία τους Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής, Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, τα Κέντρα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης για τις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών. Η αναγκαιότητα μιας προσπάθειας χαρτογράφησης, όχι 
μόνο των θεσμοθετημένων, αλλά και των μη θεσμοθετημένων μορφών επιμόρφωσης, 
έτσι ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος της καθεμιάς, η ομάδα ή οι ομάδες- στόχοι στις 
οποίες απευθύνονται, τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες τους κρίνεται επιτακτική. 
Αυτή η απουσία αποτύπωσης των υπαρχουσών δομών επιμόρφωσης και συνεπώς η 
απουσία σχεδιασμού, συντονισμού και συνεργασίας τους (Μαυρογιώργος 2007) οδηγεί 
σε σημαντικά προβλήματα., όπως τα ακόλουθα: επικάλυψη ρόλων, σύγκρουση και δια-
φωνίες για το ποιος «δικαιοδοτείται» να παρέχει επιμόρφωση και ποιος όχι, διενέργεια 
παράλληλων δράσεων με κοινούς στόχους, χωρίς καμιά επικοινωνία, συνεννόηση και 
συνεργασία, απουσία κεντρικά προσανατολισμένων δράσεων, σποραδική παρουσία 
καλών πρακτικών οι οποίες, ελλείψει κεντρικού σχεδιασμού, δεν μπορούν να συγκε-
ντρωθούν και να διαδοθούν. 

Η κατάσταση στο πεδίο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γίνεται ακόμη πιο περί-
πλοκη, καθώς επιμορφώσεις αναλαμβάνουν και άλλοι φορείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
- σημερινό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμια, κ.ά.) μέσω συγχρημα-
τοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Μαυρογιώργος, 2003). Το ερώτημα είναι 
πώς αυτές οι επιμορφωτικές δράσεις συνεργάζονται με τις ήδη θεσμοθετημένες μορφές 
επιμόρφωσης.  

Επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμβούλων και ιδιαιτερότητες αυτού 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της επιστημο-
νικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών του αντί-
στοιχου κλάδου μιας περιφέρειας. Ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για επιστημονική 
έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης και συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού έργου και των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιοχής τους (άρθρο 7, παρ. 2 
ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002). Στο έργο των Σχολικών Συμ-
βούλων περιλαμβάνονται βασικά πέντε κύριες λειτουργίες. Η πιο σημαντική αναφέρει: 
«Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του.. Ενθαρρύνει, υποστη-
ρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της αρ-
μοδιότητάς του». Είναι διαμεσολαβητής μεταξύ των σχολικών μονάδων και των θε-
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σμοθετημένων μορφών επιμόρφωσης και πολύ καλός γνώστης των επιμορφωτικών α-
ναγκών των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του. Τέλος, ο Σχολικός Σύμβουλος είναι 
αξιολογητής του αντίκτυπου των επιμορφωτικών δράσεων στους άμεσα (εκπαιδευτι-
κούς) και τους έμμεσα (μαθητές) ωφελούμενους (Πήλιουρας, 2010). 

Σχεδιασμός και οργάνωση της νέας επιμορφωτικής δράσης 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της επιμορφωτικής διαδικασίας είναι να σχε-
διάζεται με όρους επιστημονικούς, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και της θεωρίας προγραμμάτων. Μια πρώτη βασική αρχή είναι να εκλαμβά-
νεται η επιμόρφωση ως μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η 
επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αρχίζει από τον προσανατολισμό τους στο 
επάγγελμα και διαρκεί μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους. Κατά τη μακρά αυτή 
διαδικασία οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για το εκπαιδευτικό 
τους έργο και τον επαγγελματικό τους ρόλο και παράλληλα αποκτούν την επαγγελμα-
τική τους ειδημοσύνη (Παπαναούμ, 2008).  

Το μοντέλο που ακολουθεί σχηματικά στο Γράφημα 1 περιγράφει το ρόλο της επιμόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο. Οι πρώτες δύο 
περιπτώσεις αφορούν την εκ των άνω εισαγωγή καινοτομιών, ενώ η τελευταία αφορά 
τη λειτουργία του σχολείου ως εστία πειραματισμού. Ειδικότερα αν η επιμόρφωση στο-
χεύει να υποστηρίξει την εισαγωγή μιας καινοτομίας εκ των άνω, τότε στόχος της θα 
είναι να καλύψει ενδεχόμενες ελλείψεις τους στο αντικείμενο (π.χ. εισαγωγή νέων σχο-
λικών εγχειριδίων), καθώς ο ρόλος των εκπαιδευτικών περιορίζεται στην εφαρμογή 
νέων μέτρων και ρυθμίσεων. Στο δεύτερο μοντέλο δίνεται έμφαση στο πλαίσιο και την 
υποστήριξη των καινοτομιών. Στην περίπτωση αυτή ενδιαφέρει η αποδοχή της καινο-
τομίας από τους εκπαιδευτικούς, ως εκ τούτου η επιμόρφωση θα αποβλέπει στην ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίησή τους. Αν τέλος επιδιώκεται η εισαγωγή καινοτομίας από 
τη βάση, τότε η επιμόρφωση θα πρέπει να καλλιεργήσει ανάλογες στάσεις και δεξιό-
τητες (π.χ. διερεύνησης, αναστοχασμού) στους εκπαιδευτικούς.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Μοντέλα εισαγωγής καινοτομιών και στόχοι της επιμόρφωσης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ:                   

ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ:  ΠΡΟΣΑΡ-

ΜΟΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

  

ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΣΤΟΧΟΣ: H ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟ-
ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟ-
ΜΙΑΣ 
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Η αναγκαιότητα των επιμορφωτικών δράσεων στο γνωστικό πεδίο της Οικονο-
μικής Επιστήμης στην εκπαίδευση 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν, παρουσιά-
ζουν και μεταφέρουν την πληροφορία. Κατά συνέπεια, αναμένεται να έχουν άμεσο α-
ντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Strommen & Lincoln 1992, 
Crawford, 1999). Η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφοριών 
και Επικοινωνιών επηρεάζει καθοριστικά τις εκπαιδευτικές αλλαγές που προδιαγράφο-
νται για το κοντινό μέλλον. Αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις διδακτικές πρακτικές, 
αλλά επεκτείνονται στις μαθησιακές συνήθειες, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και την ορ-
γάνωση των εκπαιδευτικών χώρων (Τζιμογιάννης, 2001).  

Η χρήση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού-επαγγελματικού λογισμικού στη διδασκα-
λία των Οικονομικών μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο καθιστά τη διδασκαλία 
με τη συνδρομή του λογισμικού αυτού πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, περισσό-
τερο ενδιαφέρουσα, λιγότερο πληκτική, πιο χρηστική και σαφώς πιο στοχευμένη και 
ουσιαστική (Μυλωνάς, 2010). Για τα μαθήματα με λογιστικό προσανατολισμό, όπως 
το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές απαιτείται εφαρμογή, χρήση και αξιοποίηση ενός 
επαγγελματικού λογισμικού, ειδικά προσαρμοσμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Μυλωνάς, 2010). 

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 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο α-
παντήθηκε από καθηγητές Οικονομολόγους που δίδασκαν κατά το σχολικό έτος 2011-
2012 το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν 42 καθηγητές 
(το 100% του πληθυσμού των οικονομολόγων που δίδασκαν κατά το σχολικό έτος 
2011-2012 το συγκεκριμένο μάθημα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης). Το 70% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες 
εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο 30% άνδρες. Ο μέσος όρος ετών διδασκαλίας στο μά-
θημα Λογιστικές Εφαρμογές ήταν 12 έτη.  

Μέχρι και το 2009 δεν υπήρχε το ίδιο λογισμικό σε όλες τις σχολικές μονάδες της Τε-
χνικής Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης να στηρίζεται 
στο βαθμό γνώσης του λογισμικού από το διδάσκοντα, στην εμπειρία του, την καλή 
του διάθεση για συνεχή εκπαίδευση. Ολοκληρωμένη επιμόρφωση των διδασκόντων 
Οικονομολόγων εκπαιδευτικών δεν υπήρξε. Προσπάθειες επιμόρφωσης σε τοπικό επί-
πεδο έπρεπε να οργανωθούν και να υποστηριχθούν από το Σχολικό Σύμβουλο των Οι-
κονομολόγων. Αφορμή για την έναρξη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποί-
ηση των συγκεκριμένων επιμορφωτικών δράσεων αποτέλεσαν τα αποτελέσματα της 
προαναφερθείσης έρευνας, από την οποία παρατίθενται ορισμένα βασικά ευρήματα, τα 
οποία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα, το σχεδιασμό στοχευμένων και εξειδικευμέ-
νων επιμορφωτικών δράσεων.  
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Γράφημα 2: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση της θεωρίας του μαθή-
ματος 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση λογιστικών εννοιών 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου 

Παρατηρείται από την ανάλυση των γραφημάτων 2, 3 και 4, ότι οι μαθητές δυσκολεύ-
ονται 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 λογιστικών 
εννοιών (περίπου το 75%). Τα πράγματα δυσκολεύουν στο θέμα της μελέτης του βαθ-
μού δυσκολίας της εφαρμογής του Λογιστικού Σχεδίου. Το 80% των μαθητών που πα-
ρακολουθεί το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης 
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στον τρόπο, τις τεχνικές και τις διαδικασίες εφαρμογής των αρχών, κανόνων και διαδι-
κασιών του Λογιστικού Σχεδίου.  

Τριετές σχέδιο υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος - Δράσεις επικοι-
νωνίας και δημοσιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου  

Με βάση τα προηγούμενα δεδομένα και με την ύπαρξη πραγματικών προβλημάτων σε 
σχέση με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στα εργαστηριακά μαθήματα του 
Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών των Επαγγελματικών Λυκείων απο-
φασίστηκε ο σχεδιασμός δυο επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους διδάσκοντες οι-
κονομολόγους στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές. Το ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 
θα διεξαγόταν σε σχολική μονάδα (Εργαστηριακό Κέντρο - Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και το άλλο σε Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκαν άμεσα τα δυο επιμορφωτικά προγράμ-
ματα με βάση το προφίλ των οικονομολόγων εκπαιδευτικών. Ετοιμάστηκε αρχικά το 
αναλυτικό ημερήσιο και το ωριαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών το 
κάθε πρόγραμμα.  

Ο σχεδιασμός προέβλεπε την υλοποίηση δύο επιμορφωτικών δράσεων με αριθμό συμ-
μετεχόντων 20 εκπαιδευτικοί στην κάθε επιμορφωτική δράση. Μετά τη συγκέντρωση 
των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων (υποβλήθηκαν περίπου 90 αιτήσεις) έγινε η επιλογή από το Σχολικό 
Σύμβουλο της ειδικότητας των 40 οικονομολόγων εκπαιδευτικών που θα παρακολου-
θούσαν τις δυο πρώτες επιμορφωτικές δράσεις. Η συνολική επιμορφωτική διαδικασία 
διήρκεσε συνολικά περίπου 3 μήνες. Η ίδια ακριβώς επιμορφωτική διαδικασία ακο-
λουθήθηκε και για το μάθημα Τουριστικές Εφαρμογές (Σύστημα κρατήσεων, διαχεί-
ριση πελατών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού). 

Σχετικά με την επιμορφωτική δράση στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές ακολουθή-
θηκε η εξής διαδικασία: Διανεμήθηκε αρχικά αναλυτικό πρόγραμμα των επιμορφωτι-
κών συναντήσεων κάθε μέρας και εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή με οδη-
γίες και εφαρμογές σχετικές με το αντικείμενο της επιμόρφωσης. Στη συνέχεια ο Σχο-
λικός Σύμβουλος σε συνεργασία με ένα οικονομολόγο εκπαιδευτικό, που λειτουργούσε 
ως πολλαπλασιαστής εναλλάσσονταν στις ημερήσιες επιμορφώσεις. Με την ολοκλή-
ρωση του θεωρητικού μέρους των επιμορφωτικών δράσεων ακολούθησαν πρακτικές 
εφαρμογές, μελέτες περίπτωσης και εξειδικευμένες εφαρμογές επικεντρωμένες στις θε-
ματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του συγκεκριμένου μαθή-
ματος.  

Με το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας ακολούθησε πιστοποίηση των γνώσεων 
και των θεματικών ενοτήτων που αναλύθηκαν. Οι επιτυχόντες στην πιστοποίηση των 
γνώσεων έλαβαν πιστοποιητικό γνώσης, χρήσης και εφαρμογής του συγκεκριμένου 
λογισμικού, που είναι απαιτούμενο για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος 
των Λογιστικών Εφαρμογών. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης ήταν υπογεγραμμένο 
από το Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας και τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παι-
δαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Το επόμενο διδακτικό έτος επαναλήφθηκε η ίδια Επιμορφωτική διαδικασία, στην οποία 
επιμορφώθηκαν άλλοι 40 οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Λυκείων. 
Στις επιμορφωτικές δράσεις του δεύτερου έτους συμμετείχαν ως επιμορφωτές, πέρα 
από το Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητας, και οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί είχαν ε-
πιμορφωθεί κατά το πρώτο έτος (εκκίνηση) των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επι-
μόρφωσαν τους συναδέλφους οικονομολόγους τους ως πολλαπλασιαστές της γνώσης. 
Παρακολουθώντας τις επιμορφωτικές δράσεις και εργαζόμενοι πρακτικά μέσα στο ερ-
γαστήριο με βάση το λογισμικό της ειδικότητας συνεισέφεραν καθοριστικά στην επι-
τυχή υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων του δεύτερου έτους. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και την τρίτη σχολική χρονιά. Βελτιώνοντας τυχόν 
προβλήματα, εμπλουτίζοντας το επιμορφωτικό υλικό με τις νέες αναβαθμίσεις που έ-
γιναν στο λογισμικό και ενημερώνοντας τους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς με νέες 
εφαρμογές και πρακτικά παραδείγματα οι επιμορφούμενοι έγιναν πιο ικανοί στη δια-
χείριση του μαθήματος και την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων. Το μάθημα 
τώρα μέσα στο εργαστήριο γίνεται πιο αποτελεσματικά, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
και οι μαθητές είναι πιο ικανοποιημένοι από το επίπεδο του εργαστηριακού μαθήματος. 
Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πιο έτοιμοι μαθησιακά και γνωστικά ανταποκρίνονται αποτε-
λεσματικότερα στη διαχείριση του συγκεκριμένου μαθήματος και της τάξης. Ο στόχος 
της επιμόρφωσης των οικονομολόγων εκπαιδευτικών που διδάσκουν, ή θα μπορούσαν 
να διδάξουν το συγκεκριμένο εργαστηριακό μάθημα επετεύχθη επιτυχώς σε χρονικό 
άξονα τριετίας. Οι επιμορφωτικές δράσεις πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί αρ-
χικά και μάλιστα στη βάση της εφαρμογής της οικονομικής αρχής: με το μικρότερο ή 
ελάχιστο κόστος το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Η επιμόρφωση σχεδόν ήταν καθολική, 
χωρίς τη θεσμοθετημένη εμπλοκή της πολιτείας.  

Το καινοτόμο χαρακτηριστικό των επιμορφωτικών δράσεων αποτελεί το γεγονός ότι 
σχεδιάστηκαν σε ατομικό επίπεδο από το Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητας, υλοποι-
ήθηκαν σε πλάνο τριετίας (2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015) από το Σχολικό Σύμ-
βουλο σε συνεργασία με οικονομολόγους εκπαιδευτικούς που είχαν επιμορφωθεί κατά 
το πρώτο έτος υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων. Η συνεργασία αυτή είχε πολ-
λαπλά οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο και για την ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα. Εκπαιδευτικοί με μαθησιακή ετοιμότητα και γνώσεις εφαρμοστέες στη σύγ-
χρονη οικονομική και λογιστική πραγματικότητα μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσμα-
τικά την αναβάθμιση, κυρίως της Δευτεροβάθμιας δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – οικονομολόγων στο συγκε-
κριμένο λογισμικό της ειδικότητας βελτίωσε την αυτοπεποίθηση αυτών και τελικά ο-
δήγησε στη μείωση των προβλημάτων μέσα στην τάξη. Η ίδια ακριβώς επιμορφωτική 
διαδικασία ακολουθήθηκε και για το μάθημα Τουριστικές Εφαρμογές (Σύστημα κρα-
τήσεων, διαχείριση πελατών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού) σε πλάνο τριετίας και 
με τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα. 

Η όλη επιμορφωτική διαδικασία αποτελεί μια «καλή πρακτική» σχεδιασμού, οργάνω-
σης και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων και ακολουθήθηκε και από άλλους Σχο-
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λικούς Συμβούλους της ίδιας ειδικότητας σε άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Παρό-
μοιος επιμορφωτικός σχεδιασμός ακολουθήθηκε και σε επίπεδο ενδοσχολικής επιμόρ-
φωσης στις σχολικές μονάδες Γενικής, Παιδαγωγικής Ευθύνης (Ερευνητικές Εργασίες, 
Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες, Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου, κ.ά.). 
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Τρόποι και συχνότητα χρήσης των λογισμικών για τις Φ.Ε. στο Δημοτικό μετά 
το Β’ επίπεδο επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

Παπανδρέου Χρήστος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υπ.M.A. 

(Επιστήμες της Αγωγής, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση)  
papandre@sch.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί της 
Α/θμιας αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, καθώς και τη 
συχνότητα χρήσης τους, μετά την επιμόρφωσή τους στο Β’ επίπεδο. Στο δείγμα που 
προέκυψε από βολική δειγματοληψία, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ενίσχυσαν τη θε-
τική τους στάση. Όμως διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο ανάμεσα 
στην ηλικία, όσο και στη διδακτική εμπειρία ως προς το επίπεδο αυτοπεποίθησης αλλά 
και τη χρήση των διδακτικών σεναρίων. Ο χρόνος προετοιμασίας και ο όγκος της ύλης 
φαίνεται να αποτελούν πηγή προβληματισμού μιας και διαπιστώθηκε δισταγμός στη 
χρήση των διδακτικών σεναρίων. Το σημαντικότερο εύρημα, όμως, αποτελεί το γεγο-
νός ότι οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να αξιοποιούν τα λογισμικά των Φ.Ε. κυρίως 
κατά την προετοιμασία τους και ως εποπτικό υλικό μέσα σε ένα δασκαλοκεντρικό 
πλαίσιο, προτιμώντας λογισμικά που θα τους εξοικονομήσουν χρόνο, παρά ως εργα-
λείο μαθησιακής διερεύνησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λογισμικά Φ.Ε. επιμόρφωση Β’ επιπέδου, διδακτικά σενάρια. 

Εισαγωγή-Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου αποτελεί κομβικό σημείο στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στο Β’ επίπεδο, αφού αποτελεί το κυριότερο μέσο-γέφυρα με το οποίο 
θα υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη σχολική τάξη 
ή το εργαστήριο Η/Υ.  

Ως διδακτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνω-
στικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές 
και πρακτικές. Ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να έχει διάρκεια περισσότερων από μία 
διδακτικών ωρών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2008, 42). 

Μια σειρά από εσωτερικά κι εξωτερικά εμπόδια (Becta, 2004, 19-20) επηρεάζουν τους 
εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της ολιστι-
κής προσέγγισης, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Παρά την ανάπτυξη τεχνολογικών 
υποδομών στα σχολεία, την ύπαρξη θετικής ενίσχυσης από την ηγεσία του σχολείου 
για ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην τάξη, (Τσουλής, 2013, 5) και τη μεγάλη διαθεσιμό-
τητα υπολογιστών, οι τελευταίοι εμφανίζονται να μην τις χρησιμοποιούν αποτελεσμα-
τικά στο έργο τους (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2007, 135). Μάλιστα, ενώ δείχνουν να έχουν αρκετή 
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αυτοπεποίθηση ως προς τις γνώσεις τους πάνω στους Η/Υ, όμως δεν παρατηρείται και 
στην εφαρμογή τους μέσα στην τάξη ως εργαλείο διερεύνησης των γνωστικών αντικει-
μένων από τους μαθητές τους. (Hui,Y.H. et al., 2012, 11). 

Τελικά, φαίνεται να τις αξιοποιούν περιοριζόμενοι σε μια σειρά συμπληρωματικών ερ-
γασιών της παραδοσιακής διδασκαλίας, (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2007, 135) ή επικουρικά ως επο-
πτικό μέσο για την υποστήριξη των δικών τους διδακτικών παρεμβάσεων (Τσουλής, 
2013, 2). Συνεπώς, παρατηρείται τάση προσαρμογής τους στο δασκαλοκεντρικό μο-
ντέλο διδασκαλίας (Demetriadis et al. 2003, όπ. ανάφ. στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2007, 136), με 
στόχο τη βελτίωση της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους. 

Όπως αναφέρουν έρευνες (Karagiorgi & Charalambous, 2006 και Karasavvidis, 2009, 
όπ. ανάφ. στο Τσουλής, 2013, 2), σημαντικό εμπόδιο στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. 
στη διαδικασία της μάθησης από τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος 
απαιτούμενος χρόνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διδασκαλίας με την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο μιας πα-
ραδοσιακής διδασκαλίας  καθώς και τoν όγκο της διδασκόμενης ύλης, μέσω των 
Α.Π.Σ. Αν και υπάρχει η διάθεση από μέρους τους, ο χρόνος της προετοιμασίας στο 
σπίτι είναι λιγοστός κι έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τους ρόλους τους στα πλαίσια 
της οικογένειας και άλλων εξωεπαγγελματικών υποχρεώσεων (Τσουλής, 2013, 6). 

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία των επιστημών, αυτή θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εμπλέκει τους μαθητές στον σχεδιασμό και στη χρήση μοντέλων (Κό-
μης, 2004β, 118). H ανάπτυξη μοντέλων παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού τους (και 
όχι χειρισμού των ίδιων των αντικειμένων) και επιτρέπει τη δυνατότητα υπολογισμών, 
την οικοδόμηση νέων γνωστικών σχημάτων αλλά και την ανατροπή κάποιων άλλων, 
(Bliss, 1994, όπ. ανάφ. στο Κόμης, 2002, 53) διαδικασίες οι οποίες τους οδηγούν σε 
εννοιολογική αλλαγή, στο πλαίσιο γνωστικών και κοινωνιογνωστικών συγκρούσεων.  
Έτσι, ενισχύεται η κατανόηση και όχι η στείρα απομνημόνευση (Βοσνιάδου, 1998, όπ. 
ανάφ. στο Κόμης, 2004α, 281). 

Συνεπώς, τα μοντέλα, οι προσομοιώσεις και οι οπτικοποιήσεις που προκύπτουν με τον 
κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό, συντελούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλη-
ροφορικών περιβαλλόντων για την οικοδόμηση της γνώσης στις φυσικές επιστήμες 
(Dori & Barak 2001, όπ. ανάφ. στο Μικρόπουλος, 2002, 375) και προτείνονται ως βα-
σικό συστατικό του εκπαιδευτικού λογισμικού, αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση των 
μαθητών, εκτελώντας και ελέγχοντας ένα πείραμα, όπως θα ήταν στην πραγματικότητα 
(Donnelly, D. et al., 2010, 2). 
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Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευ-
τικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης αξιοποιούν τα λογισμικά οπτικοποίησης, προσομοίω-
σης και μοντελοποίησης στη διδασκαλία των Φ.Ε., καθώς και η συχνότητα χρήσης 
τους, ύστερα από την επιμόρφωσή τους στο Β’ επίπεδο των Τ.Π.Ε. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

α) Έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί, μετά την επιμόρφωσή τους στο Β’ επίπεδο, θετικό-
τερη στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.; 
β) Ο όγκος της διδασκόμενης ύλης και ο χρόνος προετοιμασίας αποτελούν εμπόδιο; 
γ) Ποια είναι τα λογισμικά εκείνα που χρησιμοποιούν περισσότερο και με ποιο τρόπο; 
δ) Πόσο ενισχυτικές είναι οι τεχνικές υποδομές και η διεύθυνση του σχολείου; 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληπτική έρευνα που μελετά τις τρέ-
χουσες στάσεις και απόψεις των ατόμων (Creswell, 2011, 426). Η επιλογή του δείγμα-
τος έγινε ακολουθώντας τη στρατηγική της δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα, χρησι-
μοποιώντας την προσέγγιση της βολικής δειγματοληψίας. Η προσέγγιση αυτή επιλέ-
χθηκε γιατί το δείγμα αποτελείτο από άτομα διαθέσιμα και πρόθυμα να συμμετάσχουν 
στη μελέτη.  

Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας (δάσκαλοι ΠΕ-70). Συγκεκριμένα, 
εστάλησαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς των Δημοτικών σχο-
λείων: Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Θεσσα-
λονίκης, Εύβοιας και Σερρών. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων (e-mails) 
εντοπίστηκαν από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπ/σης και κατόπιν 
με ομαδική ηλεκτρονική αλληλογραφία έφθασαν στα σχολεία. Έγινε αποστολή από 1-
15 Φεβρουαρίου 2016 συν μια εβδομάδα για υπενθύμιση επιστροφής των απαντήσεων 
στον ερευνητή (Βλ. http://goo.gl/forms/W7UuQ8Ia2Q) 

 

Παρουσίαση Ερευνητικού Εργαλείου Ποσοτικής Έρευνας. 

Οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο που αφορούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών της 
Α/θμιας προέρχονται από την έρευνα του Τσουλή (2012) που ασχολείται με τις απόψεις 
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των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε., μετά την επιμόρφωσή τους στο Β’ επίπεδο. 
Πιο συγκεκριμένα, αντλήθηκαν ιδέες από το μέρος που περιγράφει το δελτίο της ημι-
δομημένης συνέντευξης. Κατόπιν, οι ιδέες αυτές μετασχηματίστηκαν από τον συγγρα-
φέα της παρούσας εργασίας σε κλειστές ερωτήσεις, μιας και δεν υπήρχε ο επαρκής 
χρόνος για τη διεξαγωγή αντίστοιχων συνεντεύξεων. 

Το κομμάτι των ερωτήσεων που αφορούν στη συχνότητα χρήσης του υπολογιστή, προ-
έρχονται από την έρευνα των Καρτσιώτου & Ρούσσου (2011), η οποία ασχολείται με 
την κατασκευή και τον ψυχομετρικό έλεγχο εργαλείου μέτρησης της χρήσης του Η/Υ 
από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία (Ε.Κ.ΜΕ.Χ.Υ.Δ.). Στο σημείο αυτό έγινε 
αντικατάσταση των αρχικών λογισμικών ή εφαρμογών που ανέφερε το παραπάνω ερ-
γαλείο, με τα αντίστοιχα των Φ.Ε. που εξετάζει η παρούσα έρευνα, έτσι ώστε να ανι-
χνευθεί η συχνότητα χρήσης τους κατά την προετοιμασία στο σπίτι, αλλά και τη διεξα-
γωγή της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, είτε ως εποπτικό μέσο, είτε στα πλαίσια 
μιας συνεργατικής και διερευνητικής διαδικασίας από τους μαθητές. 

Τέλος, στο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν και ερωτήσεις του ερευνητή, σχετικές με τις 
υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου, καθώς και των τεχνικών γνώσεων των εκπαι-
δευτικών, για να μπορέσουν να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Για να διερευνηθεί η εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου της ποσοτικής έ-
ρευνας, έγινε αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων (items) του ερω-
τηματολογίου, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο αξιοπιστίας Cronbach’s α στο σύνολο των 
απαντήσεων του δείγματος. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 5βαθμες κλίμακες Likert, διατακτικές, όχι 
συνεχείς (ισοδιαστημικές), οπότε και το ενδιαφέρον της ανάλυσης γίνεται στις ιεραρ-
χήσεις των τιμών τα λεγόμενα Mean Ranks (Ρούσσος, 2008, 2-3). Κάνοντας διερεύ-
νηση με την εντολή Explore (SPSS 24) (Λουκαΐδης, 2011, 173) στην ανεξάρτητη με-
ταβλητή «Χρόνια Υπηρεσίας» με την εξαρτημένη μεταβλητή «Χρήση των διδακτικών 
σεναρίων Τ.Π.Ε.», τόσο ο δείκτης Kolmogorov-Smirnov έδειξε στατιστικά σημαντικές 
διαφορές (p<0.05), όσο και η ασυμμετρία του Boxplot-Whisker έδωσε μη-κανονική 
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κατανομή Αυτό οδήγησε τον ερευνητή στην απόφαση χρήσης μη-παραμετρικών tests, 
όπως το Mann-Whitney U test, το Kruskal-Wallis H test και το Spearman’s rho test 
(Βλ. http://users.sch.gr/papandre/article/sxima4.jpg). 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων-Συμπεράσματα 

Παρά το μικρό δείγμα που δεν επιτρέπει γενικεύσεις, θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε 
τα εξής: 

Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί έχουν βελτιώσει αισθητά τη στάση τους απέναντι στις 
Τ.Π.Ε, ως αποτέλεσμα της επιμορφωτικής παρέμβασης στο Β’ επίπεδο, με θετικό πρό-
σημο, το οποίο απέδειξαν οι υψηλοί Μ.Ο. στις απόψεις τους. Η αισθητή υποχώρηση 
όμως στην άποψη ως προς στη χρήση των διδακτικών σεναρίων, είναι ένα γεγονός που 
αποδεικνύει διστακτικότητα στην εφαρμογή τους στην πράξη μέσα στη σχολική τάξη 
(Βλ. http://users.sch.gr/papandre/article/sxima1.jpg). Η άποψη αυτή συμφωνεί με ανά-
λογη διαπίστωση των Hui,Y.H. et al. (2012, 11). 

Το φύλο δε φαίνεται να επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση 
των Τ.Π.Ε. στις Φ.Ε. Οι άνδρες προπορεύονται, όχι όμως στατιστικώς σημαντικά αλλά 
η επιμόρφωση στο Β’ επίπεδο συνέβαλε στην άμβλυνση των διαφορών που παρατη-
ρούνταν πριν την επιμορφωτική παρέμβαση. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από 
την αντίστοιχη έρευνα του Τσουλή (2012, 42-44). 

Ο χρονικός παράγοντας, τόσο της ηλικίας, όσο και των ετών υπηρεσίας, φαίνεται να 
ασκούν επιρροή, τόσο στη δήλωση αυτοπεποίθησης, όσο και στην τάση χρήσης των 
διδακτικών σεναρίων στη πράξη. Μάλιστα, οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν 
ανάμεσα στις μικρές ηλικιακές και υπηρεσιακές ομάδες με τις αντίστοιχες μεγάλες 
στην ιεραρχία, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η διδακτική εμπειρία και η ωριμό-
τητα με την πάροδο του χρόνου βελτιώνουν τη στάση, ενισχύοντας θετικά τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. Ανάλογη έρευνα των Jimoyannis & Komis (2008, 26) επιβεβαιώνει τα πα-
ρόντα ευρήματα με διαφοροποίηση μόνο στην ομάδα των έμπειρων δασκάλων (έτη 
υπηρεσίας 10-20) να έχουν αρνητική τάση ως προς τις Τ.Π.Ε. Παράλληλα διατυπώνε-
ται με επιφύλαξη, η αποτελεσματικότητα του τρόπου με τον οποίο οι νεότεροι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, λόγω της 
μικρής εκπαιδευτικής τους εμπειρίας. 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση των εκπαιδευτικών με το χρόνο που δια-
θέτουν για την προετοιμασία και χρήση των διδακτικών σεναρίων. Ενώ αναγνωρίζουν 
το γεγονός ότι η διδασκαλία των Φ.Ε. με τη χρήση των Τ.Π.Ε. απαιτεί περισσότερο 
χρόνο, τελικά τόσο στην προετοιμασία, όσο και στη διεξαγωγή της παρουσιάζονται να 
διστάζουν, ένδειξη άλλωστε που έρχεται σε συμφωνία με την προαναφερθείσα διστα-
κτικότητα του 1ου ερευνητικού ερωτήματος. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε και ο δείκτης 
θετικής συσχέτισης χρόνου διάθεσης, χρόνου προετοιμασίας και χρόνου διεξαγωγής 
με τη χρήση των διδακτικών σεναρίων στη πράξη. Παρόμοια έρευνα του Karasavvidis 
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(2009, 441) αναφέρει τον χρόνο ως σύμπτωμα της ανησυχίας των εκπαιδευτικών και 
όχι ως την αιτία, συνδέοντάς τη απευθείας με θέματα που είχαν να κάνουν περισσότερο 
με την κάλυψη της σχολικής ύλης. 

Εκτός από τον χρόνο, και ο παράγοντας ύλη φαίνεται να απασχολεί σοβαρά τους εκ-
παιδευτικούς. Οι οριακές τιμές στις θετικές δηλώσεις, σε συνδυασμό με το αξιοπρόσε-
κτο ποσοστό της ουδετερότητας, ενισχύουν την άποψη ότι τα Α.Π. των Φ.Ε. και ο ό-
γκος της ύλης αποτελούν πράγματι εμπόδιο στη χρήση των διδακτικών σεναρίων 
Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

Ως προς το είδος των λογισμικών, οι συχνότητες χρήσης έφεραν στην πρώτη πεντάδα 
εφαρμογές που έχουν ευκολία στην αναζήτηση και τη μεταφόρτωση. Φαίνεται να προ-
τιμούνται οι online εφαρμογές, μιας και ενημερώνονται τακτικά, αλλά και γιατί παρου-
σιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέση με άλλες που βρίσκονται σε αποθηκευτικό μέσο 
(Βλ. http://users.sch.gr/papandre/article/sxima3.jpg).  

Επίσης, η ελκυστικότητα που παρουσιάζει το Youtube, το Google Maps και οι εφαρ-
μογές του Φωτόδεντρου, οφείλονται στον συνδυασμό του βίντεο, της κίνησης, του ή-
χου, των πολυμέσων, αλλά και της ευκολίας να αναπαραχθούν, ως εποπτικό μέσο και 
ως αντικατάσταση πειραμάτων Φ.Ε. σε σχέση με άλλες εφαρμογές που απαιτούν εγκα-
τάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και χρόνο στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Με 
το εύρημα αυτό συγκλίνει και η έρευνα του Τσουλή (2012, 110). 

Οι παραπάνω προτιμήσεις φαίνεται να σχετίζονται και με τον τρόπο που οι εκπαιδευ-
τικοί χρησιμοποιούν τα παραπάνω λογισμικά, μιας και η ανάλυση των δεδομένων ανέ-
δειξε ότι τα προτιμούν για τη δική τους ενημέρωση και προετοιμασία στο σπίτι, τα 
στηρίζουν ως εποπτικό μέσο στη διεξαγωγή της διδασκαλίας, αλλά διστάζουν να τα 
χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο διερεύνησης και μάθησης, καθοδηγώντας του μαθητές 
τους στην τάξη. Ακολουθείται δηλαδή η μορφή ενός δασκαλοκεντρικού μοντέλου ε-
φαρμογής των Τ.Π.Ε. Έρευνα των Demetriadis et al. (2003, 29) σχολιάζει το παραπάνω 
γεγονός «ως μια προσπάθεια να προσαρμόσουν τις Τ.Π.Ε. στην αντίληψή τους για το 
πώς οι μαθητές μαθαίνουν» (Βλ. http://users.sch.gr/papandre/article/sxima2.jpg). 

Τέλος, η διοίκηση και οι τεχνικές υποδομές του σχολείου φαίνεται να είναι ενισχυτικές, 
διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς στη χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Φ.Ε. Ό-
μως, το σχετικά χαμηλό ποσοστό στη διαθεσιμότητα των Η/Υ (58,1%) φαίνεται να 
επηρεάζεται από το γεγονός ότι το εργαστήριο χρησιμοποιείται κυρίως από τον εκπαι-
δευτικό της ειδικότητας ή από το γεγονός ότι δεν έχει καταρτιστεί κάποιο ειδικό πρό-
γραμμα χρήσης του εργαστηρίου και από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Στο ίδιο 
πνεύμα κινήθηκε και η έρευνα του Τσουλή (2012, 111). 

Ακόμη, η παλαιότητα των υποδομών φαίνεται να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς, ε-
ντούτοις φροντίζουν να επιλύουν το πρόβλημα, φέρνοντας δικό τους εξοπλισμό. 
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Μόνη εξαίρεση αποτελεί η δυσκολία που παρουσιάζεται στην επίλυση τεχνικών ζητη-
μάτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Αυτό όμως φαίνεται να ξεπερνά τις δυνα-
τότητες και τις προθέσεις τους, αφού τόσο το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Β’ επίπεδο 
δεν προέβλεπε κάτι ανάλογο, όσο και η βαθιά γνώση τεχνικών ζητημάτων ξεπερνά τις 
απαιτήσεις από έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ-70. Οι άνδρες εδώ φαίνεται να υπερτε-
ρούν σημαντικά, σε σύγκριση με τις γυναίκες. 

Επιγραμματικά θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες προτάσεις: 
• Θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθεί μια πανελλήνιας εμβέλειας έρευνα με μεγαλύτερο 

δείγμα, συντονισμένη από το Ι.Ε.Π. και το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., μέσα από μια διαδικασία συνε-
χούς ανατροφοδότησης. 

• Εξορθολογισμός της ύλης των Φ.Ε. 
• Καλύτερο πλάνο σχεδίασης του μαθημάτων Φ.Ε. με επιλογή θεμάτων που αξίζουν 

τον κόπο να προσεγγιστούν με Τ.Π.Ε. 
• Κατάρτιση προγράμματος χρήσης του σχολικού εργαστηρίου της σχολικής μονάδας 

με τον καλύτερο δυνατό χρονισμό. Ή αναζήτηση βοηθητικού χώρου παράλληλα με το 
εργαστήριο. 

• Δημιουργία online βιβλιοθήκης με ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα σενάρια Φ.Ε. προς 
άμεση χρήση για εξοικονόμηση χρόνου προετοιμασίας, εύκολα, προσαρμόσιμα, ανά 
θεματική ενότητα και ηλικία. 

• Θέσπιση προγράμματος από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για παροχή τεχνικής βοήθειας και 
επίλυσης τεχνικών ζητημάτων. 

• Θέσπιση θέσης συμβούλου για εποπτεία των σχολικών δραστηριοτήτων μέσω Τ.Π.Ε, 
ενημέρωση και επικαιροποίηση λογισμικών.  

• Εκπαίδευση των Δ/ντών στους τρόπους ενίσχυσης και παρότρυνσης των εκπαιδευτι-
κών στη χρήση των Τ.Π.Ε. στις Φ.Ε. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το συνδυασμό ενός εικονικού εκπαιδευτικού περι-
βάλλοντος και της μεθόδου CLIL με σκοπό τη διδασκαλία γεωγραφικών όρων και οι-
κοσυστημάτων στην αγγλική γλώσσα παρέχοντας σε μαθητές δημοτικού πλούσιες 
μορφωτικές εμπειρίες. Παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα 
αποτελέσματα του προγράμματος CLIL in OpenSimulator Project, που αφορά τη διδα-
σκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές του δημοτικού, με τη χρήση εφαρμογής 
τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος πολλών χρηστών. Το θεωρητικό υπόβαθρο 
του προγράμματος είναι η μέθοδος CLIL και ο δομητισμός. Η εφαρμογή αναπτύσσεται 
χρησιμοποιώντας την ανοιχτή πλατφόρμα OpenSimulator, ενώ το γνωστικό αντικεί-
μενο που επιλέχθηκε είναι η γεωγραφία. Κατασκευάζεται ένα εικονικό νησί, στο οποίο 
οι χρήστες/μαθητές μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα, αναζητώντας, συλλέγοντας και 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα όσον αφορά γεωγραφικούς όρους 
και οικοσυστήματα. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι τα μαθησιακά αποτελέ-
σματα του CLILiOP είναι κατά πολύ καλύτερα συγκριτικά με τον συμβατικό τρόπο 
που διδάσκονται το ίδιο γνωστικό αντικείμενο άλλοι μαθητές. 

Λέξεις-Κλειδιά: CLIL, EFL, OpenSimulator, τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα 
πολλών χρηστών 

Εισαγωγή 

Η Πληροφορική έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση, επιτρέποντας στους 
μαθητές να αναζητούν εύκολα πληροφορίες, να τις μοιράζονται, να τις αναλύουν, να 
τις συνθέτουν, ενισχύοντας έτσι την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητά τους 
(Dabbagh & Kisantas, 2012). Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των 3D προ-
σομοιώσεων προσφέρει ακόμα περισσότερα καινοτόμα μέσα επικοινωνίας και συνερ-
γασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση (Taiwo, 2010). Με την εμ-
φάνιση μάλιστα των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών 
(Multi-user Virtual Environments-MUVEs), ένας ολόκληρος νέος κόσμος για τη μά-
θηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εφαρμογές εικονικής πραγμα-
τικότητας και τρισδιάστατων προσομοιώσεων γενικά, ενισχύουν τα επίπεδα των εγγε-
νών κινήτρων και δημιουργικότητας (Brown, Hobbs, & Gordon, 2008), λόγω του εί-
δους των εμπειριών που παρέχουν (Chandra, Theng, & Shou Boon, 2009). Μελέτες 
καταδεικνύουν μάλιστα τις θετικές επιπτώσεις των παραπάνω, ειδικά στον τομέα της 
εκμάθησης μίας δεύτερης-ξένης γλώσσας (Blake, 2000).  
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Η μέθοδος CLIL είναι μία εκπαιδευτική προσέγγιση στην οποία χρησιμοποιείται μία 
γλώσσα διαφορετική από τη μητρική γλώσσα του μαθητή για την εκμάθηση και τη 
διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου και, ταυτόχρονα, της ξένης γλώσσας 
(Maljers, 2007). Για να επιτευχθεί αυτός ο διπλός στόχος, είναι απαραίτητη μία πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο διδασκαλίας και όσο και μάθησης, μία ολιστική εκ-
παιδευτική διαδικασία (Eurydice Report, 2006). Αν και η CLIL αποτελεί αντικείμενο 
ερευνών σε διεθνές επίπεδο (ενδεικτικά Bradley & McConnell, 2008; Jauregi, Canto, 
de Graaff, Koenraad, & Moonen, 2011; Cenoz & Ruiz de Zarobe, 2015), δεν ισχύει το 
ίδιο για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Επιπλέον, ο συνδυασμός της 
CLIL με MUVEs δεν έχει ακόμα διερευνηθεί. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε και υλο-
ποιήθηκε η παρούσα έρευνα, που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος με την 
ονομασία CLIL in OpenSimulator Project, που παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες. 

Content and Language Integrated Learning-CLIL 

Η CLIL περιγράφηκε αρχικά το 1994 (Marsh, 1994) και ξεκίνησε να υλοποιείται το 
1996 από το Πανεπιστήμιο Jyväskylä στη Φινλανδία και με την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
για το ολλανδικό CLIL. Τα "4Cs" του Coyle (2008), δηλαδή, περιεχόμενο (content) 
επικοινωνία (communication), γνώση (cognition), και κουλτούρα (culture) είναι οι αρ-
χές που σκιαγραφούν την παιδαγωγική πρακτική του CLIL. Το πλαίσιο αυτό προτείνει 
ότι η CLIL, ως μέθοδος, υλοποιείται μέσω της απόκτησης γνώσεων, κατανόησης ενός 
θέματος, εμπλοκής σε γνωστική επεξεργασία, επικοινωνίας και διαπολιτισμικής ευαι-
σθητοποίησης (Coyle, 2008). Το επίκεντρο βρίσκεται στην διαθεματική προσέγγιση 
του γνωστικού αντικειμένου και στην αντίληψη ότι η ανάπτυξη του μαθητή θα πρέπει 
να θεωρηθεί με ολιστικό τρόπο, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην πνευματική, συναισθη-
ματική και κοινωνική πτυχή της ανάπτυξή του (Prentza, 2013). 

Η CLIL γρήγορα έγινε ένας όρος "ομπρέλα" που καλύπτει ένα φάσμα διαφορετικών 
προσεγγίσεων σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς μπορεί να υλοποιηθεί σε δια-
φορετικά πλαίσια όπως (α) μονόγλωσσο, όπου οι μαθητές διδάσκονται αποκλειστικά 
μέσω CLIL, (β) δίγλωσσο, όπου οι μαθητές μαθαίνουν το 50% ή περισσότερο της δι-
δακτέας ύλης σε μία ξένη γλώσσα, (γ) πολλαπλών γλωσσών, όπου οι μαθητές διδάσκο-
νται μέρος του προγράμματος σπουδών σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες, και (δ) πο-
λυγλωσσικό, όπου οι μαθητές μαθαίνουν διάφορες γλώσσες, μία ή περισσότερες των 
οποίων είναι μέσω CLIL (Marsh, Mehisto, Wolff, & Frigols Martín, 2010). Ως εκ τού-
του, η CLIL μπορεί να θεωρηθεί ως μία ευέλικτη παιδαγωγική προσέγγιση που προ-
σαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και που προωθεί τη διαθεματική διδασκαλία. 

Μαθητές που διδάχθηκαν μέσω CLIL ξεπέρασαν μαθητές που διδάχθηκαν συμβατικά, 
στην προφορά, λεξιλόγιο, γραμματική και ευχέρεια λόγου (Lasagabaster, 2008). Το ί-
διο ισχύει για την παραγωγή κειμένων, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου 
(Klieme et al. , 2008). Σε διαχρονικές μελέτες, οι μαθητές σε προγράμματα CLIL είχαν 
καλύτερες επιδόσεις στην κατανόηση γραπτού λόγου, γενική προφορική επάρκεια και 
στις τελικές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα (Admiraal, Westhoff, & de Bot, 2006). Ε-

640

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



πιπλέον, μαθητές που παρακολούθησαν δύο διδακτικά αντικείμενα με CLIL, είχαν ση-
μαντικά καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς που παρακολούθησαν μόνο ένα αντικεί-
μενο με CLIL (de Zarobe, 2008). Από την άλλη πλευρά, η CLIL δεν εφαρμόζεται επί-
σημα στα ελληνικά σχολεία. Μπορεί να υπάρχουν σποραδικές προσπάθειες, αλλά, 
μόνο, σε ερευνητικό επίπεδο (Mpaltsavia, 2011; Vlachos, 2009). 

Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών 

Μεταξύ των 4Cs, όπως παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, η γνώση δεν α-
ναφέρεται μόνο στον συμβατικό, αλλά και στον ψηφιακό γραμματισμό. Ο ψηφιακός 
γραμματισμός, είναι μία έννοια-κλειδί στον σημερινό κόσμο των πληροφοριών 
(Lankshear & Knobel, 2008). Καθώς προχωρά η εποχή της πληροφορίας, νέα εργαλεία, 
όπως τα MUVEs και η επαυξημένη πραγματικότητα, ενσωματώνονται στο σχολικό πε-
ριβάλλον, και οδηγούν σε αυτό που ονομάζεται δεξιότητες του 22ου αιώνα: κριτική 
σκέψη, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, καινοτομία, γραμματισμός στα μέσα 
επικοινωνίας, ευελιξία και ανάληψη πρωτοβουλιών (Trilling & Fadel, 2009). 

Τα εικονικά περιβάλλοντα (Virtual Environments-VEs) εμφανίστηκαν στη δεκαετία 
του '70 και αξιοποιήθηκαν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών (Shield, 2003). Το πιο δη-
μοφιλές MUVE είναι Second Life που ξεκίνησε το 2003. Το Second Life είναι ένας 
εικονικός χώρος όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του avatar (εικονικό 
εαυτό) και να εξερευνήσει εικονικά περιβάλλοντα. Αν και αρχικά θεωρήθηκε ως παι-
χνίδι ρόλων, σύντομα έγινε αντιληπτή η εκπαιδευτική του αξία, λόγω της δυνατότητας 
της επικοινωνίας πραγματικού χρόνου, της δυνατότητας ανταλλαγής απόψεων και της 
συνεργασίας. Πολλά πανεπιστήμια, ινστιτούτα γλωσσών, καθώς και μεγάλοι οργανι-
σμοί έρευνας, είδαν αυτές τις δυνατότητες και απέκτησαν παρουσία στο Second Life, 
για την προώθηση της έρευνας και της μάθησης (Zheng & Newgarden, 2011). Το 2007, 
το OpenSimulator προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα: είναι ένας διακομιστής MUVE ανοι-
κτού κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, υποστηρίζει διάφορα 
προγράμματα-πελάτες, ενώ είναι συμβατό με το Second Life. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι παραπάνω εφαρμογές είναι μόνο ένα μέρος πολλών παρόμοιων ή εντελώς διαφορε-
τικών τεχνολογιών, που όλες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των 
MUVEs. 

Ο δομητισμός παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές χρήσεις των MUVEs 
(Dickey, 2005; Kirkley & Kirkley, 2005). Κοινά αποδεκτό είναι ότι οι μαθητές κατα-
σκευάζουν τη γνώση με βάση το τι γνωρίζουν ήδη και τις συνδέσεις που δημιουργούν 
μεταξύ νέων και παλαιών πληροφοριών (Ertmer & Newby 2013). Προγενέστερες ι-
δέες, εμπειρίες και γνώσεις αλληλεπιδρούν αλλά και συγκρούονται με τις νέες εμπει-
ρίες και τις ερμηνείες τους (Savery & Duffy, 1995). Όταν οι μαθητές επιλύσουν αυτές 
τις αντιφάσεις/διαφορές, δημιουργούν νέους τρόπους για να συμφιλιώσουν την προη-
γούμενη γνώση με τις νέες πληροφορίες (Bruner, 1973). Το αποτέλεσμα αυτής της γνω-
στικής σύγκρουσης είναι η μάθηση.  
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Τα MUVEs υποστηρίζουν, σε γενικές γραμμές, τη δομητιστική θεώρηση της μάθησης 
(Mikropoulos & Natsis, 2011). Προσομοιώνοντας πραγματικά ή φανταστικά περιβάλ-
λοντα, δίνουν στους χρήστες/μαθητές την αίσθηση της εμβύθισης, του "να είσαι εκεί" 
(Hew & Cheung, 2008). Επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν 
τις προσωπικές τους σκέψεις, να εξερευνήσουν, να συνεργαστούν και έτσι να κατα-
σκευάσουν τις γνώσεις τους (Pan, Cheok, Yang, Zhu, & Shi, 2006). Επίσης, προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον τους και, σε συνδυασμό με την αίσθηση της παρουσίας και των 
δραστηριοτήτων, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται περισσότερο αποτελεσματική 
(Mikropoulos, 2006; Martin, Diaz, Sancristobal, Gil, Castro, & Peire, 2011). 

Σκεπτικό και ανάπτυξη της εφαρμογής 

Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, προκύπτει ότι η CLIL 
είναι μία καινοτόμος παιδαγωγική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες 
των μαθητών και προωθεί τη διαθεματική διδασκαλία. Το γνωστικό αντικείμενο δια-
πλέκεται με την ξένη γλώσσα εστιάζοντας στην κατασκευή της γνώσης και όχι στη 
γνώση αυτή καθ' αυτή. Επίσης, τα MUVEs παρέχουν ένα δυναμικό χώρο για τους μα-
θητές να κατασκευάσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν παράλληλα κι άλλες δε-
ξιότητες. Η επιλογή του συνδυασμού CLIL με MUVEs για τη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας, προέκυψε ακριβώς από τις δυνατότητες που παρέχουν και από τη σχετική 
έλλειψη ερευνών. 

Η Γεωγραφία επιλέχθηκε ως γνωστικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα η γεωμορφο-
λογία (ενδεικτικά, χερσόνησος, δέλτα ποταμού, αρχιπέλαγος), τα οικοσυστήματα (θα-
λάσσιοι και χερσαίοι βιότοποι) και οι έννοιες γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μή-
κος (πώς αυτά καθορίζουν τοποθεσίες στη γη, Ισημερινός, πρώτος μεσημβρινός, ζώνες 
ώρας). Η συγκεκριμένη θεματολογία επιλέχθηκε δεδομένου ότι μπορούσε να αξιοποι-
ήσει τις πρότερες γνώσεις των μαθητών, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάντα εύκολη η 
μεταφορά γνώσεων από την μητρική γλώσσα σε μία δεύτερη, ξένη γλώσσα (University 
of Cambridge, 2014). Όμως, παρά την ενδεχόμενη αυτή δυσκολία, θεωρήθηκε ότι οι 
πρότερες γνώσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές να οικοδομήσουν διαθε-
ματικούς δεσμούς.  

Ο συνολικός εικονικός χώρος της εφαρμογής ήταν 1024 X 1024 μ. Περιλάμβανε ένα 
κύριο νησί με όλη τη σχετική γεωμορφολογία (δέλτα ποταμού, χερσόνησο, κόλπους, 
φαράγγι, υφάλους), οικοσυστήματα (λίμνη, ποτάμι με έναν καταρράκτη, ζούγκλα), διά-
φορα σημεία ενδιαφέροντος, (κάστρο, παραλία, προβλήτα), αλλά και γωνία πολυμέ-
σων, που χρησίμευε ως χώρος συνάντησης και ως κέντρο εκμάθησης (Εικόνα 2).  

Η γενική ιδέα ήταν οι χρήστες να μπορούν να εξερευνήσουν ελεύθερα το νησί και να 
εντοπίσουν τα διάφορα γεωγραφικά στοιχεία. Σε κάθε τέτοιο στοιχείο τοποθετήθηκε 
μία πινακίδα που αποκάλυπτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, δηλαδή τον 
ορισμό του, συνώνυμα, παραδείγματα χρήσης και προφορά, χρησιμοποιώντας κείμενο, 
ήχο, μουσική και βίντεο. Κατά αυτό τον τρόπο ικανοποιούνταν πολλαπλοί τύποι νοη-
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μοσύνης (Gardner, 1983). Έτσι, σχετικά με τη συμβατότητα των εικονικών περιβαλλό-
ντων με τη μάθηση, μπορεί με ασφάλεια κανείς να υποστηρίξει ότι αυτά αξιοποιούν 
πολλαπλά κανάλια που ικανοποιούν τα διάφορα στυλ μάθησης (Junglas, Johnson, 
Steel, Abraham, & Loughlin, 2007; Henderson, Huang, Grant, & Henderson, 2009). 

  

 
Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από την εφαρμογή 

Πέρα από τις προαναφερθείσες πινακίδες, γνωστικό υλικό υπήρχε και στη γωνία πολυ-
μέσων, η οποία περιλάμβανε βίντεο και παρουσιάσεις. Το βίντεο είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο, γιατί φέρνει τον έξω κόσμο στην τάξη προσθέτοντας ένα στοιχείο " πραγμα-
τικότητας", δείχνοντας καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Αποτελεί έτσι, ένα ισχυρό 
πλαίσιο για τη διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας (Potosi, Jhoana, Guarín Loaiza, & 
López García, 2009). Όχι μόνο αυτό, αλλά παρέχει όλα τα παραλεκτικά στοιχεία της 
γλώσσας (τη γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, τόνος φωνής) 
που από μόνος του ο ήχος δεν μπορεί να το καταφέρει (Potosi, Jhoana, Guarín Loaiza, 
& López García, 2009). Η εφαρμογή έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να σταματή-
σουν το βίντεο, να το γυρίσουν μπρος ή πίσω και να κρατήσουν σημειώσεις.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι παρουσιάσεις που ενσωματώθηκαν στην εφαρ-
μογή ήταν επιλεγμένες έτσι ώστε να: (α) εισάγουν νέο λεξιλόγιο με θεματικές εικόνες, 
(β) περιέχουν wh-ερωτήσεις (π.χ. where...; who...; κ.λπ.), (γ) επανεξετάζουν προηγού-
μενο λεξιλόγιο, και (δ) παρουσιάζουν επιπλέον λεξιλόγιο για το θέμα που παρουσια-
ζόταν με εικόνες. 

Μία σημαντική παράμετρος ήταν ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη της εφαρ-
μογής, η οποία ήταν αρκετά μία χρονοβόρα διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα 
scripts (δέσμες προγραμματισμού) κι ως εκ τούτου, αυτή η φάση ολοκληρώθηκε σε 
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σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αν και η ανάπτυξη εφαρμογών MUVEs είναι χρο-
νοβόρα, άπαξ και δημιουργηθούν μία φορά, με μερικές αλλαγές στο περιεχόμενο, μπο-
ρούν να προσαρμοστούν σε μελλοντικά μαθήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρ-
μογή δοκιμάστηκε αρχικά από μία μικρή ομάδα μαθητών για να ελεγχθεί η λειτουργι-
κότητά της και έγιναν προσαρμογές σε δευτερεύοντα τεχνικά θέματα. 

Πίνακας 1. 

Συνολικός χρόνος ανάπτυξης της εφαρμογής (κατά προσέγγιση) 

Στάδιο ανάπτυξης Ώρες 

Συλλογή γνωστικού υλικού 40 

Ανάπτυξη εικονικού κόσμου 70 

Εισαγωγή εικόνων, βίντεο, παρουσιάσεων 15 

Δέσμες ενεργειών-προγραμματισμός 20 

Ποιοτικός έλεγχος 5 

Μικροδιορθώσεις 10 

Συνολικά 160 

  

Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος 

Η εφαρμογή που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, ενσωματώθηκε αργότερα 
στο πρόγραμμα "CLIL in OpenSimulator Project". Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 
τρία μέρη: ένα προκαταρτικό στάδιο (δύο εβδομάδες), το κυρίως στάδιο (έξι εβδομά-
δες) και ένα μετα-στάδιο (δύο εβδομάδες). Κατά τη διάρκεια του προκαταρτικού στα-
δίου, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον της εφαρμογής, τις δυνατότητες και 
τους περιορισμούς της. Αυτό ήταν απαραίτητο ώστε οι μαθητές να μην έχουν δυσκο-
λίες όταν θα χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή. Οι παιδαγωγικοί στόχοι του κυρίως στα-
δίου ήταν να αναπτυχθούν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες μάθησης, στρατηγι-
κές μάθησης, η ανάπτυξη οπτικής και ακουστικής αντίληψης, η ενίσχυση των επικοι-
νωνιακών δεξιοτήτων και οι δεξιότητες συνεργασίας. Οι δραστηριότητες για κάθε ε-
βδομάδα ήταν μία ώρα μη τυπικής μάθησης στην εφαρμογή, ακολουθούμενη από μία 
ώρα μαθησιακών δραστηριοτήτων στην τάξη. Οι δραστηριότητες στην εφαρμογή πε-
ριλάμβαναν εικονικές περιηγήσεις και συζητήσεις σε μικρές ομάδες. Το μετά-στάδιο 
περιλάμβανε ομαδική συζήτηση και ανταλλαγή σημειώσεων, καθώς επίσης και μία έκ-
θεση αναστοχασμού. Η μεταγνώση ήταν το βασικό στοιχείο στο στάδιο αυτό.  
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Παράλληλα με το CLIL in OpenSimulator Project, αναπτύχθηκε ένα δεύτερο πρό-
γραμμα, το οποίο ακολούθησε την ίδια δομή με αυτό, αλλά χωρίς το προκαταρτικό 
στάδιο. Επίσης, μία πιο συμβατική διδακτική προσέγγιση ακολουθήθηκε, που όμως 
αξιοποιούσε τη μέθοδο CLIL. Περιελάβανε τις ίδιες παρουσιάσεις, βίντεο, γνωστικούς 
και παιδαγωγικούς στόχους και εργασίες. Με άλλα λόγια ήταν ίδιο με το CLIL in Open-
Simulator Project, αλλά χωρίς τον εικονικό κόσμο.Η πιλοτική εφαρμογή διήρκεσε για 
δέκα εβδομάδες από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015 και οι συμμετέχο-
ντες ήταν 21 μαθητές Στ' τάξης δημοτικού σχολείου στην Αθήνα. Η δασκάλα της αγ-
γλικής γλώσσας ήταν στην αίθουσα για να παρέχει οποιαδήποτε αναγκαία γνωστική ή 
τεχνική υποστήριξη. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υλοποιήθηκε και η συμβατική 
CLIL. Οι συμμετέχοντες ήταν και πάλι 21 μαθητές της Στ' τάξης κοντινού δημοτικού 
σχολείου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το CLIL in OpenSimulator Project σχεδόν αμέσως τράβηξε 
την προσοχή των μαθητών. Έδειξαν ενδιαφέρον να εξερευνήσουν τον εικονικό κόσμο, 
να εντοπίσουν τις πινακίδες και, γενικότερα, να ανακαλύψουν όλες τις λεπτομέρειες 
του εικονικού περιβάλλοντος. Έντονο ήταν επίσης το ενδιαφέρον τους για επικοινωνία 
και συνεργασία για την επίτευξη των στόχων τους. Ωστόσο, η εναλλαγή από Αγγλικά 
σε Ελληνικά και αντίστροφα ήταν αναπόφευκτη. Για παράδειγμα, μία ομάδα είχε την 
ακόλουθη ανταλλαγή σε ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων: 

Μαθητής A: <Go left. Now turn right…> 

Μαθητής B: <Where is the tambela?> 

Μαθητής A: <Look! Over there.> 

Σχεδιασμός και διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ομάδα-στόχος της μελέτης ήταν μαθητές της Στ' τά-
ξης. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες είχαν ήδη εμπειρία στην αγγλική γλώσσα και 
με βάση τα χρόνια που κάθε μαθητής σπούδαζε αγγλικά, η επάρκειά τους κυμαινόταν 
από junior/basic χρήστες (Α1-Α2) έως μέσου επιπέδου χρήστες (Β1) σύμφωνα με το 
κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (Council of Europe, 2011). Το 
γεγονός αυτό λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό της έρευνας. 

Για τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 5 ερωτημα-
τολόγια: 

 Ένα ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με το γλωσσικό προ-
φίλ των συμμετεχόντων, καθώς και δημογραφικά δεδομένα (9 στοιχεία-όλες οι ο-
μάδες).  

 Ένα διαγώνισμα λεξιλογίου και γραμματικής (22 στοιχεία-όλες οι ομάδες). Ο σκο-
πός του ήταν να ελέγξει κατά πόσο οι ομάδες είχαν το ίδιο επίπεδο αρχικής γνώσης 
της αγγλικής γλώσσας. 
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 Ένα δεύτερο διαγώνισμα λεξιλογίου και γραμματικής (22 στοιχεία-όλες οι ομάδες). 
Ο σκοπός του ήταν να ελέγξει τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές. 

  Ένα ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις απόψεις των 
μαθητών που χρησιμοποίησαν το CLILiOP (20 στοιχεία μόνο CLILiOP).  

 Ένα τρίτο διαγώνισμα, 5 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων (όλες 
οι ομάδες). Σκοπός του ήταν να εξετάσει το μεταγνωστικό αποτέλεσμα όλων των 
μεθόδων διδασκαλίας.  

Τα διαγωνίσματα περιείχαν ερωτήσεις του τύπου Ναι-Όχι, ανοιχτές ερωτήσεις και ε-
ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο είχε ανοιχτές ερωτήσεις 
καθώς και ερωτήσεις τύπου Likert σε 5βάθμια κλίμακα, από το "διαφωνώ απόλυτα" 
έως το "συμφωνώ απόλυτα". 

Οι διαδικασία αυτή είχε ως σκοπό να εξετάσει τις ακόλουθες υποθέσεις: 

Υ1: Το CLILiOP παράγει σημαντικά καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα σε σύγκριση 
με ένα συμβατικό CLIL και μία μέθοδο συμβατικής διδασκαλίας. 

Υ2: Το CLILiOP παράγει σημαντικά καλύτερα μεταγνωστικά αποτελέσματα σε σύ-
γκριση με ένα συμβατικό CLIL και μία μέθοδο συμβατικής διδασκαλίας. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων στο 1ο και 2ο διαγώνισμα, υπολογίστηκε μία βαθ-
μολογία με βάση τον αριθμό των σωστών απαντήσεων (min = 0, max = 22 και για τα 
δύο). Η μέση βαθμολογία και η τυπική απόκλιση ανά ομάδα συμμετεχόντων και ανά 
διαγώνισμα, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2. 

Μέση βαθμολογία και τυπικές αποκλίσεις στα 2 διαγωνίσματα 

1ο διαγώνισμα 2ο διαγώνισμα 

Ομάδα 

ελέγχου 

 (n = 21) 

Συμβατική  

CLIL 

(n = 21) 

Ομάδα  

CLILiOP 

 (n = 21) 

Ομάδα 

ελέγχου 

 (n = 21) 

Συμβατική  

CLIL  

(n = 21) 

Ομάδα  

CLILiOP 

(n = 21) 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

7,14 2,30 6,57 2,18 7,23 2,42 6,95 4,34 12,14 3,27 17,38 4,56 
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 Ανάλυση διασποράς μίας κατεύθυνσης (One-way ANOVA) συνέκρινε τη βαθμολογία 
των τριών ομάδων στο 1ο διαγώνισμα, για να ελεγχθεί εάν αυτές οι ομάδες είχαν ση-
μαντικές διαφορές. Η ίδια διαδικασία ήταν να ακολουθηθεί για να συγκριθούν τα απο-
τελέσματα του τύπου της διδακτικής μεθόδου στο 2ο διαγώνισμα. Πριν από τη διεξα-
γωγή των αναλύσεων, ελέγχθηκε εάν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις για ανάλυση δια-
σποράς: (α) όλες οι ομάδες είχαν τον ίδιο αριθμό των συμμετεχόντων (n = 21), (β) δεν 
υπήρχαν ακραίες τιμές και τα δεδομένα είχαν κανονική κατανομή, όπως εκτιμήθηκε 
από Q-Q γραφήματα και το Shapiro-Wilk τεστ (p > 0,05 σε όλες τις περιπτώσεις), και 
(γ) η ομοιογένεια της διακύμανσης δεν παραβιάστηκε, όπως εκτιμήθηκε από το τεστ 
Levene (p = 0,60 για το 1ο διαγώνισμα και p = 0,15 για το 2ο). Δεδομένου ότι πληρού-
νταν όλες οι προϋποθέσεις, έγινε η ανάλυση. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι δεν 
υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στη βαθμολογία του 1ου διαγωνίσματος, 
F(2, 60) = 0,51, p = 0,60. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος διδασκαλίας, είχε σημαντι-
κές συνέπειες στη βαθμολογία στο 2ο διαγώνισμα F(2, 60) = 33,97, p < 0,001. 

Post-hoc συγκρίσεις χρησιμοποιώντας τη δοκιμή Tuckey HSD διεξήχθησαν σε όλα τα 
ζεύγη στο 2ο διαγώνισμα. Όλα τα ζεύγη διαπιστώθηκε ότι είχαν στατιστικώς σημαντι-
κές διαφορές σε επίπεδο p < 0,05.  

Στο σύνολό τους, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: 

 Όλες οι ομάδες είχαν το ίδιο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας πριν από τη 
διεξαγωγή της έρευνας, δεδομένου ότι δεν είχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
στο 1ο διαγώνισμα. Καθώς όλες οι ομάδες είχαν το ίδιο αρχικό σημείο εκκίνησης, 
τυχόν διαφορές που παρατηρήθηκαν στην απόκτηση γνώσης των συμμετεχόντων 
μετά τις παρεμβάσεις, μπορεί να αποδοθεί στη διαφορετική μέθοδο διδασκα-
λίας (συμβατικά, συμβατικό CLIL και CLILiOP). 

 Η μέθοδος διδασκαλίας είχε στατιστικώς σημαντική επίδραση στη βαθμολογία στο 
2ο διαγώνισμα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του CLILiOP είχαν στατιστικώς ση-
μαντικά καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τόσο με τη μέθοδο συμ-
βατικής διδασκαλίας όσο και με το συμβατικό CLIL, που όλες είχαν το ίδιο περιε-
χόμενο. Επομένως, επιβεβαιώνεται Υ1. 

Στο 3ο διαγώνισμα υπολογίστηκαν δύο αποτελέσματα: (α) ο συνολικός αριθμός των 
γεωγραφικών όρων που χρησιμοποιήθηκαν, και (β) ο συνολικός αριθμός λανθασμένων 
χρήσεων και ορθογραφικών λαθών σε αυτούς. Η πρώτη εξέταση των δεδομένων απο-
κάλυψε ότι η βαθμολογία της ομάδας ελέγχου (συμβατική διδασκαλία) ήταν πολύ χα-
μηλή, δηλαδή οι μαθητές χρησιμοποίησαν ελάχιστους όρους και έκαναν πολλά λάθη. 
Οι βαθμολογίες ανά ομάδα των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. 

Μέση βαθμολογία και τυπικές αποκλίσεις στο 3ο διαγώνισμα 

Όροι που χρησιμοποιήθηκαν Λάθη 

Συμβατική  

CLIL 

 (n = 21) 

Ομάδα  

CLILiOP 

 (n = 21) 

Συμβατική  

CLIL 

 (n= 21) 

Ομάδα  

CLILiOP 

 (n = 21) 

M SD M SD M SD M SD 

16,1 5,53 21,28 6,57 2,38 0,97 2,67 1,56 

Πριν από τη διεξαγωγή της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, ελέγχθηκε εάν παραβιάζο-
νται οι προϋποθέσεις για ανάλυση διασποράς. Διαπιστώθηκε ότι: (α) όλες οι ομάδες 
είχαν τον ίδιο αριθμό των συμμετεχόντων (n = 21), (β) δεν υπήρχαν ακραίες τιμές, (γ) 
τα δεδομένα στους γεωγραφικούς όρους που χρησιμοποιήθηκαν είχαν κανονική κατα-
νομή, όπως εκτιμήθηκε από Q-Q γραφήματα και το Shapiro-Wilk τεστ (p = 0,98), (δ) 
η ομοιογένεια της διακύμανσης δεδομένα στους γεωγραφικούς όρους που χρησιμοποι-
ήθηκαν επίσης δεν παραβιάστηκε, όπως εκτιμήθηκε από το τεστ Levene (p = 0,28) , (ε) 
υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την ομαλότητα των δεδομένων στον αριθμό των 
λαθών όπως εκτιμήθηκε από Q-Q γραφήματα και το Shapiro-Wilk τεστ (p = 0,007), 
και (στ) η ομοιογένεια της διακύμανσης παραβιάστηκε επίσης στα λάθη, όπως αυτό 
αξιολογήθηκε με το τεστ Levene (p = 0,014). 

Δεδομένου ότι ικανοποιούνταν όλες οι προϋποθέσεις για ανάλυση διακύμανσης στον 
αριθμό των όρων που χρησιμοποιήθηκαν, διεξήχθη η ανάλυση. Η ανάλυση έδειξε ότι 
η μέθοδος διδασκαλίας, είχε σημαντική επίδραση στον αριθμό των όρων που χρησιμο-
ποιήθηκαν, F(1, 40) = 7,66, p = 0,009. 

Όπως άλλες παραμετρικές δοκιμές, η ανάλυση διακύμανσης υποθέτει ότι τα δεδομένα 
έχουν κανονική κατανομή. Από την άλλη πλευρά, η βιβλιογραφία δείχνει ότι η 
ANOVA δεν είναι πολύ ευαίσθητη σε μέτριες αποκλίσεις από το φυσιολογικό και τα 
αποτελέσματα δεν επηρεάζονται πάρα πολύ (Lix, Keselman, & Keselman, 1996). Ω-
στόσο, δεδομένου ότι είναι συζητήσιμο υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιες τεχνικές 
είναι αποδεκτό να διεξαχθεί ανάλυση διακύμανσης σε μη-κανονικά κατανεμημένα δε-
δομένα, αποφασίστηκε η ανάλυση των λαθών να γίνει χρησιμοποιώντας το τεστ 
Kruskal-Wallis H, που είναι μη-παραμετρικό. Η δοκιμή αυτή παρότι δεν προϋποθέτει 
τα δεδομένα να ακολουθούν την κανονική κατανομή, υποθέτει ότι τα δεδομένα στις 
διαφορετικές ομάδες έχουν παρόμοιες κατανομές (Corder & Foreman, 2009), όπως και 
ίσχυε στην περίπτωση των λαθών. 
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Η εξέταση έδειξε ότι πρέπει να διατηρηθεί η μηδενική υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι η 
κατανομή των λαθών ήταν η ίδια στις ομάδες και δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά 
(p = 0,698). Ένας τρόπος για να ερμηνευθεί το γεγονός αυτό, είναι ο μικρός αριθμός 
των λαθών που έγιναν στις δύο ομάδες. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που αφο-
ρούν τον αριθμό των όρων που χρησιμοποιήθηκαν, αν κι έγινε ο ίδιος αριθμός λαθών 
στις δύο ομάδες, η ομάδα του CLILiOP χρησιμοποίησε στατιστικώς σημαντικά περισ-
σότερους γεωγραφικούς όρους. Ως εκ τούτου, η Υ2 γίνεται δεκτή. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη προέκυψε από την ανάγκη να διερευνηθούν τα αποτελέσματα της 
χρήσης MUVEs στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, αξιοποιώντας μάλιστα τη δι-
δακτική προσέγγιση που προτείνει η μέθοδος CLIL. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε 
μία εφαρμογή με το Opensimulator, έτσι ώστε μία ομάδα μαθητών να περιηγηθεί σε 
ένα εικονικό νησί και να διδαχθεί έννοιες που αφορούν τη γεωγραφία. Το ίδιο γνωστικό 
υλικό δόθηκε σε άλλη ομάδα μαθητών, αλλά στα πλαίσια συμβατικής διδασκαλίας. 
Από την αρχική ανάλυση των δεδομένων, προέκυψε ότι οι μαθητές που συμμετείχαν 
στο CLILiOP είχαν κατά πολύ καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από τη συμβατική 
ομάδα. Επιπλέον, και με βάση τις παρατηρήσεις των μαθητών, αυτοί συμμετείχαν ε-
νεργά, αισθάνθηκαν ότι έχουν τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας, ήταν περισσό-
τερο υπεύθυνοι ως προς τον εαυτό τους και την ομάδα. Μπορεί να υποστηριχθεί λοιπόν 
ότι ο συνδυασμός CLIL και MUVEs συνιστά ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργα-
λείο, με παιγνιώδη χαρακτηριστικά, όπου οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις από-
ψεις τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν. 

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη έχει περιορισμούς που πρέπει να αναφερθούν. Αν και 
είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι καταγρά-
φηκαν με ακρίβεια οι απόψεις, αλλά κι οι γνώσεις των μαθητών. Δεδομένου ότι ήταν 
μία πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή, ήταν περιορισμένη σε ένα σχετικά μικρό αριθμό 
των μαθητών κι ως εκ τούτου τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευθούν. Α-
παιτούνται περαιτέρω μελέτες, προκειμένου να εντοπιστούν διαφορές ή ομοιότητες με 
τα ευρήματα της παρούσας μελέτης και να αποκτηθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 
Έρευνα μπορεί επίσης να διεξαχθεί με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, ηλικίες και ε-
πίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς και συμπερασματικά, είναι πεποίθησή 
μας ότι η CLIL μαζί με τα MUVEs έχουν ένα πολλά υποσχόμενο δυναμικό. Η εφαρ-
μογή του CLILiOP σε μεγαλύτερη ομάδα μαθητών και η συγκριτική μελέτη των δεδο-
μένων από διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας, θα παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα 
για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εντούτοις, τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 
ενισχύουν την άποψή μας ότι τα MUVEs έχουν θετικό αντίκτυπο στην εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας.  
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Διδασκαλία της Ιστορίας με τη βοήθεια εργαλείων Τ.Π.Ε.  
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου 

Κουκούλης Κωνσταντίνος1, Γερολύμου Βικτωρία2 
1Εκπαιδευτικός Π.Ε. 20, M.Ed. 
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Περίληψη 

Το κείμενο αυτό περιγράφει ένα σενάριο διδασκαλίας του γλωσσικού και πληροφορι-
κού γραμματισμού στο ΣΔΕ Αγρινίου. Η έρευνα έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος 
2015-16 σε ένα τμήμα του σχολείου. Στο πλαίσιο του γλωσσικού/ ιστορικού γραμμα-
τισμού και με στόχο τη διερεύνηση της ενσωμάτωσης των Μικρασιατών προσφύγων 
του 1922 στην πόλη του Αγρινίου, προτείνεται διαθεματικό σχέδιο εργασίας με αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. (αναζήτηση στο διαδίκτυο και αποθήκευση σε διαδικτυακά έγ-
γραφα Web 2.0). Μέσα από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ευνοήθηκε η αυτενέργεια, η 
πρόσβαση σε αρχειακό υλικό και ιστορικές πηγές. Έτσι, εξασφαλίστηκε ένα συνεργα-
τικό μαθησιακό πλαίσιο το οποίο οδήγησε τους εκπαιδευομένους στην αφομοίωση των 
επιπτώσεων της μικρασιατικής καταστροφής, των δυσκολιών της ένταξης των προσφύ-
γων και της συμβολής τους στην οικονομία και τον πολιτισμό του τόπου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γλωσσικός γραμματισμός, πληροφορικός γραμματισμός, σενάριο, 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

Εισαγωγή 

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και οι προτεινόμε-
νες διδακτικές προσεγγίσεις βασίζονται στη φιλοσοφία των πολυγραμματισμών. Οι 
γραμματισμοί που διδάσκονται είναι ο γλωσσικός, ο πληροφορικός, ο αριθμητικός, ο 
κοινωνικός, ο επιστημονικός ο αγγλικός και ο περιβαλλοντικός. Το πρόγραμμα συ-
μπληρώνεται από την αισθητική ή πολιτισμική εκπαίδευση καθώς και από συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες από ψυχολόγο και σύμβουλο σταδιοδρομίας. Το πρόγραμμα σπουδών 
είναι ευέλικτο αφού βασίζεται στις προδιαγραφές των σπουδών των ΣΔΕ και τις ανά-
γκες των εκπαιδευομένων (Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΔΕ, 2014). Για το σχεδιασμό μιας 
διδακτικής ενότητας, είναι σκόπιμο να ακολουθούνται ορισμένα βήματα (Οδηγός Εκ-
παιδευτικού ΣΔΕ, 2014): μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών, διατύπωση στόχων δι-
δακτικής Ενότητας, καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου, επιλογή εκπαιδευτικών 
τεχνικών και μέσων διδασκαλίας, αυτοαξιολόγηση διδακτικής παρέμβασης. 

Το περιεχόμενο των εμπλεκόμενων γραμματισμών στα ΣΔΕ 

Ο ιστορικός γραμματισμός αποτελεί θεωρητικά ξεχωριστό αντικείμενο διδασκαλίας 
στα ΣΔΕ (Βερβενιώτη, 2010). Στην πραγματικότητα, και με βάση το ισχύον διδακτικό 
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πλαίσιο το παραπάνω δεν βρίσκει πρακτική εφαρμογή, ωστόσο μπορεί ο εκπαιδευτής 
του γλωσσικού γραμματισμού να ασχοληθεί με την μελέτη της ιστορίας στο ευρύτερο 
πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας. Σκοπός γενικότερα του μαθήματος της Ιστορίας 
τόσο στην τυπική όσο και στην μη τυπική εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη ιστορικής σκέ-
ψης και συνείδησης στους εκπαιδευομένους (Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γλώσσα-Ιστορία, 1999). Ειδικότερα για τους εκπαι-
δευόμενους στα ΣΔΕ, o συνδυασμός της Ιστορίας με το γλωσσικό γραμματισμό απο-
τελεί εκπαιδευτική διαδικασία που έχει ως γενικότερο σκοπό τη γνώση του παρελθό-
ντος και την κατανόηση του παρόντος με την παράλληλη βελτίωση του βαθμού χρήσης 
της γλώσσας και την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων (Χατζησαββίδης, 2010).  

Στην πληροφορική, οι σύγχρονες προσεγγίσεις, ξεφεύγουν από θέματα κατάρτισης και 
προχωρούν έχοντας ως στόχο την κατανόηση βασικών εννοιών και την απόκτηση δια-
χρονικών γνώσεων και την ανάπτυξη διαχρονικών δεξιοτήτων (Η/Υ ως εργαλείο έρευ-
νας, επίλυσης προβλημάτων και μάθησης), την καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού 
χαρακτήρα (έκφραση και διερεύνηση ιδεών, δημιουργικότητα, διαθεματική προσέγ-
γιση της γνώσης, πειραματισμός και ανίχνευση λαθών) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέ-
δου (κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα) στην απόκτηση ευρύτερης 
παιδείας και κουλτούρας γύρω από την πληροφορική (Μπαϊρακτάρη και Μαυρογόνα-
τος, 2009). Βέβαια, η μαθησιακή διαδικασία στον πληροφορικό γραμματισμό δεν είναι 
ανεμπόδιστη δεδομένου του φόβου και της ανασφάλειας που νοιώθουν οι εκπαιδευό-
μενοι. Επίσης, δυσκολίες εντοπίζονται στην οργάνωση και την υποστήριξη διαθεματι-
κών και ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων (Τζιμογιάννης και Γραβάνη, 2008). 

Οι διαθεματικές προσεγγίσεις ενθαρρύνονται, δεδομένου ότι προκαλούν το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευομένων περισσότερο αλλά είναι και πιο αποτελεσματικές για την από-
κτηση ποικίλων δεξιοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος (κατά 90%) των δραστηριοτήτων 
συντελείται μέσα στον σχολικό χώρο, ενώ μερικές πραγματοποιούνται σε χώρους πο-
λιτιστικής αναφοράς ή σε χώρους με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (Βεκρής, Χοντολί-
δου, 2010, σ. 20). Ο πληροφορικός γραμματισμός ενδείκνυται για την υποστήριξη δια-
θεματικών προσεγγίσεων για τα εργαλεία που προσφέρει. Πολλές από τις δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με τις βασικές δεξιότητες στον Η/Υ θα έχουν ένα διαθεματικό 
χαρακτήρα (Βεκρή & Χοντολίδου, 2010, σ. 155). Μια προσπάθεια συνεργασίας του 
πληροφορικού και του γλωσσικού γραμματισμού έγινε στο ΣΔΕ Φυλακών Ελαιώνα 
(Μπαϊρακτάρη & Μαυρογόνατος, 2009). Ο σκοπός ήταν να εξεταστεί το έργο και η 
ζωή του Γιάννη Ρίτσου. Οι εκπαιδευόμενοι κατέβαλαν προσπάθεια να διαβάσουν κρι-
τικά το έργο του ποιητή και να το σχολιάσουν. Η διαδικασία αυτή έγινε στο εργαστήριο 
πληροφορικής με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος ή-
ταν θετικά. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για τη διαδικασία ήταν μεγάλο. 

Περιγραφή του σεναρίου - Μεθοδολογία 

Το διαθεματικό σενάριο υλοποιήθηκε στο ΣΔΕ Αγρινίου σε τμήμα της Α τάξης. Οι 
μαθητές που συμμετείχαν ήταν 19, όλοι τους ενήλικες. Μερικοί εξ αυτών, ένα ποσοστό 
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περίπου 30%, ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (Ρομά) και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό 
είχε προβλήματα στη γραφή και στην ανάγνωση. Στο σύνολό τους, οι εκπαιδευόμενοι, 
εξέφρασαν την επιθυμία για την μελέτη ιστορικών γεγονότων. Οι μαθητές του συγκε-
κριμένου τμήματος είναι ελαφρώς εξοικειωμένοι με τη χρήση των υπολογιστών, λίγοι 
εξ αυτών μπορούσαν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και ήταν ικανοί να δη-
μιουργούν απλές παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας το MS Office, δεξιότητες που καλ-
λιεργήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο στο πλαίσιο του αντίστοιχου γραμματι-
σμού. Σκοπός του σεναρίου είναι η αξιοποίηση δικτυακών πηγών για ένα ζήτημα τοπι-
κής ιστορίας με την χρήση των Τ.Π.Ε. και αφορά στην εύρεση πληροφοριών για τους 
πρόσφυγες της περιοχής του Αγρινίου τη δεκαετία του ‘30. Ο τρόπος που το σενάριο 
υλοποιήθηκε εντάσσεται στο διαθεματικό πλαίσιο, με την ιδιαιτερότητα ότι τα πρώτα 
του στάδια υλοποιήθηκαν ξεχωριστά σε κάθε γραμματισμό χωρίς την ταυτόχρονη πα-
ρουσία των εκπαιδευτών της Ιστορίας και της Πληροφορικής. Οι εκπαιδευόμενοι με 
αφόρμηση τα σχόλια και τις υποδείξεις των φύλλων εργασίας που δόθηκαν στον γλωσ-
σικό γραμματισμό διερεύνησαν στη συνέχεια το υλικό με ψηφιακή αναζήτηση.  

Οι στόχοι που τέθηκαν σε σχέση με τον πληροφορικό γραμματισμύ ήταν να μπορούν 
να χρησιμοποιούν εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών αλλά και επεξεργασίας τους, να 
συλλέγουν στοιχεία από πηγές του διαδικτύου, να τα αναλύουν, να τα αξιολογούν και 
να τα συσχετίζουν και τέλος να παρουσιάζουν το υλικό τους σε κοινό. Επίσης, αναφο-
ρικά με τον ιστορικό και γλωσσικό γραμματισμό θα έπρεπε να κατανοούν κείμενα και 
πίνακες και να διαβάζουν κριτικά, να αναπτύξουν την ικανότητα να διακρίνουν στα 
γεγονότα τις αιτίες και τις συνέπειες και να διαχωρίζουν έννοιες, να κατανοούν γεγο-
νότα του παρελθόντος και να κάνουν αναγωγή σε αντίστοιχα σύγχρονα, να οδηγηθούν 
στη σύνδεση της εθνικής με την τοπική ιστορία και να μπορούν να παράγουν κείμενα 
μικρής έκτασης που απευθύνονται σε κοινό. 

Το περιεχόμενο της παρέμβασης στους δύο γραμματισμούς καθορίστηκε ως εξής: 

Γραμματισμός διδακτι-
κές ώρες 

Ενέργεια 

Γλωσσικός 3 Γενική Ενημέρωση - Οδηγίες 
Πληροφορικός 1 Αναζήτηση γενικών πληροφοριών. 
Γλωσσικός 3 Χωρισμός, μελέτη και παρουσίαση υλικού ανά ο-

μάδα- οδηγίες για αναζήτηση υλικού 
Πληροφορικός 3 Αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο 
Γλωσσικός 2 Αξιολόγηση πηγών 
Πληροφορικός 3 Δημιουργία παρουσιάσεων 
Κοινή ώρα 3 Παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια και α-

ξιολόγηση από τους εκπαιδευομένους.  
Πίνακας 1: Δομή του Σεναρίου 

1ο στάδιο: Γενική Ενημέρωση - Κοινές δραστηριότητες για όλους. 

Αρχικά δίνονται κοινές δραστηριότητες για όλους τους εκπαιδευομένους με στόχο να 
γνωρίσουν βασικά στοιχεία του προσφυγικού ρεύματος του 1922. Για το λόγο αυτό 
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διανέμεται φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τα βασικά ιστορικά στοιχεία και πρό-
σωπα που συνδέονται με την Μικρασιατική καταστροφή. Το συγκεκριμένο φύλλο συ-
νοδεύουν δύο χάρτες στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι ορίζουν τα σύνορα του ελληνι-
κού κράτους σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Στις επόμενες διδακτικές ώρες δίνο-
νται δύο γραπτές μαρτυρίες προσφύγων (Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Τάξη Γε-
νικού Λυκείου, σελ.144,147) και ζητείται η αναζήτηση γενικών αντίστοιχων πληροφο-
ριών, ώστε να γίνει αντιληπτό πώς οι πρόσφυγες βίωσαν τον ξεριζωμό από την γενέ-
τειρά τους και πόσο επίπονη ήταν η ενσωμάτωσή τους στη νέα πατρίδα.  

2ο στάδιο: Αναζήτηση γενικών πληροφοριών και αποθήκευσή τους 

Η αναζήτηση των πληροφοριών ζητήθηκε να γίνει συντονισμένα και στοχευμένα προς 
το γενικό στην παρούσα φάση θέμα που τους δόθηκε στον γλωσσικό γραμματισμό. 
Στην αρχή της διαδικασίας έγινε μια συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους για να καθο-
ριστούν τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση του υλικού. Μερικοί μα-
θητές ήταν εξοικειωμένοι με κοινωνικά δίκτυα όπου και είχαν παλαιότερα εντοπίσει 
υλικό ενώ άλλοι θα έψαχναν σε τοπικά blog και γενικότερα στο διαδίκτυο. Επίσης, 
έγινε επίδειξη για αναζήτηση κειμένου και βίντεο σε πηγές όπως η Wikipedia, το 
Youtube, το Vimeo καθώς και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Οι εκπαιδευόμενοι 
είχαν εντοπίσει λέξεις κλειδιά όπως: «μικρασιατική καταστροφή», «πρόσφυγας», 
«1922» κτλ. Οι εκπαιδευόμενοι βρήκαν αρκετές πληροφορίες όχι μόνο για αυτούς του 
όρους αλλά και γενικότερα για το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο της περιό-
δου. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι εκπαιδευόμενοι που είχαν πρόβλημα αναλφα-
βητισμού εστίασαν την προσοχή τους σε βίντεο αποκομίζοντας τελικά αρκετές γνώ-
σεις.  

3ο στάδιο: Δημιουργία ομάδων, μελέτη και παρουσίαση υλικού - οδηγίες για αναζή-
τηση υλικού 

Στην αρχή της ώρας έγινε μια συζήτηση και καταγραφή με την μέθοδο του καταιγισμού 
ιδεών των βασικών διαφορών των προσφύγων και των μεταναστών, συγκεκριμένων 
δυσκολιών στην μετακίνηση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, τις επαγγελ-
ματικές τους δραστηριότητες και τις ομοιότητες του προσφυγικού ρεύματος του 1922 
με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Σκοπός της διαδικασίας ήταν να υπάρξει 
η σύνδεση με τα προηγούμενα και η εισαγωγή στην επόμενη φάση που στόχευε σε μια 
μεγαλύτερη εξειδίκευση. Ακολούθως, οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και 
τους διανεμήθηκαν ξεχωριστά φύλλα εργασίας. Όλες οι ομάδες προχώρησαν σε γραπτή 
καταγραφή και στη συνέχεια παρουσίασαν τα δεδομένα των φύλλων εργασίας προφο-
ρικά στην ολομέλεια. Το επόμενο βήμα αφορούσε στην αναζήτηση επιπρόσθετων πλη-
ροφοριών στον πληροφορικό γραμματισμό. 1η ομάδα - Εικόνες προσφύγων: Με βάση 
τρεις εικόνες (Μαργαρίτης Γ., Αζέλη Αγ., Ανδριώτη Ν., Δετοράκη Θ., Φωτιάδη Κ., 
2015) η ομάδα κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που βί-
ωσαν οι πρόσφυγες το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα, τις συνθήκες 
της στέγασής τους και τους τομείς απασχόλησής τους. Για το γνωστικό αντικείμενο της 
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πληροφορικής ανέλαβαν να εντοπίσουν εικόνες με τις αντίστοιχες πληροφορίες για την 
περιοχή του Αγρινίου. 2η ομάδα - Τα «Μικρασιατικά» στη λογοτεχνία: Μελετήθηκε 
απόσπασμα από το βιβλίο της Διδούς Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα» και ακολούθη-
σαν ερωτήσεις κατανόησης σε θέματα σχετικά με τις αιτίες, τον τρόπο μετακίνησης και 
τον αριθμό των προσφύγων. Η διερεύνηση που ανατέθηκε για το γνωστικό αντικείμενο 
της πληροφορικής αφορούσε στη συγκέντρωση πληροφοριών για Μικρασιάτες λογο-
τέχνες και ποιητές όπως οι Βενέζης, Σεφέρης, Πολίτης κ.α. Η 3η ομάδα ασχολήθηκε 
με τη Γεωγραφική κατανομή των προσφύγων: Η ομάδα κλήθηκε να ‘διαβάσει’ 2 πί-
νακες (Μαργαρίτης Γ., Αζέλη Αγ., Ανδριώτη Ν., Δετοράκη Θ., Φωτιάδη Κ., 2015), να 
εντοπίσει και να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπήρξε 
μεγαλύτερη συγκέντρωση των προσφύγων, καθώς και να ερμηνεύσει τους λόγους για 
τους οποίους συνέβη αυτό. Στον πληροφορικό γραμματισμό η ομάδα θα έπρεπε να συ-
γκεντρώσει πληροφορίες για τον αριθμό και τις περιοχές που συγκεντρώθηκαν οι πρό-
σφυγες στο Αγρίνιο. Η 4η ομάδα συγκέντρωσε μαρτυρίες προσφύγων: Με αφορμή 
την μαρτυρία από το βιβλίο της Φιλιώς Χαϊδεμένου «Τρεις αιώνες, μια ζωή» (Τζαμαλή 
Κ & Σκουνάκη Ι, 2007). η ομάδα έπρεπε να περιγράψει τη συναισθηματική και ψυχο-
λογική κατάσταση των προσφύγων και ακολούθως να εντοπίσει μαρτυρίες προσφύγων 
με αντίστοιχο περιεχόμενο που έφτασαν στην περιοχή του Αγρινίου.  

4ο στάδιο: Αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο 

Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι ήταν χωρισμένοι ήδη σε ομάδες και έπρεπε η κάθε 
μία από αυτές να δημιουργήσει μια δεξαμενή πρωτογενούς υλικού για το επιμέρους 
θέμα της. Για κάθε μια από τις ομάδες δημιουργήθηκε ένα κοινόχρηστο έγγραφο στα 
Google Docs. Τα μέλη της κάθε ομάδας μπορούσαν να συνεισφέρουν πληροφορίες, 
ακόμη και ταυτόχρονα (όλες οι ομάδες διασπάστηκαν σε δυο υποομάδες και επεξερ-
γάζονταν το ίδιο έγγραφο την ίδια στιγμή). Οι πληροφορίες που τοποθέτησαν σε αυτό 
το έγγραφο ήταν ο σύνδεσμος της πηγής, μια περιγραφή και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ένα μικρό κομμάτι κειμένου που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. 

5ο στάδιο: Αξιολόγηση πηγών 

Ακολούθησε, στην αίθουσα, με τη χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα και σύνδεση 
στο διαδίκτυο η αξιολόγηση των πηγών για κάθε ομάδα. Οι ομάδες στο σύνολό τους 
μπόρεσαν και βρήκαν με άνεση όρους, συμβάσεις και βιογραφικά στοιχεία Μικρασια-
τών λογοτεχνών. Οι εκπαιδευόμενοι συγκέντρωσαν γενικές πληροφορίες, μαρτυρίες 
και εικόνες για την άφιξη και ενσωμάτωση των προσφύγων. Υπήρξε προβληματισμός 
για τον εντοπισμό των ειδικών πληροφοριών που αφορούσαν εικόνες και μαρτυρίες 
προσφύγων στο Αγρίνιο. Αυτό ξεπεράστηκε με κατευθύνσεις για διερεύνηση και ά-
ντληση στοιχείων από τοπικές εφημερίδες, έρευνες σχολείων, άρθρα ερευνητών και 
τοπικά sites με αντίστοιχη θεματολογία. Επιπλέον, ένα θέμα που απασχόλησε το σύ-
νολο των ομάδων αφορούσε στον όγκο των πληροφοριών, που θεωρήθηκε περιορισμέ-
νος. Η εκπαιδεύτρια καθησύχασε και εξήγησε ότι στόχος δεν ήταν η ποσότητα, αλλά η 
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άντληση των κατάλληλων δεδομένων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον ολό-
πλευρο φωτισμό του θέματος.  

6ο στάδιο: Δημιουργία παρουσιάσεων και αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών 

Οι παρουσιάσεις δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο με την ίδια διαδικασία και παρόμοια 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή του πρωτογενούς υλικού. Στην 
περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο «παρουσιάσεις» των Google Docs. Οι 
μαθητές πάλι χωρίστηκαν σε υποομάδες οι οποίες δημιούργησαν συντονισμένα διαφά-
νειες σε κοινά έγγραφα. Στην αρχή η βοήθεια που τους δόθηκε από τον εκπαιδευτή 
τους ήταν μεγάλη όμως στη συνέχεια εξοικειώθηκαν με το εργαλείο αλλά και την ιδέα 
πως δημιουργούν έγγραφο σε ένα on line εργαλείο του δικτύου και τα προβλήματα σιγά 
σιγά ξεπεράστηκαν. Κάθε ομάδα είχε τους βασικούς χειριστές (τους περισσότερο εξοι-
κειωμένους με τους υπολογιστές) όμως συχνά γινόταν εναλλαγή ώστε όλοι να γράψουν 
έστω και λίγο. Οι μαθητές που δυσκολεύονταν πολύ στη χρήση του εργαλείου ή είχαν 
πρόβλημα ανάγνωσης και γραφής δεν έγραψαν αλλά κοίταζαν πως και τι έκαναν οι 
συμμαθητές τους.  

7ο στάδιο: Παρουσίαση και αξιολόγηση 

Το στάδιο αυτό έγινε εκτός εργαστηρίου σε μία αίθουσα με υπολογιστή και σύνδεση 
στο διαδίκτυο. Οι ομάδες παρουσίασαν τις διαφάνειες που έφτιαξαν. Ακολούθησε σχο-
λιασμός και συζήτηση των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν. Ιδιαίτερη αναφορά έ-
γινε με αφορμή τη διερεύνηση όρων και συμβάσεων αναφορικά με τις συνθήκες που 
διαμόρφωσαν την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους, τα λάθη, τις παραλεί-
ψεις και τις υπερβολές τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και του λαού. Έτσι, τέθηκε το 
γενικότερο πλαίσιο της εθνικής ιστορίας. Ένα ακόμη δεδομένο που προέκυψε στο στά-
διο αυτό αφορά στην αυθόρμητη κριτική αξιολόγηση στην οποία προχώρησαν οι εκ-
παιδευόμενοι αναφορικά με την παρουσίαση τόσο της ομάδας τους όσο και των υπο-
λοίπων. Στο τέλος της σειράς των μαθημάτων έγινε μια ανοιχτή συζήτηση με όλους 
τους εκπαιδευόμενους με σκοπό να αποτιμηθεί θετικά ή αρνητικά η διαδικασία αλλά 
και για να διαπιστωθεί αν εκπληρώθηκαν οι στόχοι μερικώς ή στο σύνολο τους. Να 
σημειωθεί πως στο διαθεματικό αυτό σενάριο η Ιστορία αφορούσε το περιεχόμενο και 
η Πληροφορική έδωσε τα εργαλεία.  

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο ήταν εύκολη για τους περισσότερους εκπαιδευόμενους. 
Μερικοί, ήταν πιο πίσω αλλά όπως αναφέρουν οι ίδιοι «μακάρι να ήξερα να το χρησι-
μοποιήσω», «εγώ φοβάμαι να μην το χαλάσω κιόλας», «με λίγη βοήθεια και προσπάθεια 
θα κάνουμε κάτι», «τώρα μπορώ να το ανοίξω και να ψάξω και εγώ να βρω». Ο φόβος 
είναι αυτός που παίζει καταλυτικό ρόλο και αυτός ο φόβος φαίνεται με την προσπάθεια 
που έγινε να διαλύεται. Ακόμη, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή 
των πηγών και την δημιουργία των παρουσιάσεων ήταν πρωτόγνωρα για αυτούς. Ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευόμενος: «εγώ που δεν έμπαινα στον υπολογιστή, 
αυτά που μπορείς να κάνεις είναι πράγματα που δεν τα χωράει ο νους. Νομίζω πως τώρα 

659

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



υπάρχουν και άλλα εργαλεία που δεν τα ξέρουμε». Η παρουσίαση έγινε από εκπροσώ-
πους των ομάδων. Όταν ρωτήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι αν θα μπορούσαν όλοι να πα-
ρουσιάσουν κάτι, μερικοί δήλωσαν πως δεν θα το έκαναν γιατί ντρέπονται να μιλούν 
σε κοινό. Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας: «εγώ δεν μπορώ σε πολύ κόσμο». Βέβαια, 
πολλοί εξ αυτών παραδέχτηκαν πως αυτός είναι ο σκοπός, να αποκτήσουν αέρα.  

Η προσπάθεια για κριτική ανάγνωση των κειμένων ήταν επιτυχής: «το θέμα ήταν να 
διαβάσουμε όλα τα κείμενα και να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά που θέλουμε», «ήταν 
ωραίο αυτό που ψάξαμε και βρήκαμε. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν πρόσφυγες στο Αγρίνιο», 
«εγώ δεν ήξερα ότι ήταν και διαφορετικοί, Πόντιοι και Μικρασιάτες». Επίσης, έγινε σα-
φές πως οι περισσότεροι μαθητές κατανόησαν καλύτερα τα γεγονότα του παρελθόντος. 
Αναφέρει χαρακτηριστικά μαθητής: «Έμαθα πιο πολλά γιατί διάβασα. Ψάχνοντας, ψά-
χνοντας, ψάχνοντας… Ποτέ δεν θα τα έψαχνα. Αν δεν μας τα έβαζε η κυρία». 

Το γενικό κλίμα της διαδικασίας ήταν πολύ καλό. Οι εκπαιδευόμενοι ξεκαθάρισαν πως 
η όλη διαδικασία ήταν μια ωραία εμπειρία για αυτούς και πως εντυπωσιάστηκαν που 
έμαθαν τόσα πολλά πράγματα. Είπαν επίσης, πως με αυτόν τον τρόπο έμαθαν περισ-
σότερα από ότι απλά αν άκουγαν μια διάλεξη. Αυτό το τεκμηρίωσαν με δυο επιχειρή-
ματα: «Νομίζω πως είναι καλύτερα. Μαθαίνεις πιο πολλά όταν πας αργά. Όταν πας πιο 
χαλαρά» και «Το περιβάλλον παίζει ρόλο. Βοηθάει να έχουμε χαλαρό περιβάλλον. Να 
κάνουμε όσο μπορούμε». Επίσης, διατυπώθηκε από μερικούς πως θα ήθελαν να μαθαί-
νουν με την ίδια διαδικασία στους υπόλοιπους γραμματισμούς χωρίς να αφιερώνουν 
χρόνο στο σπίτι διότι δεν έχουν χρόνο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευόμε-
νος: «Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή να ψάχνουμε αυτά που μαθαί-
νουμε εδώ. Βέβαια δεν έχουμε και πολύ χρόνο στο σπίτι». Τέλος, πολλοί εντάσσουν αυτή 
τη διαδικασία και στο κοινωνικοοικονομικό τους πλαίσιο στην καθημερινότητα τους. 
Όταν θέλουν να μάθουν για κάτι το ψάχνουν και βρίσκουν πληροφορίες. Όσοι δεν το 
έκαναν, κατανόησαν τη σημασία της διαδικασίας και είπαν πως είναι μια καλή πρα-
κτική. 

Αποτελέσματα 

Με την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια για διεπιστημονική συνάντηση των αντι-
κειμένων της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, του γλωσσικού και του πληροφορικού γραμ-
ματισμού, προσπάθεια που έτυχε ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χα-
ρακτηριστικά των ενηλίκων. Η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κρίνεται ιδιαίτερα 
ικανοποιητική, καθώς οι περισσότεροι από τους εκπαιδευομένους μπόρεσαν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις των γραμματισμών. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η ποι-
κιλία των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν. Μέθοδοι όπως η καθοδηγούμενη μάθηση 
(όπου αυτό ήταν αναγκαίο), η ανάθεση εργασιών σε ομάδες ή ο καταιγισμός ιδεών 
βοήθησαν στο να εμπλακεί στις δραστηριότητες το σύνολο των εκπαιδευομένων. Επι-
πλέον, η χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε. κρίνεται επιτυχής δεδομένου ότι όλοι εκπαιδευ-
όμενοι, ανεξαρτήτως επιπέδου, έκαναν προσπάθεια και τα χρησιμοποίησαν. Μεγάλη 
σημασία έχει και η δήλωση που οι ίδιοι έκαναν, πως σκοπεύουν να τα χρησιμοποιούν 
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εφεξής στην καθημερινότητά τους.  
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Περίληψη 

Κατά τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 πραγματοποιήσαμε έρευνα 
με σκοπό να αποτυπώσουμε το βαθμό εμπλοκής των μαθητών σε διαδικασίες που 
περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών και να ερευνήσουμε το βαθμό αξιοποίησης 
των νέων τεχνολογιών από εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν συνολικά 223 μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών 
Λυκείων και 127 Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη μεγάλη επιρροή των νέων τεχνολογιών στις 
προσωπικές αλλά και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις διαφορές και 
ομοιότητες στα ενδιαφέροντα των μαθητών και των καθηγητών στην επιλογή και 
αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων έχει αλλάξει δραστικά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Κύριο παράγοντα ενασχόλησης αποτελεί πλέον το διαδίκτυο που καλύπτει 
πλήθος καθημερινών αναγκών σε ότι αφορά την επικοινωνία, την ενημέρωση και άλλες 
δραστηριότητες. Πληθώρα διαθέσιμων εφαρμογών μονοπωλεί το ενδιαφέρον των 
χρηστών σε καθημερινή βάση. Περιβάλλοντα διαμοιρασμού δεδομένων, εικόνων και 
βίντεο χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες. Κάθε ένα από αυτά επηρεάζει τον 
τρόπο μάθησης εξελίσσοντας τον σε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα οι τεχνολογίες 
web 2.0 επιτρέπουν στο χρήστη να κατασκευάσει γνώση, η χρήση διάφορων 
ηλεκτρονικών συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, και η επιρροή που ασκούν στις 
εκπαιδευτικές τακτικές αποτελεί σημαντικό αντικείμενο έρευνας (Merchant, 2012). Οι 
μαθητές χρησιμοποιούν καθημερινά κινητές συσκευές εκτός σχολείου ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους. Η χρήση τέτοιου είδους τεχνολογίας μπορεί να επιφέρει 
μεγαλύτερη δέσμευση, να επιτρέψει την εμβάθυνση στη γνώση και την αλληλεπίδραση 
ιδεών (Lai 2008,2011). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε κατά τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 
2015-2016 προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε το βαθμό εμπλοκής των μαθητών σε 
διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών και να ερευνήσουμε 
παραμέτρους που αφορούν το βαθμό αξιοποίησης τους από τους εκπαιδευτικούς στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Απευθυνθήκαμε σε 223 μαθητές Λυκείου 
(Γενικού και Επαγγελματικού) και 127 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τελικά υπάρχει διαφορά στις προτιμήσεις των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών; Ποια είναι αυτά τα 
περιβάλλοντα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και διευκολύνουν 
παράλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία;        

Στην εργασία αυτή αναλύονται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, 
πραγματοποιείται σύγκριση των ευρημάτων και παρέχεται σφαιρική εικόνα σύμφωνα 
με τους προβληματισμούς που τέθηκαν στα παραπάνω ερωτήματα. 

Η έρευνα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο προσδιορίστηκαν οι 
στόχοι και σχεδιάστηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο με σκοπό τη συλλογή εμπειρικών 
δεδομένων που σκιαγραφούν τις γνώσεις, τις στάσεις και τις απόψεις μαθητών Γενικού 
(ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Στο δεύτερο στάδιο σχεδιάστηκε 
κατάλληλο ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με σκοπό να 
συλλεχθούν δεδομένα που αφορούν τη χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα 
πλαίσια της διδασκαλίας των μαθημάτων.  

Οι ερωτήσεις στα δύο ερωτηματολόγια κάλυπταν θέματα αντίστοιχου ενδιαφέροντος 
για εκπαιδευτικούς και μαθητές, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα 
αποτελέσματα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξαχθούν σχετικά 
συμπεράσματα.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Πριν την κατάρτιση του ερωτηματολογίου για τους μαθητές, προηγήθηκε συζήτηση με 
αυτούς για την αρχική καταγραφή των απόψεών τους και την διευκρίνιση εννοιών 
σχετικών με τα διαφορετικά είδη μάθησης. Στην παρούσα φάση αξιοποιήθηκε και η 
προσωπική εμπειρία των ερευνητών ως διδασκόντων. Το ερωτηματολόγιο 
διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή στους μαθητές. 

Κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου για τους εκπαιδευτικούς, αρχικά 
πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και 
την αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την κατάρτιση του 
ερωτηματολογίου λήφθηκε υπόψη το ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στους 
μαθητές και η βιβλιογραφική έρευνα ώστε να παραχθούν εύστοχες και σύντομες 
ερωτήσεις. Υλοποιήθηκε σε ηλεκτρονικό εργαλείο κατασκευής φορμών και 
διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τα ερωτήματα της έρευνας 

Σχετικά με το περιεχόμενο των ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο των μαθητών περιείχε 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής και χωρίστηκε σε δύο ενότητες. 
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Πρώτον σε γενικές ερωτήσεις που αφορούσαν τη χρήση ή όχι συγκεκριμένων 
ψηφιακών μέσων, στον ελεύθερο χρόνο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός σχολείου, 
σχετικά, με θέματα που μελετούν για σχολικές εργασίες ή όχι. Δεύτερον σε ερωτήσεις 
που αφορούσαν τις προσωπικές απόψεις των μαθητών σε θέματα νέων τεχνολογιών. 
Ενδεικτικά κάποιες από τις πρωτότυπες ερωτήσεις αναφέρονται παρακάτω: 

• Χρησιμοποιείτε «Έξυπνα κινητά» (smartphones); 

• Πόσο συχνά ασχολείστε με τις παρακάτω δραστηριότητες στον ελεύθερο 
χρόνο σας στο σπίτι ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός του σχολείου; 

(1) Ανάγνωση και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

(2) Online chat κλπ. (Σεραλίδου & Δουληγέρης, 2014, 2015) 

Το ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς περιελάμβανε κυρίως 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής και χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες. 
Σε κάθε ενότητα υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν τη χρήση ή όχι συγκεκριμένων 
ψηφιακών μέσων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς και 
ερωτήσεις που αφορούσαν τις προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα νέων 
τεχνολογιών. Ενδεικτικά κάποιες από τις επίκαιρες ερωτήσεις είναι: 

• Χρησιμοποιείτε «Έξυπνα κινητά» (smartphones); 

• Αν όχι, θα χρησιμοποιούσατε smartphones προκειμένου να υποστηρίξετε τη 
διδασκαλία ενός μαθήματος; 

• Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους μαθητές χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; κλπ.  

Σε αρκετές από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου, και στα δύο ερωτηματολόγια, 
χρησιμοποιήθηκε η τετράβαθμη κλίμακα μέτρησης τύπου Likert (Κυριαζή, 2000) 
ακολουθώντας παρόμοιες διαβαθμίσεις. 

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένος καθορισμός 
δείγματος με προσανατολισμό την ηλικιακή ομάδα των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν σε συνολικά 223 μαθητές, 112 από ΓΕΛ και 111 από ΕΠΑΛ. 

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας εφαρμόστηκε η μέθοδος δειγματοληψίας χωρίς 
πιθανότητα (Πασχαλούδης & Ζαφειρόπουλος, 2002). Τα ερωτηματολόγια διατέθηκαν 
σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όλων των ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα 
συμμετείχαν 127 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 44 ανήκουν σε ΓΕΛ, οι 17 σε ΕΠΑΛ 
και οι 66 σε Γυμνάσια. 

Στην κάτωθι παρουσίαση των αποτελεσμάτων εστιάζουμε στις ερωτήσεις κοινού 
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περιεχομένου των δύο ερωτηματολογίων προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση 
των αποτελεσμάτων σε κάθε περίπτωση. 

Στην πρώτη ερώτηση ερευνήθηκε η χρήση σταθερού ή φορητού υπολογιστή. Το 94,1% 
των μαθητών απάντησε πως χρησιμοποιεί υπολογιστή για πάνω από τέσσερα χρόνια 
και το 96,1% των εκπαιδευτικών δηλώνει πως χρησιμοποιεί υπολογιστή για την 
υποστήριξη των μαθημάτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Στην δεύτερη ερώτηση το 92,9% των μαθητών δηλώνει πως χρησιμοποιεί smartphones 
και το διαδίκτυο μέσω αυτών (92,4%). Αντίστοιχα από το σύνολο των εκπαιδευτικών 
το 30,7% χρησιμοποιεί smartphones και από αυτό το ποσοστό το 54,3% χρησιμοποιεί 
το διαδίκτυο μέσω smartphones. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θετική κατά 62,1% 
απόκριση των εκπαιδευτικών στην μελλοντική χρήση smartphones κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. 

Στην τρίτη ερώτηση ερευνήθηκε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε διάφορες 
δραστηριότητες εκτός σχολείου που περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς ερευνήθηκε κατά πόσο αξιοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες για την επικοινωνία με τους μαθητές σχετικά με εργασίες που τους έχουν 
ανατεθεί εκτός σχολείου. Κάποια από τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακας 1). 

Δραστηριότητες με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών 

Απαντήσεις 
Εκπαιδευτικών 

Απαντήσεις Μαθητών 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
(Καθημερινά) 

ΟΧΙ 
(Ποτέ) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(email) 

69,3% 30,7% 17,5% 38,9% 

Online chat 16,5% 83,5% 80,7% 7,7% 
Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
(social networks) 47,2% 52,8% 79,4% 4,5% 

Ομαδικές συζητήσεις (forums) 41,7% 58,3% 35,8% 21,4% 
Πίνακας 1: Συνοπτικά ποσοστά αποτελεσμάτων τρίτης ερώτησης 

Αναλυτικότερα, η ανάγνωση και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν βρίσκεται 
υψηλά στις προτιμήσεις των μαθητών με την πλειοψηφία τους να ασχολείται ελάχιστα 
με αυτό. Το 69,3% των εκπαιδευτικών όμως δηλώνει πως το χρησιμοποιεί και το 87,4% 
θεωρεί πως είναι κατάλληλο για την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους μαθητές. Το 
online chat αντίθετα έχει υψηλό επίπεδο προτίμησης σε καθημερινή χρήση (80,7%) για 
τους μαθητές. Το 83,5% των εκπαιδευτικών όμως δηλώνει πως δεν το χρησιμοποιεί και 
το 48% θεωρεί πως δεν είναι κατάλληλο για την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους 
μαθητές.  

Η πλοήγηση σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social networks) παρουσιάζει υψηλό 
ποσοστό ενδιαφέροντος για τους μαθητές (79,4%). Αντίστοιχα το 52,8% των 

665

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



εκπαιδευτικών δηλώνει πως δεν χρησιμοποιεί social networks για την υποστήριξη του 
μαθήματος, το 67,7% δεν προτείνει καν τη χρήση τους και το 56,7% θεωρεί, παρόλα 
αυτά, πως είναι κατάλληλα για την επικοινωνία με τους μαθητές. 

Η συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις (forums) δεν βρίσκεται εξαιρετικά υψηλά στις 
προτιμήσεις με το 24,2% των μαθητών να επιλέγει πως το χρησιμοποιεί μία φορά την 
εβδομάδα. Αντίστοιχα, το 58,3% των εκπαιδευτικών δεν το χρησιμοποιεί, αλλά το 
70,1% του συνόλου θεωρεί πως είναι κατάλληλο για την ενίσχυση της επικοινωνίας με 
τους μαθητές. 

Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προτείνει 
τεχνικές που περιλαμβάνουν αναζήτηση πληροφοριών/πλοήγηση στο διαδίκτυο 
(96,9%), εκπαιδευτικά λογισμικά (86,6%), εκπαιδευτικά παιχνίδια (73,2%), 
παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο (96,1%), διατήρηση ιστοσελίδας σε κοινωνικά 
δίκτυα, blogs (55,9%). Αντίστοιχα το ενδιαφέρον των μαθητών κυμαίνεται σε πολύ 
υψηλό ποσοστό όσον αφορά την παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο και την 
διατήρηση/ενημέρωση προσωπικής ιστοσελίδας σε κοινωνικά δίκτυα, blogs κλπ., ενώ 
παρουσιάζεται μέτριο ενδιαφέρον για την αναζήτηση πληροφοριών και μικρό 
ενδιαφέρον για εκπαιδευτικά λογισμικά και παιχνίδια. Σημειωτέον πως σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα το 26,6% των μαθητών συμμετέχει καθημερινά σε online παιχνίδια μη 
εκπαιδευτικής φύσεως. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ενώ το 79,4% των μαθητών δηλώνει πως 
πλοηγείται καθημερινά σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, το 67,7% των εκπαιδευτικών επιλέγει να μην προτείνει την παραπάνω 
δραστηριότητα στα πλαίσια διεξαγωγής του μαθήματος (βλ. Πίνακας 2). 

Δραστηριότητες 
με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών 

Απαντήσεις Εκπαιδευτικών Απαντήσεις Μαθητών 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
(Καθημερινά) 

ΟΧΙ 
(Ποτέ) 

Αναζήτηση 
πληροφοριών/πλοήγηση 
στο διαδίκτυο  

96,9% 3,1% 48,2% 1,9% 

Εκπαιδευτικά λογισμικά 86,6% 13,4% 
15,1% 32,8% 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια  73,2% 26,8% 
Παρακολούθηση βίντεο 
στο διαδίκτυο 96,1% 3,9% 77,1% 2,4% 

Διατήρηση ιστοσελίδας 
σε κοινωνικά δίκτυα, 
blogs   

55,9% 44,1% 75,2% 6,2% 

Πίνακας 2: Συνοπτικά ποσοστά αποτελεσμάτων 

Στην τελευταία ερώτηση ερευνήθηκε αν οι μαθητές αναγνωρίζουν την επιρροή και την 
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συμβολή της άτυπης μάθησης, που προκύπτει από τις καθημερινές δραστηριότητες 
τους, στις διαδικασίες της τυπικής εκπαίδευσης και αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 
η χρήση των παραπάνω τεχνολογιών διευκολύνει και ενισχύει την διδασκαλία των 
μαθημάτων. Συγκεκριμένα περισσότεροι από τους μισούς μαθητές που συμμετείχαν 
θεωρούν πως η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στην καθημερινότητα τους βοηθά στην 
βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και παράλληλα αρκετά υψηλό 
ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί πως με την χρήση των παραπάνω τεχνολογιών 
ενισχύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 3).  

Ερωτήσεις (1 προς μαθητές, 2 προς 
εκπαιδευτικούς) 

Ποσοστά % των απαντήσεων ανά 
κατηγορία διαβάθμισης   

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
1) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως η 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
σε δραστηριότητες εκτός 
σχολείου σας βοηθά να 
ενισχύσετε τις γνώσεις σας και 
τις δεξιότητες σας; 

2,2 6,7 36,8 54,3 

2) Πιστεύετε πως η χρήση των 
παραπάνω τεχνολογιών 
διευκολύνει και ενισχύει την 
διδασκαλία του μαθήματος σας; 

0 4,8 28,3 66,9 

Πίνακας 3: Συνοπτικά ποσοστά αποτελεσμάτων τελευταίας ερώτησης  

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων – Συγκριτική μελέτη 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής: 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προτιμούν να χρησιμοποιούν φορητό ή σταθερό 
υπολογιστή. Οι μαθητές χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό smartphones και το 
διαδίκτυο μέσω αυτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν τα χρησιμοποιούν αλλά είναι 
διαθετημένοι να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά. 

Οι μαθητές δεν προτιμούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως μέσω επικοινωνίας, οι 
εκπαιδευτικοί όμως δηλώνουν πως το χρησιμοποιούν και θεωρούν πως είναι 
κατάλληλο για την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους μαθητές. Αντίθετα, οι μαθητές 
χρησιμοποιούν εργαλεία online chat, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν τα χρησιμοποιούν και 
δεν τα θεωρούν κατάλληλα για την επικοινωνία με τους μαθητές. 

Οι μαθητές πλοηγούνται σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά, οι 
εκπαιδευτικοί όμως δεν προωθούν τεχνικές που να περιλαμβάνουν αυτού του είδους 
τη δραστηριότητα στο μάθημά τους και οι απόψεις διίστανται για την καταλληλότητα 
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των κοινωνικών δικτύων στην επικοινωνία με τους μαθητές. Η συμμετοχή σε ομαδικές 
συζητήσεις δεν παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς όμως να θεωρούν πως είναι κατάλληλα για την 
επικοινωνία με τους μαθητές. 

Η παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο και η διατήρηση ιστοσελίδας σε κοινωνικά 
δίκτυα, blogs βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 
Όμως οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για την αναζήτηση πληροφοριών 
στο διαδίκτυο και οι εκπαιδευτικοί δείχνουν εξαιρετικά μεγάλη προτίμηση σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μαθητές δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για 
εκπαιδευτικά λογισμικά και παιχνίδια ενώ οι εκπαιδευτικοί τα προτείνουν και τα 
χρησιμοποιούν συστηματικά. 

Τέλος, εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούν πως η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες 
διευκολύνει τη διεξαγωγή του μαθήματος και ενισχύει την κατάκτηση της γνώσης. 

Συμπεράσματα – Μελλοντικές κινήσεις 

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε καταρχάς πόσο σημαντική είναι η επιρροή 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την προσωπική ενασχόληση. Όμως 
διακρίνουμε διαφορές στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και των μαθητών όσον 
αφορά την επιλογή και χρήση εργαλείων, εφαρμογών και γενικότερα των νέων 
τεχνολογιών. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί προτείνουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
του μαθήματος τη χρήση εργαλείων που δεν αγγίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών 
αλλά οι ίδιοι θεωρούν πως είναι περισσότερο κατάλληλα.  

Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αφουγκράζονται τον παλμό της νεολαίας και 
να υιοθετούν τεχνικές που να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες επιρροές και ενδιαφέροντα 
ώστε να δίνεται πνοή ανανέωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το δείγμα του πληθυσμού στο οποίο απευθύνθηκε αυτή η έρευνα είναι μικρό με 
συνολικά 223 μαθητές και 127 εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε αυτή. Φιλοδοξούμε 
να γενικεύσουμε αυτή την έρευνα μελλοντικά ώστε να καλύψουμε μεγαλύτερο αριθμό 
συμμετεχόντων και να παρουσιάζουμε περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα.   
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Περίληψη 

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δομηθεί το κατάλληλο θεωρητικό υπό-
βαθρο γύρω από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί αυτό, αρχικά, ορο-
θετείται η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, σκιαγραφούνται τα 
χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου και παρουσιάζο-
νται τα πλεονεκτήματα αλλά και οι περιορισμοί της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκα-
λίας-μάθησης εκπαιδευτικού υλικού. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση που υ-
πάρχει ανάμεσα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, τονί-
ζοντας τη θεμελιώδη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο. Η εργασία ολοκληρώνεται 
με μία σύντομη αναφορά στα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης μάθησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, Τ.Π.Ε., ευελιξία. 

Εισαγωγή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση από κοινό μαθητών που ε-
πιθυμούν να εκπαιδευτούν με έναν πιο ευέλικτο τρόπο. Σύμφωνα με τους Bichelmeyer 
και Kennedy (2012, σ. 3), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση «χρησιμοποιεί μία ή περισσότε-
ρες τεχνολογίες για να διδαχτούν οι μαθητές που βρίσκονται σε άλλο χώρο από τον εκ-
παιδευτικό και για να υποστηριχτεί τακτική και ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθη-
τών και εκπαιδευτικών, τόσο σε σύγχρονο όσο και ασύγχρονο περιβάλλον». Επιπλέον, η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως «επίσημη μορφή εκπαίδευσης, προ-
σφερόμενης από εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο, όμως, το μαθητικό κοινό είναι απο-
μακρυσμένο. Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι τεχνολογίες τηλεπικοινω-
νίας προωθούν την αλληλεπίδραση των μαθητών με τους άλλους εκπαιδευόμενους, με 
τους διδάσκοντες αλλά και με το υλικό των μαθημάτων» (Simonson, 2003, σ. 7). 

Ο Keegan (1986) αναγνωρίζει τα πέντε βασικά συστατικά της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης τα οποία είναι: α) η χωρική απομάκρυνση του διδασκόμενου από τον διδάσκο-
ντα, η οποία είναι σχεδόν πάντα μόνιμη· β) η επιρροή από έναν εκπαιδευτικό οργανι-
σμό· γ) η χρήση τεχνικών μέσων ·δ) η παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας· και ε) ο σχε-
δόν αποκλειστικός διαχωρισμός των μαθητών από το υπόλοιπο μαθητικό κοινό, με πε-
ριστασιακή δυνατότητα ομαδικών συναντήσεων. Προσέτι, η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση διακρίνεται από δύο βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι: α) η εξ αποστάσεως μά-
θηση, και β) η εξ αποστάσεως διδασκαλία (Keegan, 1986). Αναλυτικά, η εξ αποστά-
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σεως μάθηση αναφέρεται στη δραστηριοποίηση των εκπαιδευομένων και τη συμμε-
τοχή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα από απόσταση. Από 
την άλλη, η εξ αποστάσεως διδασκαλία αφορά όλες τις διδακτικές στρατηγικές και 
πρακτικές που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός για την πραγμάτωση των προδιαγεγραμμέ-
νων μαθησιακών στόχων. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με βάση την εξέλιξη της στην πάροδο των χρόνων και 
τη διαφορετική χρήση ποικίλων τεχνολογιών μέσων, έχει ταξινομηθεί σε πέντε γενιές: 
α) το Μοντέλο Αλληλογραφίας (Correspondence Model), το οποίο βασίζεται σε έντυπο 
υλικό· β) το Πολυμεσικό Μοντέλο (Multi-media Model), το οποίο αφορά έντυπα μέσα, 
ακουστικά μέσα και βίντεο γ) το Τηλεματικό Μοντέλο (Tele-learning Model), το οποίο 
δίνει έμφαση στις τεχνολογίες επικοινωνίας (e-mails, forums, τηλεδιασκέψεις κ.α.)· δ) 
το Ευέλικτο Μαθησιακό Μοντέλο (Flexible Learning Model), σύμφωνα με το οποίο 
προωθείται η διαδικτυακή μετάδοση μέσω του παγκόσμιου ιστού· και ε) το Έξυπνο 
Ευέλικτο Μαθησιακό Μοντέλο (Intelligent Flexible Learning Model), το οποίο αποσκο-
πεί στην αξιοποίηση των διαδραστικών μέσων που προσφέρονται μέσω διαδικτύου 
(Taylor, 1999). 

Αναγνωρίζοντας τα βασικά στοιχεία που οικοδομούν τον ορισμό και τις φάσεις της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, γίνεται αντιληπτός ο δεσμός μεταξύ των τεχνολογιών πλη-
ροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα 
περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο Bates (2005, σ. 5) χαρακτηρίζει τις Τ.Π.Ε. 
ως «συστατικό αποφασιστικής σημασίας» για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου 

Ο γνώμονας, γύρω από τον οποίο κινείται η εκπαιδευτική διαδικασία στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, είναι ο εκπαιδευόμενος. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιδιώκει την 
αυτορρύθμιση, την αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον 
εκπαιδευόμενο, τους εκπαιδευόμενους μεταξύ τους και ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο 
και το εκπαιδευτικό υλικό που του παρέχεται (Simonson, Smaldino, Albright, & 
Zvacek, 2012). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θέτει λοιπόν, ως πρωταρχικό στόχο την 
ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών του κάθε εκπαιδευόμενου, καθιστώντας τον 
επικεφαλής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι Simonson κ.ά. (2012) σημειώνουν ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση φαίνεται να δείχνουν οι ενήλικες, κυρίως λόγω του κινήτρου τους να 
εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση στην εργασία τους. Ο εξ αποστάσεως εκπαιδευ-
όμενος ορίζεται ως ένας ενήλικας που επέλεξε την εκ αποστάσεως εκπαίδευση έχοντας 
ως στόχο να συνδυάσει τις ήδη υπάρχουσες προσωπικές και επαγγελματικές του υπο-
χρεώσεις με τη συνέχιση των σπουδών του και την μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη. 
Έχει, λοιπόν, ισχυρά κίνητρα για μάθηση, επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. 
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Μια εικονική τάξη αποτελείται από μια ετερογενή ομάδα ατόμων, όσον αφορά το μορ-
φωτικό επίπεδο, το πολιτιστικό υπόβαθρο, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και την 
οικογενειακή κατάσταση (Simonson κ.ά., 2012). Ο Tam (2000) σκιαγραφώντας το 
προφίλ του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου αναφέρει ότι αναζητεί ένα περιβάλλον στο 
οποίο θα είναι ανεξάρτητος, αυτορρυθμιζόμενος, θα έχει τον έλεγχο της μαθησιακής 
διαδικασίας, καθώς και τη δυνατότητα να επιλέγει τον τόπο και το χρόνο που θα έχει 
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως εκπαιδευτή 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθορίζεται από το γεγονός 
ότι ο εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενος ηγείται της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τίθεται 
υπεύθυνος για την απόκτηση γνώσεων. Γίνεται σαφές ότι, υπό αυτή τη συνθήκη, ο εκ-
παιδευόμενος χρειάζεται συνεχή βοήθεια και καθοδήγηση, καθώς και σαφείς κατευθυ-
ντήριες γραμμές σχετικά με τα προαπαιτούμενα και τις προσδοκίες του εκάστοτε μα-
θήματος. Με αυτό τον τρόπο θα του δοθεί ένα πρωταρχικό κίνητρο και θα επιτευχθεί 
η δέσμευση του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο Yi (2012) σημειώνει τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού εξ αποστάσεως εκ-
παιδευτή, ο οποίος κατέχει το αντικείμενο διδασκαλίας και είναι άριστα εκπαιδευμένος 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ο εξ αποστάσεως εκπαιδευτής καλείται να εκπληρώ-
σει πολλαπλούς ρόλους, να αναπτύσσει και να μεταδίδει γνώσεις και πληροφορίες 
στους εκπαιδευόμενους. Μολαταύτα, ο ρόλος του δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παρουσίαση του διδακτικού αντικειμένου. Οι συμβουλές, η αξιολόγηση και η συνεχής 
επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους είναι ζωτικής σημασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα online περιβάλλον μάθησης. Ο εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτής, λοιπόν, διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο, τον καθοδηγεί στην απόκτηση 
γνώσης και στην επίτευξη των μαθησιακών του στόχων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 
κατάλληλης καθοδήγησης των μαθητών για αυτοοργάνωση, ανεξαρτησία και αυτενέρ-
γεια. 

Συνοπτικά, ο εξ αποστάσεως εκπαιδευτής: α) δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους εκ-
παιδευόμενους· β) σχεδιάζει δραστηριότητες με στόχο την αλληλεπίδραση και την ε-
πικοινωνία· γ) αναπτύσσει συμπληρωματικό υλικό για κάθε εκπαιδευόμενο, προωθώ-
ντας ένα εξατομικευμένο μοντέλο διδασκαλίας· και δ) εναλλάσσει την παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να απευθύνεται σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ και 
να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των εκπαιδευόμενων. 

Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Οι δυνατότητες των Τ.Π.Ε. που αξιοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προ-
σφέρουν πολύτιμες μαθησιακές εμπειρίες και εκπαιδευτικές διαδικασίες υψηλής ποιό-
τητας, οι οποίες είναι τουλάχιστον ισότιμες με αυτές που υφίστανται στη συμβατική 
εκπαίδευση (Jenkins, 1996). Ως εκ τούτου, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όχι μόνο δεν 
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υστερεί σε σχέση με τη συμβατική μάθηση, αλλά φαίνεται πως υπερέχει αυτής σε κά-
ποια επίπεδα. Σύμφωνα με τον Paul (1995), συγκριτικά με τη συμβατική διδασκαλία, 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι περισσότερο επικεντρωμένη στον μαθητευόμενο, 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών υποστηρί-
ζοντας τη δια βίου μάθηση, είναι περισσότερο ευέλικτη, προσαρμοστική και αλληλε-
πιδραστική, και γεφυρώνει παντός τύπου αποστάσεις. 

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση και ευελιξία 

Η ευελιξία αποτελεί ένα από τα βασικά διαφοροποιητικά στοιχεία της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (Cutshall, 2002). Οι διαδικασίες της συμβατικής εκπαίδευσης απαιτούν 
την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μαθητών και του διδάσκοντα, κάτι που συχνά 
φαίνεται περιοριστικό ή και απαγορευτικό για πολλά άτομα που θέλουν να σπουδά-
σουν. Από την άλλη πλευρά, οι Τ.Π.Ε. παρέχουν ασύγχρονες μεθόδους μάθησης και 
επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά 
τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε επιθυμούν, οργανώνοντας μόνοι τους το προσωπικό 
τους πρόγραμμα, με βάση τις λοιπές υποχρεώσεις και το διαθέσιμο χρόνο τους. Άλλω-
στε, όπως επισημαίνει και ο Fahy (2015, σ. 10) «πραγματοποιώντας σωστές επιλογές 
στα τεχνολογικά μέσα και στον τρόπο εφαρμογής τους, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κα-
λύτερα τους μαθητές μας μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απ’ ότι στην παραδο-
σιακή εκπαίδευση που απαιτεί ταυτόχρονη φυσική παρουσία».  

Ένα επιπλέον αξιοσημείωτο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που απο-
δεικνύει τον ευέλικτο χαρακτήρα της, είναι και η δυνατότητα που προσφέρει στους 
μαθητές, ώστε να επιλέξουν μαθήματα και προγράμματα που ανταποκρίνονται στα εν-
διαφέροντα τους, στις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις της προσωπικής τους και επαγ-
γελματικής τους πορείας (Vlasenko & Bozhok, 2014).  

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση και επικοινωνία / αλληλεπίδραση 

H επικοινωνία θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη και πρόοδο του ατό-
μου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης (Dewey, 1958). Σύμ-
φωνα με τον Arafeh (2004), οι Τ.Π.Ε. συνιστούν τη «ραχοκοκαλιά» της σύνδεσης και 
της επικοινωνίας των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Επιπρόσθετα, η αλληλεπίδραση λογίζεται ως ένα από τα συστατικά τμήματα της επι-
κοινωνίας και αναφέρεται σε «όλων των ειδών τις συμπεριφορές, οι οποίες ασκούνται 
μεταξύ ατόμων και ομάδων» (Wagner, 1994, σ. 6). Όσον αφορά τις μορφές αλληλεπί-
δρασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι Τ.Π.Ε. ευνοούν τις ακόλουθες μορφές: α) 
μονόδρομη επικοινωνία, β) καθυστερημένη αμφίδρομη αλληλεπίδραση, γ) ταυτόχρονη 
(σύγχρονη) αμφίδρομη αλληλεπίδραση, δ) απομακρυσμένη ασύγχρονη αμφίδρομη αλ-
ληλεπίδραση, ε) περιστασιακή άμεση προσωπική (face-to-face) επικοινωνία, και στ) 
πλήρως υποστηριζόμενη άμεση προσωπική αλληλεπίδραση (Thomson, 1989). 
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O Anderson (2002) σημειώνει τρεις τύπους αλληλεπίδρασης που επιτυγχάνονται με 
την κατάλληλη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 1) αλληλεπίδραση 
μεταξύ μαθητή και άλλων μαθητών, 2) αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και διδάσκοντα, 
και 3) αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και περιεχομένου. Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των εξ αποστάσεως μαθητών μπορεί να υλοποιηθεί μέσω e-mails αλλά και σχο-
λίων στους χώρους συζητήσεων. Αυτό το είδος αλληλεπίδρασης έχει θετικό και ενθαρ-
ρυντικό αντίκτυπο στους μαθητές, καθώς συνιστούν μια κοινότητα μάθησης (learning 
community) και έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν προβληματισμούς, σκέψεις και 
προσωπικές εμπειρίες, θεμελιώνοντας, σε πολλές των περιπτώσεων, ακόμη και φιλίες 
(Stacey, 1999). Αναφορικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και διδασκόντων, 
οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν νέες και αμεσότερες δυνατότητες επικοινωνίας, καθώς τα νέα 
τεχνολογικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι σύγχρονες τηλεδιασκέ-
ψεις, δημιουργούν νέο πλαίσιο αλληλεπίδρασης. 

Περιορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Παρά τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός 
προκλήσεων οι οποίες μπορεί να παρεμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής 
διαδικασίας. Η χρήση τεχνολογικών μέσων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέ-
ρει στον εκπαιδευόμενο πρόσβαση σε μία εκπαιδευτική διαδικασία υψηλής ποιότητας 
μέσα από πολύτιμες μαθησιακές εμπειρίες (Jenkins, 1996). Αναμφισβήτητα, όμως, οι 
εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενοι είναι πλήρως εξαρτημένοι από το Internet, την ποιό-
τητα και την ταχύτητα σύνδεσης. Η χαμηλή ταχύτητα και η κακής ποιότητας σύνδεση 
είναι πιθανό να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα στους εκπαιδευόμενους, με συ-
νέπεια την αποθάρρυνση και την απροθυμία τους για ενεργή συμμετοχή. 

Οι Simonson κ.ά. (2012) τονίζουν την ζωτικής σημασίας σπουδαιότητα του εκπαιδευ-
τικού σχεδιασμού στη δημιουργία εξ αποστάσεων μαθημάτων και περιεχομένου. Επι-
προσθέτως, οι Smith και Ragan (2005) σημειώνουν ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός εξ 
αποστάσεως μαθημάτων πρέπει να στηρίζεται σε κανόνες και αρχές διδασκαλίας και 
να έχει ως γνώμονα την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών και προτιμήσεων των εκ-
παιδευόμενων. Ο ανεπαρκής σχεδιασμός μπορεί να δίνει λανθασμένα έμφαση στην τε-
χνολογία που χρησιμοποιείται και όχι στο περιεχόμενο του μαθήματος και τις ευκαιρίες 
μάθησης. Για παράδειγμα, η υπερβολική χρήση προγραμμάτων παρουσίασης (π.χ. 
PowerPoint) μπορεί να δράσει αποτρεπτικά για τους μαθητές, όταν αυτή συνοδεύεται 
αποκλειστικά από το μονόλογο του διδάσκοντα, καθώς τους στερεί την ενεργή ε-
μπλοκή στην οικοδόμηση της γνώσης.  

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι είναι επικεφαλής της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας και έχουν την ευθύνη για την εκπλήρωση των μαθησιακών τους στό-
χων. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα προαπαιτούν την πλήρη αφοσίωση των εκπαιδευό-
μενων. Σύμφωνα με τους Simonson κ.ά. (2012), το γεγονός αυτό μπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα περίπλοκο για κάποιους, ιδιαίτερα αν δεν έχουν αναπτύξει την ικανότητα δη-
μιουργίας προσωπικών κινήτρων. 
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων 

Η εκπαίδευση ενηλίκων κινείται γύρω από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ενήλικα 
εκπαιδευόμενου, και η διαδικασία μάθησης βασίζεται στις εμπειρίες και τη πρότερη 
γνώση του (Schunk, 2012). Ο Stewart (1987), παρουσιάζοντας τα τέσσερα θεμελιώδη 
αξιώματα του Lindeman, πάνω στα οποία βασίζεται η θεωρία για την εκπαίδευση ενη-
λίκων, συμπεραίνει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μία διαδικασία άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την ζωή μέσω των προσωπικών βιωμάτων.  

Αναντίρρητα, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συχνά σύγχυση 
σχετικά με την εννοιολογική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα τους. Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση αποτελεί μεθοδολογία παράδοσης εκπαιδευτικού υλικού, ενώ η εκπαί-
δευση ενηλίκων είναι ένα πεδίο πρακτικής και μελέτης. 

Σύμφωνα με τον Simonson κ.ά. (2012), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανταποκρίνεται 
θετικά στις ανάγκες των ενηλίκων, οι οποίοι αναζητούν έναν αποδοτικό, ευέλικτο και 
μη χρονοβόρο τρόπο, για να συνδυάσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους υ-
ποχρεώσεις με την απόκτηση γνώσεων. Η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο στα χέρια των κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτικών για την εκπλήρωση 
των μαθησιακών στόχων των ενήλικων εκπαιδευόμενων. 

Συστήματα διαχείρισης μάθησης 

Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems- LMS) είναι ευ-
ρέως γνωστά ως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Πρόκειται για λογισμικά που κα-
τέχουν θεμελιώδη θέση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς συνδέουν με οργανω-
μένο και προγραμματισμένο τρόπο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τους μαθητές που 
βρίσκονται σε απόσταση (Sejzi & Aris, 2013). Μέσω των LMS πραγματοποιούνται οι 
διαδικασίες της μετάδοσης, της παρακολούθησης, της καταγραφής και της διαχείρισης 
όλων των μαθησιακών ενεργειών στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(Vantage Path, n.d.). Παραδείγματα των πιο δημοφιλών LMS αποτελούν τα εξής: α) 
Moodle, β) Edmodo, γ) Blackboard δ) Sakai, ε) Instructure canvas, στ) Brightspace 
(προηγουμένως ως Desire2Learn), και ζ) Aplia. 

Συμπέρασμα 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας, καταλύει τους χω-
ροχρονικούς περιορισμούς, προσφέροντας ευελιξία στη μάθηση και δυνατότητες εκ-
παίδευσης που δεν υστερούν από την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Οι ρόλοι του 
εκπαιδευτή αλλά και του εκπαιδευόμενου ενσωματώνονται σε νέο πλαίσιο, με πρωτα-
γωνιστικό ρόλο αυτόν του μαθητή. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει δυνατό-
τητα μόρφωσης και γνωστικής ανέλιξης σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας, υποστηρί-
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ζοντας την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση. «Το μέλλον της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης είναι πολύ λαμπερό και θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε τομείς στους 
οποίους ακόμη δεν έχει ανιχνευθεί» (Portugal, 2006, σ. 8). 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αποτίμησης της χρήσης της εφαρ-

μογής διαδικτύου του wikispaces classroom, στο μάθημα της Ερευνητικής εργασίας 

της Α λυκείου. Επί τρία συνεχόμενα σχολικά έτη έχει χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή 

αυτή εφαρμογή με σκοπό να βοηθήσει τη συνεργασία των μαθητών, για την υλοποίηση 

των εργασιών τους στην ερευνητική εργασία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να 

διερευνηθεί η χρηστικότητα της εφαρμογής και η πιθανότητα εκμετάλλευσης των δυ-

νατοτήτων του wikispaces classroom, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος 

της ερευνητικής εργασίας. Για την εκπαιδευτική έρευνα ακολουθήθηκε η μικτή μεθο-

δολογία και έχουν χρησιμοποιηθεί από μεριάς του ερευνητή εργαλεία τόσο ποσοτικά, 

όπως ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, όσο και ποιοτικά, όπως η συνέντευξη και η 

παρατήρηση. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές θεωρούν τη 

χρήση του wikispaces classroom αρκετά εύκολη και η πλειοψηφία πιστεύει ότι τους 

έχει βοηθήσει στο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος της ερευνητικής 

εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός του μαθήματος είναι και ο ερευνη-

τής που διεξήγαγε την έρευνα. Αυτό του δίδει το πλεονέκτημα της συνεχούς ανατρο-

φοδότησης από τους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται άλλοι περιορισμοί και 

ηθικά διλήμματα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ερευνητική εργασία, Project, ΤΠΕ, Web2.0, Wikispaces classroom  

Εισαγωγή 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εισήχθη το μάθημα της ερευνητικής εργασίας στο α-

ναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του λυκείου (Ωρολόγιο πρόγραμμα Α ΓΕΛ, 2011) και 

θεωρήθηκε εκπαιδευτική καινοτομία, διότι με την προτεινόμενη μεθοδολογία διδασκα-

λίας οι μαθητές μαθαίνουν να: παίρνουν αποφάσεις, επιχειρηματολογούν, εξηγούν, κα-

ταγράφουν, αλληλοπροτείνουν, αποδέχονται την ευθύνη όσων αναλαμβάνουν (Χρισα-

φίδης, 2002͘  Ματσαγγούρας κ.α., 2011). Στην ερευνητική εργασία η διερευνητική 

δράση οργανώνεται με την απάντηση ερωτημάτων που διατυπώνονται ελεύθερα από 

τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό (Helm & Katz, 2002).  

679

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

ειδικότερα η χρήση των web2.0 εφαρμογών, είναι πια γεγονός (Παυλίδης & Φανουρά-

κης, 2014) και προσφέρουν υπηρεσίες συνδιαμόρφωσης του περιεχομένου τους και ά-

μεσης συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας εργασίας (ΚΣΕ, 2013). Στις εφαρ-

μογές αυτές εντάσσεται το wiki το οποίο είναι ένα ανοικτού τύπου λογισμικό (Τσέλιος, 

2011) που ενθαρρύνει την ενεργητική και αυτορυθμιζόμενη μάθηση, προωθεί το διά-

λογο, την έκφραση ιδεών, την κριτική και αναστοχαστική σκέψη (ΚΣΕ, 2013). Το πε-

ριβάλλον wikispaces classroom εκτός από τον κοινό διαδικτυακό χώρο που παρέχει 

στις ομάδες (ΚΣΕ, 2013), κάτι που το έχει καταστήσει ως ένα ευέλικτο συνεργατικό 

εργαλείο στο διαδίκτυο (Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2014), προσφέρει επιπλέον υπηρε-

σίες για τη χρήση στη σχολική τάξη. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκε ως ομαδοσυ-

νεργατικό εργαλείο στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας σε ένα λύκειο αστικής πε-

ριοχής κατά τα σχολικά έτη 2013-14, 2014-15 και 2015-16. 

Η παρούσα εργασία διερευνά τη χρησιμότητα του wikispaces για τους μαθητές, στο 

μάθημα της ερευνητικής εργασίας. Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική έρευνα όπου α-

ναζητήθηκε η συμβολή του περιβάλλοντος αυτού στην επίτευξη των στόχων του μα-

θήματος, που είναι η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων έρευ-

νας, για την πραγματοποίηση ενός παραδοτέου έργου.  Τα κύρια ερευνητικά ερωτή-

ματα που τέθηκαν είναι το κατά πόσο βοήθησε τους μαθητές η χρήση του wikispaces 

classroom στην οργάνωση του υλικού της εργασίας τους, ατομικής και ομαδικής. Επί-

σης διερευνήθηκε η συμβολή του στη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων και 

η χρήση που έκαναν οι μαθητές σε χρόνο εκτός σχολικού ωραρίου. Η αναγκαιότητα 

της έρευνας κρίνεται από το γεγονός ότι συνεχώς δημιουργούνται και αναβαθμίζονται 

στο διαδίκτυο συνεργατικά περιβάλλοντα με ποικίλες εφαρμογές στη διαδικασία της 

μάθησης (Φεσάκης, 2009). Οι μαθητές ζουν πλέον σε ένα περιβάλλον, όπου τους ανοί-

γεται το παράθυρο της επαφής με πληθώρα πολυτροπικών κειμένων, της επεξεργασίας 

και κατανόησης τους, αλλά και της παραγωγής γραπτού λόγου με πολυτροπικά στοι-

χεία (Τσίγκου, 2012).    

Μεθοδολογία Υλοποίησης της Έρευνας  

Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας έγινε χρήση της μικτής μεθοδολογίας, όπου 

συνδυάζονται μέθοδοι από την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα (Πουρκός, 2014), 

διότι αυτές αλληλοσυμπληρώνονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα τους και ελαχιστο-

ποιούνται οι αδυναμίες ή τα μειονεκτήματά τους (Κενδέου & Πασιαρδής, 2014). Το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε κατά την ποσοτική έρευνα, είναι ένα ηλεκτρονικό ε-

ρωτηματολόγιο (http://goo.gl/forms/Q2YtLz2WgA) που δημιουργήθηκε σε περιβάλ-

λον Google Forms (Παυλίδης, 2015). Αυτό δόθηκε σε όλους τους μαθητές που παρα-

κολούθησαν το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, όπου χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 

wikispaces classroom. Οι συμμετέχοντες μαθητές στην έρευνα κατανέμονται στα τρία 

σχολικά έτη όπως αναγράφονται στον πίνακα 1. Ως αντίβαρο στη βολική ή ευχέρειας 

δειγματοληψία (Creswell, 2011͘  Κενδέου & Πασιαρδής, 2014) και στο γεωγραφικό 

περιορισμό της έρευνας, σε ένα σχολείο αστικής περιοχής της περιφέρειας, τόσο στην 

αρχική έρευνα των Παυλίδη και Φανουράκη (2014), όσο και στην παρούσα έρευνα, 
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έγινε προσπάθεια αύξησης του δείγματος της έρευνας και διεύρυνσης αυτής σε βάθος 

τριετίας με χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου. Οι παραπάνω ενέργειες συμβάλουν 

στην αύξηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου και της έρευνας. 

Πίνακας 1. Δείγμα της έρευνας 

Σχολικό έτος 2013-14 2014-15 2015-16 

Πλήθος τμημάτων 1 2 3 

Πλήθος μαθητών 26 57 78 

Η χρήση διαφόρων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων σε συνδυασμό δημιουργεί προ-

ϋποθέσεις τριγωνοποίησης, η οποία επιδιώκει τη σύγκλιση και διασταύρωση των απο-

τελεσμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες μεθόδους (Creswell, 2011͘  Κενδέου & 

Πασιαρδής, 2014). Για να επιτευχθεί η τριγωνοποίηση και κατά συνέπεια η αύξηση της 

αξιοπιστίας των δεδομένων (Creswell, 2011) χρησιμοποιήθηκαν ακόμη δύο μέθοδοι 

και αντίστοιχα εργαλεία, η συνέντευξη και η παρατήρηση. Κατά τις συνεντεύξεις τη-

ρήθηκε πρωτόκολλο συνέντευξης. Πραγματοποιήθηκαν εννέα συνεντεύξεις, εκ των ο-

ποίων οι πέντε είναι ατομικές και οι τέσσερεις ομαδικές. Στις έξι συνεντεύξεις συμμε-

τείχαν μαθητές της σχολικής χρονιάς 2015-16, ενώ στις άλλες τρεις μαθητές παλαιοτέ-

ρων ετών. Έγινε προσπάθεια κατανομής των συνεντεύξεων βάσει του πλήθους των 

τμημάτων σε κάθε σχολική χρονιά και του πλήθους των συμμετεχόντων μαθητών στην 

ποσοτική έρευνα. Επίσης από το δείγμα επιλέχθηκαν τα άτομα, μετά από κατάταξη 

βάσει της βαθμολογίας τους στο Α τετράμηνο στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας, 

έτσι ώστε να καλύπτει όλο το εύρος της σχολικής βαθμολογίας.  

Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παρατηρεί συνεχώς την ολομέλεια 

του τμήματος, αλλά και μεμονωμένους μαθητές, ανάλογα με τη ροή του μαθήματος, 

χωρίς όμως να γίνεται κάποια καταγραφή. Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας, όπου 

οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ο εκπαιδευτικός έχει το χρόνο να παρατηρήσει και 

να καταγράψει τις ενέργειες των μελών των ομάδων. Άλλωστε ο βαθμός συνεργασίας 

εντός μιας ομάδας αποτελεί ένα από τα κριτήρια που συνυπολογίζονται για την αξιο-

λόγηση των μαθητών (Ματσαγγούρας κ.α., 2011). Για να γίνει όμως οργανωμένη πα-

ρατήρηση από τον ερευνητή απαιτείται η καταγραφή σημειώσεων πεδίου (Creswell, 

2011). Στην παρούσα εργασία ο εκπαιδευτικός του μαθήματος είναι ο ίδιος ερευνητής, 

οπότε έχει τη γνώση και το χρόνο να καταγράψει τις σημειώσεις του σε έντυπο παρα-

τήρησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός-ερευνητής παρατήρησε τον 

τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας μιας πενταμελούς ομάδας, διότι κέντριζαν το εν-

διαφέρον οι διάλογοι και οι αντιπαραθέσεις τους, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Επίσης υπήρξε η δυνατότητα παρακολούθησης της ομάδας μέσω του wikispaces class-

room, όπου καταγράφονται όλες οι ενέργειες, όπως η συνεπεξεργασία σελίδων και οι 

μεταξύ τους ανταλλαγές μηνυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ακόμη κριτήριο που 

συμμετέχει στην αξιολόγηση των μαθητών του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας 

είναι η τήρηση ατομικού ημερολογίου, όπου καταγράφουν τα γεγονότα κάθε δίωρης 

συνάντησης και τι αποκόμισαν. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί και λαμβάνει ανατρο-

φοδότηση από τα ημερολόγια σε κάθε μάθημα. 
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Αποτελέσματα της Έρευνας 

Βάσει των Δεδομένων της Ποσοτικής Έρευνας 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ποσο-

τικών δεδομένων της έρευνας. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και στη συνέχεια η επεξεργασία τους έγινε με το 

online πρόγραμμα IBM SPSS, που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στην 

έρευνα συμμετέχουν 161 μαθητές, οι οποίοι φοίτησαν στην Α τάξη λυκείου σε ένα από 

τα τρία σχολικά έτη 2013-14, 2014-15, 2015-16 (Πίνακας 1). Από τα δημογραφικά 

δεδομένα του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι είναι περισσότερα 

τα κορίτσια (55.9%) από τους συμμετέχοντες μαθητές. Για το δεύτερο μέρος του ερω-

τηματολογίου όπου διερευνάται η κατοχή και χρήση υπολογιστών από τους μαθητές, 

η σχέση τους με το διαδίκτυο και οι ώρες απασχόλησης μπροστά σε ένα υπολογιστή 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους (98.1%) 

και πρόσβαση στο διαδίκτυο (99.4%). Γενικά οι χώροι όπου κάνουν χρήση υπολογιστή 

είναι κυρίως το σπίτι τους (97.5%) και το σπίτι φίλου/φίλης (62.1%). Οι 158 έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους (98.8%), 139 από κινητό τηλέφωνο (86.3%) 

και 111 από σπίτι φίλου/φίλης (68.9%). Αξίζει να αναφερθούν οι ώρες απασχόλησης 

μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή. Συγκεκριμένα το 52.2% των ερωτηθέντων κάνει 

χρήση έως και δύο ώρες την ημέρα ενώ ένας σημαντικός αριθμός 66 μαθητών (41.0%) 

φτάνει έως τις πέντε ώρες ημερησίως.  

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει ερωτήματα που έχουν σχέση με τα κύρια 

ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εκπαιδευτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το 86.3% 

των μαθητών θεωρούν εύκολη τη χρήση του wiki (56 μαθητές) και σχετικά εύκολη (83 

μαθητές). Για τις ερωτήσεις το αν η χρήση του wiki τους βοήθησε: (α) να οργανώσουν 

τις ατομικές τους εργασίες, απάντησαν 86 μαθητές (53.4%) πολύ και 32 μαθητές 

(19.9%) πάρα πολύ, (β) να οργανώσουν τις ομαδικές τους εργασίες, απάντησαν 80 μα-

θητές (49.7%) πολύ και 49 μαθητές (30.4%) πάρα πολύ και (γ) να παρακολουθούν την 

πρόοδο της ομάδας τους, απάντησαν 69 μαθητές (42.9%)  πολύ και 57 μαθητές (35.4%) 

πάρα πολύ, οπότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρηστικότητα του wikispaces class-

room κρίνεται αρκετά έως πολύ ικανοποιητική.  

Στην επόμενη ερώτηση, για το αν το wikispaces classroom τους βοήθησε στη συνερ-

γασία τους με τα μέλη της ομάδας τους, η επιλογή «καθόλου» έχει ελάχιστο ποσοστό 

(5.6%) και υπάρχει μια μικρή αύξηση της επιλογής «λίγο», οπότε βγαίνει το συμπέρα-

σμα ότι όσον αφορά τη συμβολή του περιβάλλοντος στη συνεργασία μεταξύ των μα-

θητών είναι μεν ικανοποιημένοι, αλλά λιγότερο σε σχέση με τη βοήθεια που πήραν για 

τη υλοποίηση των εργασιών τους. Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και για την ερώ-

τηση, αν έκαναν χρήση του wiki εκτός σχολείου, όπου έχουμε για την επιλογή «καθό-

λου», 21 μαθητές (13%). Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι για τον τρόπο υλοποίησης 

της ερευνητικής εργασίας στο επόμενο τετράμηνο, οι 130 μαθητές (80.7%) προτείνουν 

να γίνει με χρήση του wikispaces classroom. Τέλος οι μαθητές αυτοαξιολογούνται, ό-

σον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων και τη συμμετοχή τους στο 
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περιβάλλον του wikispaces, σε μια κλίμακα από 1-καθόλου μέχρι 10-απόλυτα ικανο-

ποιητική, με σχετικά υψηλή βαθμολογία, μέση τιμή 7.09 και 7.25 αντίστοιχα. 

Στο παρακάτω θηκόγραμμα (Γράφημα 1) αναπαρίστανται για τα έξι βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα όλες οι προαναφερθείσες αναλύσεις. 

Γράφημα 1. Boxsplot (θηκόγραμμα), όπου αναπαρίστανται τα βασικά ερευνητικά ε-

ρωτήματα. 

Επίσης, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της επιλογής των μαθητών για τον τρόπο υλοποίη-

σης της ερευνητικής εργασίας το επόμενο τετράμηνο με τα ερευνητικά ερωτήματα αν 

βοηθήθηκαν για: (α) την οργάνωση του υλικού της ατομικής τους εργασίας, (β) την 

οργάνωση του υλικού της ομαδικής τους εργασίας και (γ) την παρακολούθηση της προ-

όδου των ομάδων τους, διότι υπολογίστηκε από το πρόγραμμα IBM SPSS, ότι τα επί-

πεδα σημαντικότητας ( χ2(3)=13.093, p=.004, χ2(3)=14.877, p=.002 και χ2(3)=9.236, 

p=.026 αντίστοιχα), είναι πολύ κάτω από το όριο του 5%. Τέλος, για τον έλεγχο της 

εσωτερικής αξιοπιστίας, ο υπολογισμός του δείκτη Cronbach’s Alpha στην τιμή 0.705, 

για τις τέσσερεις βασικές μεταβλητές που συνδέονται με τα ερευνητικά ερωτήματα του 

κατά πόσο βοήθησε η χρήση του περιβάλλοντος wikispaces classroom (α) στην οργά-

νωση του υλικού της ατομικής τους εργασίας,  (β) στην οργάνωση του υλικού της ο-

μαδικής τους εργασίας,  (γ) στην παρακολούθηση της προόδου των ομάδων τους και 

(δ) στη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων, αποδεικνύεται ότι η παρούσα έ-

ρευνα καλύπτει τα κριτήρια της αξιοπιστίας και εγκυρότητας.  

Βάσει των Δεδομένων της Ποιοτικής Έρευνας 

Ο εκπαιδευτικός-ερευνητής κατά την ώρα του μαθήματος παρατηρεί και καταγράφει 

στη μνήμη του γεγονότα και συμπεριφορές των μαθητών, οπότε μπορεί και εξάγει γε-

νικά συμπεράσματα. Επιπλέον για την παρούσα μελέτη ο εκπαιδευτικός παρατηρούσε 
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μια συγκεκριμένη ομάδα από την οποία θεώρησε ότι μπορεί να γίνει αποδέκτης ποιο-

τικών δεδομένων. Η πενταμελής αυτή ομάδα θεωρήθηκε ότι αποτελεί ένα αντιπροσω-

πευτικό δείγμα ομάδας μαθητών, με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών της εποχής 

μας. Οι μαθητές δεν έχουν αναπτύξει κουλτούρα συνεργασίας, διότι στα σχολεία λει-

τουργούν ατομικά και αξιολογείται μόνο η ατομική τους απόδοση. Με την εισαγωγή 

του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας αναγκάζονται να λειτουργήσουν μέσα σε μια 

ομάδα για να παράσχουν ένα τελικό παραδοτέο έργο. Η αξιολόγηση τους προκύπτει 

από τις ατομικές εργασίες και την ομαδικής τους εργασία, το παραδοτέο έργο και τη 

συνεργασία τους μέσα στην ομάδα (Ματσαγγούρας κ.α., 2011). Τα μέλη στην παρατη-

ρούμενη ομάδα αρχικά δεν συνεργάζονταν, αλλά λειτουργούσαν ατομικά. Όσο περ-

νούσε ο καιρός συνειδητοποιούσαν τις υποχρεώσεις τους και αναγκάστηκαν να συνερ-

γαστούν. Σε αυτό λειτούργησε καταλυτικά η  επιμονή και υπομονή μιας μαθήτριας από 

την ομάδα, η οποία γενικά χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα. Αυτές οι παρατηρήσεις 

επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων μελών αυτής της ο-

μάδας. Το περιβάλλον του wikispaces τούς βοήθησε να συνεργαστούν, διότι η εξ’ α-

ποστάσεως επικοινωνία και συνεπεξεργασία των σελίδων, ήταν περισσότερο προσφι-

λής σε αυτούς απ’ ότι η δια ζώσης συνεργασία τους την ώρα του μαθήματος.  

Από τη συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων εξάγονται 

συμπεράσματα παρόμοια με αυτά που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων των ερωτηματολογίων. Οι μαθητές εξέφρασαν ότι δεν είχαν καμιά εμπειρία 

από άλλα ομαδοσυνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου στο γυμνάσιο. Όσον αφορά τα 

κύρια ερευνητικά ερωτήματα εξέφρασαν την αρχική δυσκολία ορισμένων μαθητών, 

μελών των ομάδων τους, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα διδασκαλίας. Στη συ-

νέχεια όμως συμμορφώθηκαν με την όλη διαδικασία και σε αυτό τους βοήθησε η ε-

μπειρία και κουλτούρα που έχουν αποκτήσει ήδη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι μαθητές με μέτρια και υψηλή βαθμολογία είδαν πολύ θετικά το ότι ο εκπαιδευτικός 

παρακολουθούσε τη συμμετοχή τους στο wikispaces, διότι πιστεύουν ότι μετά από αυ-

τόν τον έλεγχο, όποιος εργάζεται, ανταμείβεται αναλόγως. Επίσης τέθηκε το πρόβλημα 

ότι ορισμένοι μαθητές δεν είχαν υπολογιστή στο σπίτι τους ή πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και αυτό επιβάρυνε τις αντίστοιχες ομάδες.  

Για το επόμενο τετράμηνο πρότειναν να ξαναγίνει χρήση του wikispaces classroom και 

μάλιστα στην ερώτηση σε ποια άλλα μαθήματα έβλεπαν ότι μπορεί να εκμεταλλευτούν 

τις δυνατότητες του περιβάλλοντος, απάντησαν στην Ιστορία και σε μαθήματα, όπου 

γνωρίζουν ότι οι διδάσκοντες έχουν καλή σχέση με τη χρήση υπολογιστή. Στην τελική 

ερώτηση όπου τους ζητούνταν να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά στοιχεία του διαδι-

κτυακού περιβάλλοντος ανέφεραν ως θετική τη δυνατότητα παρακολούθησης από τον 

εκπαιδευτικό και αλληλοπαρακολούθησης μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας, καθώς 

επίσης το ότι μπορούσαν να εργάζονται από το σπίτι τους. Ως αρνητικό σημείωσαν τη 

δυσκολία συνεργασίας μεταξύ τους για την παραγωγή ενός έργου, κάτι όμως που έχει 

να κάνει με την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας και ομαδοσυνεργατικού κλίματος 

που δεν προάγει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το 

γεγονός ότι το περιβάλλον προσφέρει δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων, δεν το εκ-

μεταλλεύτηκαν ιδιαίτερα, αλλά προσέφευγαν στο Facebook. 
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Συζήτηση των Αποτελεσμάτων 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από 

τη χρήση του wikispaces classroom σε αρκετά μεγάλο βαθμό, τους έχει βοηθήσει σε 

όλες τις φάσεις για τις ατομικές και τις ομαδικές εργασίες, την παρακολούθηση της 

λειτουργίας των ομάδων και τη συνεργασία των μελών μεταξύ τους. Οι μαθητές επι-

θυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του wikispaces στο μά-

θημα της ερευνητικής εργασίας και θεωρούν ότι η χρήση του είναι εύκολη. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν είχε πρότερη εμπειρία σε χρήση άλλου 

ομαδοσυνεργατικού διαδικτυακού εργαλείου. Επίσης, πρέπει να σημειωθούν ορισμέ-

νοι περιορισμοί, ηθικά διλήμματα και απειλές που πολύ πιθανόν να λειτούργησαν κατά 

τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα. Το γεγονός ότι ερευνητής είναι ο εκπαιδευ-

τικός του μαθήματος δίδει από τη μια μεριά περισσότερο χρόνο για άμεση παρατήρηση 

και τη συλλογή μεγάλου πλήθους ποιοτικών δεδομένων, όμως από την άλλη μεριά, 

είναι πιθανόν να δημιουργήθηκε το φαινόμενο Hawthorne effect (Creswell, 2011). Οι 

απαντήσεις των μαθητών μπορεί να μην είναι αντικειμενικές είτε διότι ο καθηγητής 

τούς επηρέασε μάλλον θετικά, ακόμη και άθελα του με λόγια και πράξεις, είτε ο εκπαι-

δευτικός μπορεί να μην είναι αντικειμενικός λόγω της γνωριμίας του με τους μαθητές 

και των υψηλών προσδοκιών που του έχουν δημιουργηθεί (Τσιάκκιρος, 2014) για την 

επιτυχία του εγχειρήματος του.  Τα αποτελέσματα της τριετούς έρευνας επιβεβαιώνουν 

τα αρχικά συμπεράσματα των Παυλίδη και Φανουράκη (2014), παραμένει όμως άξιο 

κριτικής ο γεωγραφικός περιορισμός της έρευνας σε μία μόνο σχολική μονάδα. 

Παρόλα αυτά, το ότι η έρευνα υλοποιήθηκε σε τρία συνεχόμενα σχολικά έτη στην ίδια 

σχολική μονάδα και η τριγωνοποίηση  που εφαρμόστηκε με τη χρήση διαφορετικών 

μεθόδων συλλογής δεδομένων τόσο από την ποσοτική, όσο και από την ποιοτική έ-

ρευνα (Creswell, 2011͘  Κενδέου & Πασιαρδής, 2014͘  Πουρκός, 2014), αυξάνουν ση-

μαντικά τις πιθανότητες εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας (Creswell, 2011). 

Αυτό αποδεικνύεται και από το δείκτη Cronbach’s Alpha που υπολογίστηκε με το πρό-

γραμμα IBM SPSS.  

Συμπεράσματα 

Παρά τους περιορισμούς και τα ηθικά διλήμματα που προαναφέρθηκαν θεωρείται ότι 

η εμπειρία του εκπαιδευτικού και ο επαγγελματισμός με τον οποίο λειτούργησε στο 

διττό του ρόλο ως εκπαιδευτικός και  ερευνητής, επέδρασε ως αντίβαρο, με αποτέλε-

σμα τα θετικά συμπεράσματα της παρούσας έρευνας να είναι αντιπροσωπευτικά, του-

λάχιστον για την περιοχή του σχολείου όπου υλοποιήθηκε η έρευνα. Αυτό όμως δη-

μιουργεί και τις προϋποθέσεις για γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ένας άλλος παρά-

γοντας που σίγουρα επιδρά είναι ο τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, 

σε συνάρτηση με την εφαρμογή διαδικτύου που χρησιμοποιεί. Οπότε, μπορεί να προ-

καλέσει και να αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη χρήση ενός διαδικτυακού 

εργαλείου ή στον αντίποδα, παρά τις μεγάλες δυνατότητες μιας εφαρμογής να προδια-

θέσει αρνητικά τους μαθητές και να προκαλέσει αντιδράσεις. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται 

απαραίτητη η εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ορθή επιλογή και 

χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων (Kalogiannakis, 2010), 
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ώστε να επιτευχθεί το άνοιγμα της τάξης σε χρόνο εκτός του συμβατικού σχολικού 

προγράμματος με χρήση web2.0 εφαρμογών και η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Παυλίδης & Καλογιαννάκης, 2012).    
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Σοφός Αλιβίζος 

Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου 

lsofos@rhodes.aegean.gr 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανάδειξη ζητημάτων παιδαγωγικής προσέγγισης και 

αξιοποίησης της Επαυξημένης Πραγματικότητας. Στόχος της έρευνας ήταν μαθη-

τές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μια εφαρ-

μογή Επαυξημένης Πραγματικότητας χώρου (location based augmented reality) μέσω 

της πλατφόρμας FreshAir και να διερευνηθεί η επίδραση στις επιδόσεις των μαθη-

τών/τριών και στη δημιουργία κίνητρων για το γνωστικό αντικείμενο σε σχέση με μια 

πιο παραδοσιακή διδασκαλία. Ως μεθοδολογική προσέγγιση επιλέχθηκε η μέθοδος του 

ημι-πειραματικού σχεδιασμού με δυο ομάδες, μια πειραματική και μια ελέγχου, σε 

δείγμα 40 μαθητών/τριών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δυο τεστ 

τυπικής αξιολόγησης (πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης) καθώς και το ε-

ρωτηματολόγιο Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) που βασίστηκε στο 

μοντέλο ARCS του Keller. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μαθητές/τριες της πειρα-

ματικής ομάδας σημείωσαν υψηλότερη επίδοση, όχι όμως στατιστικά σημαντική. Δια-

πιστώθηκε, τέλος, ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα είχε στατιστικά σημαντική επί-

δραση στην ενεργοποίηση των κινήτρων τους για μάθηση.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, μαθητές ως σχεδιαστές, ημι-πειραμα-

τικός σχεδιασμός, επίδοση, κίνητρα 

 

Εισαγωγή 

 

Η λειτουργία της εκπαίδευσης δεν γίνεται να μελετηθεί ανεξάρτητα από τις πρόσφατες 

οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις που την  περιβάλλουν, από την α-

ποκαλούμενη – σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία - νέα εργασιακή τάξη πραγμάτων 

(new work order) (Street, 1998). Αυτές οι αλλαγές συνδέονται άρρηκτα με τις Τεχνο-

λογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ): ενδεικτικά, στο χώρο εργασίας, αποτε-

λούν καθημερινό μέσο για άντληση και επεξεργασία πληροφοριών, συνεργασία κ.α.· 

στην καθημερινότητα, αξιοποιούνται για δραστηριότητες κοινωνικές, πολιτισμικές και 

ψυχαγωγικές κ.α.· στο χώρο της επικοινωνίας, είναι πλέον βασικό εργαλείο, καθώς η 

ανάγνωση και η γραφή αφενός διεξάγονται σε σημαντικό βαθμό σε νέα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα με πολλές ιδιαιτερότητες και, αφετέρου, έχουν πολλά από τα χαρακτη-

ριστικά της αποκαλούμενης «νέας κειμενικότητας» (Κουτσογιάννης, 2014). Οι μαθη-

τές/τριες, από την άλλη, επηρεασμένοι από αυτές τις αλλαγές έχουν διαμορφώσει ένα 

διαφορετικό μαθησιακό προφίλ. Συχνά αποκαλούνται «ψηφιακοί αυτόχθονες» μαθη-

τές/τριες (Digital Natives) (Prensky, 2001), καθώς έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία 

στη ζωή τους από τη στιγμή που γεννήθηκαν.  
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Είναι ανάγκη επομένως η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα να θέσει στην 

πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος την εισαγωγή καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας και μά-

θησης αλλά και την καλλιέργεια του μιντιακού γραμματισμού. Δεν αρκεί να στοχεύει 

μόνο στην κατάκτηση της ύλης με ένα στατικό τρόπο και στην καλλιέργεια απλών δε-

ξιοτήτων. Οφείλει να θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία ενεργών υποκειμένων 

με ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Οι διδάσκοντες/ουσες καλούνται να μάθουν στους 

μαθητές/τριες πώς να μαθαίνουν, να είναι σε θέση να σκέπτονται, να συνδυάζουν και 

να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, να διαθέτουν, τέλος, αυξημένη κριτική ικανότητα, 

προκειμένου να είναι σε θέση να «διαβάζουν» την πολύπλοκη νέα επικοινωνιακή πραγ-

ματικότητα και να στέκονται κριτικά απέναντι της (Kalantzis & Cope, 1999). Προς 

αυτήν την κατεύθυνση δύναται να σταθεί αρωγός στον/ην διδάσκοντα/ουσα η Επαυ-

ξημένη Πραγματικότητα (ΕΠ), ένα από τα πιο υποσχόμενα τεχνολογικά μέσα. 

Ανασκόπηση Συναφών Ερευνών 

 

Τα τελευταία χρόνια η Επαυξημένη Πραγματικότητα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του 

εκπαιδευτικού κόσμου. Σημαντικές έρευνες έχουν δημοσιευτεί για τη διερεύνηση τόσο 

των πλεονεκτημάτων της στην παιδαγωγική διαδικασία όσο και τη διαπίστωση των 

μειονεκτημάτων, ώστε να έχει ο/η εκπαιδευτικός τα καλύτερα εφόδια για την αποτελε-

σματικότερη ένταξη της  στη διδασκαλία. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές/τριες έχουν τονίσει την ευεργετική επίδραση της σε διά-

φορες πτυχές, όπως: 

 την πληρέστερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων (Nischelwitzer, 2007; 

Vilkoniene, 2009; Sin & Zaman, 2010; Cai και συν., 2014)  

 τη βελτίωση της καμπύλης μάθησης (Liu και συν. 2009; Martín-Gutíerrez και συν. 

2011; Kamarainen και συν. 2013; Redondo και συν. 2013; Ibáñez και συν. 2014; 

Chang και συν., 2014; Diegmann και συν., 2015) 

 την απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων (Squire & Jan, 2007; Squire & Klopfer, 

2007; Bressler & Bodzin, 2013)  

 την αύξηση της συγκέντρωσης (Vate-U-Lan, 2012; Yen και συν., 2013; Kama-

rainen και συν., 2013; Ibáñez και συν., 2014; Santos και συν., 2016) 

 την ενδυνάμωση της μακροπρόθεσμης και της βραχυπρόθεσμης μνήμης  

(FitzGerald, 2013; Hou και συν., 2013; Chang και συν., 2014; Juan και συν., 2014; 

Radu, 2014) 

 την απόκτηση χωροταξικών δεξιοτήτων (Shelton & Hedley, 2002; Hedley, 2003; 

Dünser και συν. 2012; Radu, 2014; Barma και συν., 2015; Cabero-Almenara & 

Osuna, 2016) 

 την ενεργοποίηση των κινήτρων για μάθηση (Schrier, 2005; Freitas & Campos, 

2008; Liu και συν. 2009; Juan και συν., 2011; Billinghurst & Duenser, 2012; 

Bressler & Bodzin, 2013; Cascales και συν., 2013; Di Serio, Ibáñez και Kloos, 2013; 

Redondo και συν., 2013; Chang και συν., 2014; Diegmann και συν., 2015) 

 την αύξηση της ικανοποίησης (Schrier, 2005; Chen & Tsai, 2012; Kamarainen και 
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συν., 2013; Redondo και συν., 2013; Wojciechowski & Cellary, 2013; Ibáñez και 

συν., 2014; Diegmann και συν., 2015; Cabero-Almenara & Osuna, 2016; Harley και 

συν., 2016; Santos και συν., 2016) 

 την ενθάρρυνση της συνεργασίας (Billinghurst, 2002; Schrier, 2005; Squire & Jan, 

2007; Freitas & Campos, 2008; Klopfer & Squire, 2008; Dunleavy, Dede και 

Mitchell, 2009; Morrison και συν., 2009; Wang και οι συν., 2012; Bressler & 

Bodzin, 2013; Kamarainen και συν., 2013; Dunleavy & Dede, 2014; Diegmann και 

συν., 2015) 

 την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας (Klopfer & Yoon, 2004; Schrier, 2006; Liu 

και συν., 2009; Billinghurst & Duenser, 2012; Vate-U-Lan, 2012; Chang και συν., 

2014). 

 

Από την άλλη, ερευνητές/τριες επεσήμαναν και ζητήματα παιδαγωγικού, μαθησιακού 

και τεχνολογικού χαρακτήρα που αναδύονται κατά την υλοποίηση συστημάτων Επαυ-

ξημένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, ως βασικοί περιορισμοί ανα-

φέρθηκαν οι εξής: 

 γνωστική υπερφόρτωση (cognitive overload) (Klopfer & Squire, 2008; Perry και 

συν., 2008; Dunleavy και συν., 2009) 

 απόσπαση προσοχής από τη μαθησιακή διαδικασία και προσήλωση στα τε-

χνικά χαρακτηριστικά (Tang και συν., 2003; Schmalstieg & Wagner, 2007; Dun-

leavy, Dede και Mitchell, 2009; Radu, 2014) 

 δυσκολία χρήσης λογισμικών ή συσκευών (Kaufmann & Dünser, 2007;  

Schmalstieg & Wagner, 2007; Morrison και συν., 2009; Juan και συν., 2010; Chang 

και συν., 2011; Radu, 2014) 

 τεχνολογικά προβλήματα κατά την εφαρμογή (Schmalstieg & Wagner, 2007; 

Dunleavy και συν., 2009; Li και συν., 2014; Oleksy & Wnuk, 2016) 

 ελλιπής κατάρτιση και εμπεδωμένη διδακτική πρακτική διδασκόντων/ουσών 

(Billinghurst & Dunser, 2012; Silva και συν., 2013)  

 αναποτελεσματική ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία (Kerawalla, 2006; Seo 

και συν., 2006)  

 αδυναμία του σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο υποστηρίζει κυρίως 

τη διδασκαλία μέσω παρουσίασης, να ευθυγραμμιστεί με την Επαυξημένη Πραγμα-

τικότητα που είναι καταλληλότερη για διερευνητικού τύπου δραστηριότητες 

(Dunleavy & Dede, 2014). 

 

Αξιοσημείωτη, τέλος, ήταν η διαπίστωση ότι, έως τώρα οι ερευνητές/τριες επιχειρού-

σαν να διερευνήσουν τα αποτελέσματα της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην μα-

θησιακή διαδικασία μέσω εφαρμογών που οι ίδιοι παρουσίαζαν στους μαθητές/τριες 

στις παρεμβάσεις τους. Σε ελάχιστες έρευνες δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές/τριες 

να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν οι ίδιοι/ιες ψηφιακό επαυξημένο υλικό (Klopfer & 

Sheldon, 2010; Bower και συν., 2014; Munnerley και συν. 2014) αλλά και σε αυτές τις 

περιπτώσεις δεν ερευνήθηκαν συστηματικά τα αποτελέσματα. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 
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Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί μια τεχνολογική καινοτομία η οποία στο-

χεύει στη σύζευξη του πραγματικού κόσμου με τον εικονικό. Δημιουργεί και προσφέ-

ρει στον χρήστη μια νέα πραγματικότητα βελτιωμένη, ενισχυμένη και εμπλουτισμένη 

καθιστώντας εφικτή την εμπειρία καταστάσεων-συνθηκών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν 

να υπάρξουν στον πραγματικό κόσμο. Ο Azuma (1997), ειδικότερα, την όρισε ως ένα 

σύστημα που ικανοποιεί τρία βασικά χαρακτηριστικά: (α) συνδυασμό εικονικού και 

πραγματικού κόσμου, (β) αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο και (γ) τρισδιάστατη 

καταχώριση πραγματικών και εικονικών αντικειμένων.  

 

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών χωροθέτησης, όπως 

του GPS (Global Positioning System), των αισθητήρων κίνησης, αδράνειας και διεύ-

θυνσης, των καμερών ενσωματωμένων σε συσκευές και των αισθητήρων βάθους, η 

Επαυξημένη Πραγματικότητα δύναται να οριστεί ως η τεχνολογία η οποία γνωρίζοντας 

πού βρίσκεται ο χρήστης, προς τα πού κοιτάει, πώς είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται 

και τι είναι το αντικείμενο με το οποίο αλληλεπιδρά στον πραγματικό κόσμο, επιτρέπει 

τη χωρική και χρονική συσχέτιση πληροφορίας που παράγει ο υπολογιστής και την 

εμφανίζει σε τρισδιάστατη υπέρθεση με το φυσικό κόσμο, σε πραγματικό χρόνο (Μου-

στάκας και συν., 2015). 

 

Τα συστήματα ΕΠ διακρίνονται σε συστήματα image-based και location-based (Pence, 

2011; Cheng & Tsai, 2013; Koutromanos και συν., 2015). Τα συστήματα image-based 

επικεντρώνονται σε τεχνικές ανίχνευσης εικόνων που χρησιμοποιούνται για την εικο-

νική εμφάνιση ψηφιακού περιεχομένου σε αντικείμενα του πραγματικού κόσμου 

(Wojciechowski & Cellary, 2013). Τα συστήματα location-based, από την άλλη, υπερ-

θέτουν πληροφορίες με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη η οποία ανιχνεύεται 

μέσω ασύρματου διαδικτύου, GPS, ψηφιακής πυξίδας και άλλων αισθητήρων (Cheng 

& Tsai, 2013). Καθώς ο χρήστης κινεί τη συσκευή ή αλλάζει προσανατολισμό, η εφαρ-

μογή εξακολουθεί να ανανεώνει τις επαυξημένες πληροφορίες σε συνάρτηση με τη νέα 

του θέση.   

 

Ο τρόπος αξιοποίησης βέβαια της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία εξαρτάται σημαντικά από το φιλοσοφικό πλαίσιο και την επιστημονική θε-

ωρία που πλαισιώνει τη διδακτική μαθησιακή διαδικασία. Η παρούσα εργασία βασί-

στηκε στη διδακτική μέθοδο του Webquest (Ιστοεξερεύνησης). Πρόκειται για μία δο-

μημένη μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία είναι προσανατολισμένη στη διερεύνηση 

(inquiry) με στόχο την επίλυση προβλημάτων, μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών 

που αντλούνται, κατά βάση, από πηγές του Παγκόσμιου Ιστού (Web).  Αναπτύχθηκε 

από τον Bernie Dodge του San Diego State University (SDSU) το 1995. Θεωρείται  

ιδιαίτερα  κατάλληλη  διδακτική μέθοδος καθώς επιτυγχάνει να ενισχύσει τόσο την 

ικανότητα και το γραμματισμό στα Μέσα (Media Literacy), πιο συγκεκριμένα το ψη-

φιακό γραμματισμό, όσο και τις ανώτερες γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες (Σο-

φός, 2011). 
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Για τη διερεύνηση των κινήτρων η έρευνα στηρίχθηκε στο Μοντέλο ARCS του Keller. 

Ως κίνητρα ορίζονται οι δυνάμεις ή αιτίες που ενθαρρύνουν ή παρωθούν το άτομο να 

ασχοληθεί ή να επιδιώξει την επιτυχία κάποιου στόχου (Φιλίππου & Χρίστου, 2001) 

και θεωρούνται σημαντική παράμετρος στη μαθησιακή διαδικασία. Ο Keller (1992) 

ειδικότερα ασχολήθηκε τόσο με τη διερεύνηση των παραγόντων που καθιστούν τη δι-

δασκαλία ελκυστική όσο και με την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και τεχνι-

κών για την παρακίνηση των εκπαιδευομένων. Ανέπτυξε το μοντέλο ARCS. Το ακρω-

νύμιο αναλύεται σε Attention (Προσοχή), Relevance (Συνάφεια), Confidence (Αυτο-

πεποίθηση) και Satisfaction (Ικανοποίηση), µια θεωρία τεσσάρων παραγόντων που με-

τρά τα επίπεδα των κινήτρων των ατόμων.  

 

Τέλος, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (Location-based) FreshAiR. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να δημιουργήσει ο/η ίδιος/α επαυξημένο ψηφιακό υλικό και έπειτα μέσω φο-

ρητής συσκευής να ανιχνεύσει τα σημεία (triggers) στον περιβάλλοντα χώρο, να αλλη-

λεπιδράσει με αυτά και τελικώς να υπερθέσει στο φυσικό χώρο επαυξημένες πληροφο-

ρίες ή ακόμη και να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι χώρου ή σε μια επαυξημένη ξενά-

γηση.  

 

Στόχος της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν μέσω μιας διδακτικής παρέμβασης μαθητές/τριες Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μια εφαρμογή επαυξημένης 

πραγματικότητας χώρου (location based augmented reality) χρησιμοποιώντας την 

πλατφόρμα FreshAir και έπειτα να διερευνηθεί η επίδραση της  στις επιδόσεις των μα-

θητών/τριών ως προς το γνωστικό αντικείμενο και στη δημιουργία κίνητρων για το 

μάθημα σε σχέση με μια πιο παραδοσιακή διδασκαλία. 

 

Αναλυτικότερα, η έρευνα είχε σχεδιαστεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ε-

ρωτήματα: 

1. Σε ποιο βαθμό η αξιοποίηση της ΕΠ χώρου (location based augmented reality), ως 

διδακτικού μέσου, θα επηρεάσει την επίδοση των μαθητών/τριών της Πειραματικής 

Ομάδας στο διδακτικό αντικείμενο, όπως αυτή θα αξιολογηθεί στον προέλεγχο 

(pretest) και στο μετέλεγχο (posttest); 

2. Σε ποιο βαθμό η αξιοποίηση της ΕΠ χώρου (location based augmented reality), ως 

διδακτικού μέσου, θα επηρεάσει την επίδοση των μαθητών/τριών στο διδακτικό αντι-

κείμενο συγκριτικά με μια πιο παραδοσιακή διδασκαλία; 

3. Σε ποιο βαθμό η αξιοποίηση της ΕΠ χώρου (location based augmented reality), ως 

διδακτικού μέσου, θα κινητοποιήσει τους μαθητές/τριες στο διδακτικό αντικείμενο και 

θα τους παρακινήσει να ασχοληθούν περισσότερο µε αυτό συγκριτικά με μια πιο πα-

ραδοσιακή διδασκαλία; 

4. Θα διαφοροποιηθούν οι τέσσερις παράγοντες που μετρούν την ενεργοποίηση κινή-

τρων των μαθητών/τριών ανάλογα με ποια εκπαιδευτική παρέμβαση χρησιμοποιείται; 

Μεθοδολογία 

692

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.playfreshair.com/


 

Η έρευνα στηρίχθηκε σε αρχές, κριτήρια και διαδικασίες ενός ποσοτικού μεθοδολογι-

κού σχεδιασμού. Επιλέχθηκε η διεξαγωγή ημι-πειραματικής έρευνας 

(quasiexperiment) με μια πειραματική ομάδα και μια ομάδα ελέγχου και δυο μετρήσεις 

της εξαρτημένης μεταβλητής, μια πριν (προέλεγχος - pretest) και μία μετά την παρέμ-

βαση (μετέλεγχος - posttest) (Verma & Mallick, 2004).  

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε καθώς επιτρέπει τη διατύπωση υποθέσεων για 

αιτιώδεις σχέσεις. Δεδομένου ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα αξιοποιείται ελάχι-

στα από τους/τις εκπαιδευτικούς της χώρας μας, δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή μιας 

έρευνας βασισμένης στην παρατήρηση αλλά ήταν απαραίτητη η διδακτική παρέμβαση 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οποίας ενδείκνυται η πειραματική μέθο-

δος.  

 

Δείγμα έρευνας 

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε μαθητές της Β΄ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Κρεμαστής 

στη Ρόδο από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2016. Οι συμμετέχοντες/ουσες αρχικά 

ήταν 43 μαθητές/τριες (23 για την πειραματική ομάδα και 20 για ομάδα ελέγχου) δυο 

τμημάτων της Β΄ Λυκείου. Η πειραματική ομάδα αποτελείτο από 11 κορίτσια και 12 

αγόρια, ενώ η ομάδα ελέγχου από 15 κορίτσια και 5 αγόρια. Στην τελευταία μέτρηση, 

ωστόσο, απουσίαζαν τρεις μαθητές από την Πειραματική Ομάδα.  

 

Προκειμένου να επιλεχθούν τα δύο τμήματα που θα αποτελούσαν το δείγμα της έρευ-

νας τέθηκε ως βασικό κριτήριο για λόγους εγκυρότητας της έρευνας η ισοδυναμία τους 

ως προς το βαθμό τελικής τους επίδοσης στην Α΄ Λυκείου. Ενώ ως κριτήριο επιλογής 

για το ποιο τμήμα θα αποτελούσε την πειραματική ομάδα και ποιο την ομάδα ελέγχου, 

κρίθηκε προτιμότερο να αφεθεί η επιλογή στην τύχη, προκειμένου να αποτραπεί οποια-

δήποτε μεροληψία που θα έθετε σε κίνδυνο την εγκυρότητα της έρευνας. 

 

 

Φάσεις Έρευνας 

Πριν την εφαρμογή της παρέμβασης οι μαθητές/τριες και των δυο ομάδων 

υποβλήθηκαν σε ένα τεστ τυπικής αξιολόγησης (προέλεγχος - pretest) προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι προηγούμενες γνώσεις τους επί του γνωστικού αντικειμένου. Η 

δοκιμασία ήταν ίδια και για τις δυο ομάδες, όπως και οι οδηγίες και η χρονική διάρκεια 

(20 λεπτά). Το τεστ τυπικής αξιολόγησης ήταν σχετικό με την παρουσία των Ιωαννιτών 

Ιπποτών στη Ρόδο και την ιστορία τους. Περιλάμβανε επιπλέον αρκετες πρόσφατες 

φωτογραφίες από τοποθεσίες ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος της 

Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ζητούσε από τους μαθητές/τριες να αντιστοιχίσουν 

την τοποθεσία με την ονομασία της. Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογούνταν µε 1 μο-

νάδα στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Με έκπληξη διαπιστώθηκε η ιδιαιτέρως  χαμηλή 

βαθμολογία και των δυο τμημάτων για τοποθεσίες τις οποίες επισκέπτονται πολλές 

φορές στην καθημερινότητα τους. Η διαπίστωση μάλιστα αυτή αποτέλεσε και ένα 

επιπλέον κίνητρο, για να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους. 
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπα από τη δημιουργία αλλά και την εφαρμογή του υλικού Επαυξη-

μένης Πραγματικότητας (location based) 

  
 

 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τεστ αξιολόγησης, ακολούθησε η διδακτική 

παρέμβαση και στα δυο τμήματα με θέμα τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ένα μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς (σύμφωνα με την UNESCO) συνδεόμενο ιστορικά με την 

παρουσία των Ιωαννιτών Ιπποτών στη Ρόδο. Επιχειρήθηκε να ενεργοποιηθεί το ενδια-

φέρον των μαθητών/τριών μέσα από μια αυθεντική κατάσταση, τη διεκδίκηση από το 

νησί τους, τη Ρόδο, της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021 και προ-

τάθηκε στην πειραματική ομάδα να δημιουργήσει έναν επαυξημένο ψηφιακό ιστορικό 

οδηγό περιήγησης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου για φορητή συσκευή.  

 

Η παρέμβαση διήρκησε συνολικά δυο εβδομάδες και αφιερώθηκαν συνολικά 9 ώρες. 

Από αυτές έξι ώρες η πειραματική ομάδα μετέβη στο εργαστήριο πληροφορικής όπου 

ενημερώθηκε και εξοικειώθηκε με το ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής FreshAir 

αλλά και δημιούργησε ομαδικά τη δική της επαυξημένη ψηφιακή ξενάγηση (εικόνα 1). 

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με εκπαιδευτική επίσκεψη στο πεδίο ενδιαφέροντος όπου 

οι μαθητές/τριες περιηγήθηκαν και ξεναγήθηκαν μέσω του υλικού επαυξημένης 

πραγματικότητας (location based) που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει (εικόνα 1, 2).  

Στο τέλος δόθηκε στους μαθητές/τριες μια δεύτερη - παραπλήσια με την πρώτη - 

γραπτή δοκιμασία (posttest) προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η αξιοποίηση 

της Επαυξημένης Πραγματικότητας χώρου (location based augmented reality), ως δι-

δακτικού μέσου, επηρέασε την επίδοση των μαθητών/τριών στο μάθημα συγκριτικά με 

μια πιο παραδοσιακή διδασκαλία. 

 

Εικόνα 2: Χάρτης Google με τα σημεία (triggers) που δημιούργησαν οι μαθητές 
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Για τις ανάγκες της διερεύνησης των δυο τελευταίων ερευνητικών ερωτημάτων χρησι-

μοποιήθηκε το IMMS (Instructional Material Motivation survey) ερωτηματολόγιο που 

διερευνούσε την ανάπτυξη των κινήτρων των μαθητών/τριών με βάση τις τέσσερις συ-

νιστώσες του μοντέλου ARCS (Keller, 1987). Η κλίμακα IMMS ήταν ελεγμένη ως 

προς την αξιοπιστία και την εσωτερική συνέπεια, µε συνολικό δείκτη Cronbach's Alpha 

.96 (Keller, 2010). Κρίθηκε μάλιστα σκόπιμο να υιοθετηθεί το ερευνητικό εργαλείο 

(ερωτηματολόγιο IMMS) που αξιοποιήθηκε στην έρευνα των Di Serio και συν. (2013), 

καθώς ήταν ήδη δοκιμασμένο (και από τους Wei και συν., 2015) και ελεγμένο και σχε-

τιζόταν θεματολογικά.  

 

Η κλίμακα IMMS αποτελείτο από 36 ερωτήσεις τύπου Likert. Οι συμμετέχοντες/ουσες 

στην έρευνα καλούνταν να δηλώσουν πόσο αληθείς ή µη ήταν οι 36 δηλώσεις του ε-

ρωτηματολογίου σε σχέση µε το τρόπο διδασκαλίας και το διδακτικό µέσο. Η κλίμακα 

απαντήσεων κυμαινόταν από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (συμφωνώ απόλυτα). Το ε-

λάχιστο σκορ του ερωτηματολογίου ήταν 36 και το μέγιστο 180 (Keller, 1992).  

 

Τέλος, στο ερωτηματολόγιο της πειραματικής ομάδας υπήρχε επιπλέον μια ενότητα 

ερωτήσεων σχετική με τη διερεύνηση της  «Ικανοποίησης με την Εφαρμογή» που υιο-

θετήθηκε από την έρευνα των Cai και συν. (2014). Η κλίμακα αποτελείτο από 10 ερω-

τήσεις τύπου Likert και ήταν ελεγμένη ως προς την αξιοπιστία και την εσωτερική συ-

νέπεια της µε δείκτη Cronbach's Alpha .911.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας 

1ο Ερευνητικό Ερώτημα 

Αρχικά, έγινε έλεγχος του δείγματος ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή με το κρι-

τήριο Shapiro-Wilk, αφού το δείγμα ήταν μικρότερο από 50 άτομα. Η μεταβλητή που 

χρησιμοποιήθηκε, για να ελεγχθεί η κανονικότητα ήταν η τελική επίδοση των μαθη-

τών/τριών το προηγούμενο σχολικό έτος (2014-2015). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι 

τιμές δεν ακολουθούσαν  την  κανονική  κατανομή (Sig.(Shapiro-Wilk) = 0.008) και 

ήταν πλέον υποχρεωτικό να εφαρμοστούν μη παραμετρικές δοκιμές (Non-Parametric 

Statistics). 

 

Οι μέσοι όροι των επιδόσεων των μαθητών/τριών της Πειραματικής Ομάδας στην 1η 

Ποσοτική Μέτρηση (pre-test) ήταν 03,25 και στην 2η Ποσοτική Μέτρηση (post-test) 

ήταν 13,35 στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Το ερώτημα βέβαια που τέθηκε ήταν, αν οι 

διαφορές των μέσων όρων ήταν και στατιστικώς σημαντικές. Για τον έλεγχο της παρα-

πάνω υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

αντίστοιχο του παραμετρικού t-test εξαρτημένων δειγμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέ-

σματα [T(20), -3,928, p= ,000] το p = 0,000 δηλαδή p < 0,05 επομένως απορρίφθηκε η 

μηδενική υπόθεση (H0) και έγινε αποδεκτή η εναλλακτική (Η1).  Συνεπώς, υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων, ανάμεσα δηλαδή στην 1η 
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Ποσοτική Μέτρηση (pre-test) και στην 2η Ποσοτική Μέτρηση (post-test). Παρατηρή-

θηκε μάλιστα ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα χώρου επηρέασε θετικά την επίδοση 

των μαθητών/τριών στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς όλοι οι μαθητές παρουσίασαν 

θετικό βαθμό διατακτικότητας (Positive Ranks). 

 

Γράφημα 1: Μέσοι όροι επίδοσης των δυο ομάδων στα τεστ τυπικής αξιολόγησης 

 
 

 

2ο Ερευνητικό Ερώτημα 

Οι μέσοι όροι των επιδόσεων των μαθητών/τριών της Πειραματικής Ομάδας στη 2η 

μέτρηση ήταν υψηλότεροι συγκριτικά με εκείνους των μαθητών της Ομάδας Ελέγχου 

(Γράφημα 1). Το ερώτημα που διερευνήθηκε ήταν αν οι διαφορές των μέσων όρων των 

δυο ομάδων ήταν και στατιστικώς σημαντικές. Για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης 

χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann – Whitney U για δυο 

ανεξάρτητα δείγματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα [U(20,20), 157,000, p= ,243 (ns)] 

το p = 0,243, δηλαδή p >  0,05 άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση 

(H0).  Συνεπώς, με βάση το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι σε επίπεδο  σημαντικότη-

τας  0.05  δεν  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές μεταξύ της Ομάδας Ελέγ-

χου και της Πειραματικής Ομάδας, σύμφωνα με τη δεύτερη ποσοτική μέτρηση (post-

test).  

 

3ο Ερευνητικό Ερώτημα 

Αρχικά, έγινε έλεγχος του δείγματος ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή με το κρι-

τήριο Shapiro-Wilk (n≤50). Η μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε, για να ελεγχθεί η κα-

νονικότητα ήταν το σκορ των μαθητών/τριων στο ερωτηματολόγιο IMMS. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα οι τιμές ακολουθούσαν  την  κανονική  κατανομή (Sig.(Shapiro-Wilk) 

= 0. 379) δηλαδή p> 0,05 και για αυτό εφαρμόστηκε το παραμετρικό τεστ t-test inde-

pendent samples. 

 

Ο μέσος όρος στο ερωτηματολόγιο IMMS της Πειραματικής ομάδας (144,00) ήταν 

υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου (132,05). Προκειμένου όμως να 

εντοπιστεί, εάν υπήρχε στη συγκεκριμένη υπόθεση μια στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δυο διδασκαλιών χρησιμοποιήθηκε στατικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμά-

των, to t-test independent samples. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα [t(38), -2,517, p= 
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,016] το p = 0.016, δηλαδή p<0,05 άρα η Η0  απορρίπτεται και δεχόμαστε την Η1 (Πί-

νακας 1).  Συνεπώς, με βάση το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι σε επίπεδο  σημαντι-

κότητας 0.05  υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου 

και της Πειραματικής Ομάδας. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα χώρου (location based 

augmented reality) κινητοποίησε τους μαθητές/τριες στο διδακτικό αντικείμενο και 

τους παρακίνησε να ασχοληθούν περισσότερο µε αυτό συγκριτικά με μια πιο παραδο-

σιακή διδασκαλία. 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα του t-test (independent samples) 

για την Τρίτη Ερευνητική Υπόθεση 

 
 

4ο Ερευνητικό Ερώτημα 

Αρχικά, έγινε έλεγχος του δείγματος ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή με το κρι-

τήριο Shapiro-Wilk (n≤50). Η μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε, για να ελεγχθεί η κα-

νονικότητα ήταν ήταν το σκορ των μαθητών/τριων στις τέσσερις συνιστώσες στο ερω-

τηματολόγιο IMMS. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι τιμές ακολουθούσαν  την  κανο-

νική  κατανομή και για αυτό εφαρμόστηκε το παραμετρικό τεστ t-test independent sam-

ples. 

 

Πίνακες 2, 3: Περιγραφικά Στατιστικά για το ερωτηματολόγιο IMMS (Μ.Ο. Απαντή-

σεων) 

  
 

Ο μέσος όρος της μεταβλητής «Προσοχή» στο ερωτηματολόγιο IMMS της Πειραμα-

τικής ομάδας (4,05) ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου (3,65). 

Προκειμένου όμως να εντοπιστεί, εάν υπήρχε στη συγκεκριμένη υπόθεση μια στατι-

στικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο διδασκαλιών χρησιμοποιήθηκε στατικός έ-

λεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων, τo t-test independent samples. Σύμφωνα με τα αποτε-

λέσματα [t(22), -3,373, p= ,003] το p = 0. 003, δηλαδή p<0,05 άρα η Η0  απορρίπτεται 

και δεχόμαστε την Η1.  Συνεπώς, με βάση το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι σε επί-

πεδο σημαντικότητας 0.05 διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά ο παράγοντας 

«Προσοχή» στην Πειραματική Ομάδα. 
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Ο μέσος όρος της μεταβλητής «Αυτοπεποίθηση» στο ερωτηματολόγιο IMMS της Πει-

ραματικής ομάδας (3,79) ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου 

(3,52). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τoυ t-test independent samples [t(16), -1,552, p= 

,140(ns)] το p = 0. 140, δηλαδή p>0,05 άρα η Η0  δεν απορρίπτεται.  Συνεπώς, με βάση 

το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 δεν διαφοροποιή-

θηκε στατιστικά σημαντικά ο παράγοντας «Αυτοπεποίθηση» στην Πειραματική Ο-

μάδα. 

 

Ο μέσος όρος της μεταβλητής «Ικανοποίηση» στο ερωτηματολόγιο IMMS της Πειρα-

ματικής ομάδας (4,29) ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου 

(3,89). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τoυ t-test independent samples [t(10), -2,259, p= 

,047] το p = 0.047, δηλαδή p< 0,05 άρα η Η0  απορρίπτεται και δεχόμαστε την Η1. 

Συνεπώς, με βάση το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05  

διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά ο παράγοντας «Ικανοποίηση» στην Πειραμα-

τική Ομάδα. 

 

Ο μέσος όρος της μεταβλητής «Συνάφεια» στο ερωτηματολόγιο IMMS της Πειραμα-

τικής ομάδας (3,96) ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου (3,71). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τoυ t-test independent samples [t(16), -,976, p= 334(ns)] 

το p = 0. 334, δηλαδή p>0,05 άρα η Η0  δεν απορρίπτεται.  Συνεπώς, με βάση το απο-

τέλεσμα αυτό προκύπτει ότι σε επίπεδο σημαντικότητας  0.05  δεν διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά ο παράγοντας «Συνάφεια» στην Πειραματική Ομάδα. 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα του t-test (independent samples) 

για την Τέταρτη Ερευνητική Υπόθεση 

 
 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

1ο ερευνητικό ερώτημα 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αρκετοί ήταν οι ερευνητές που είχαν τονίσει την ευερ-

γετική επίδραση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο βαθμό κατανόησης των εν-

νοιών (Nischelwitzer, 2007; Vilkoniene, 2009; Sin & Zaman, 2010; Cai και συν., 2014) 

και στη βελτίωση της επίδοσης και γενικότερα του μαθησιακού αποτελέσματος (Liu 
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και συν., 2009; Martín-Gutíerrez και συν., 2011; Kamarainen και συν., 2013; Redondo 

και συν., 2013; Ibáñez και συν., 2014; Chang και συν., 2014; Diegmann και συν., 2015).  

 

Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε με τα αποτελέσματα της  τη βιβλιογραφία καθώς οι 

μέσοι όροι των επιδόσεων των μαθητών/τριών της Πειραματικής Ομάδας ανάμεσα στις 

δυο μετρήσεις παρουσίασαν σημαντική βελτίωση της τάξεως των 10,1 μονάδων στην 

εικοσάβαθμη κλίμακα ή αλλιώς 50,5% και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μη πα-

ραμετρικού στατιστικού κριτηρίου Wilcoxon [T(20), -3,928, p= ,000] ήταν και στατι-

στικά σημαντικές.  

 

2ο ερευνητικό ερώτημα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, ενώ υπήρχαν μεγάλες διαφορές στους μέ-

σους όρους των μαθητών/τριών των δύο ομάδων στο τεστ πριν και μετά την διδακτική 

παρέμβαση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού στατιστικού κριτη-

ρίου Mann – Whitney [U(20,20), 157,000, p= ,243 (ns)] δεν ήταν στατιστικά  σημαντι-

κές. Δεν πρέπει ωστόσο να παραμερίζεται το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες της Πειρα-

ματικής Ομάδας είχαν στην αρχική μέτρηση χαμηλότερη βαθμολογία από την Ομάδα 

Ελέγχου και στην τελική μέτρηση υψηλότερη. Επέδειξαν, δηλαδή, μεγαλύτερη βελτί-

ωση, καθώς η Πειραματική Ομάδα βελτιώθηκε κατά 50,5% ενώ η Ομάδα Ελέγχου 

κατά 37,75%. Ενδεχομένως μάλιστα τα αποτελέσματα να ήταν ακόμη καλύτερα και να 

παρουσίαζαν και στατιστικά σημαντική διαφορά, αν το πείραμα εφαρμοζόταν αρκετές 

φορές και σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, ώστε να δινόταν χρόνος στους μαθη-

τές/τριες, να εξοικειωθούν µε το νέο διδακτικό µέσο και να μπορέσουν να εργαστούν 

µε αυτό µε την ίδια ευκολία, όπως και ένα σχολικό βιβλίο. 

 

Επομένως, η παρούσα έρευνα δεν επιβεβαίωσε με τα αποτελέσματα της τη μερίδα της 

βιβλιογραφίας που υποστήριζε ότι η επίδοση των μαθητών/τριών  που αξιοποίησαν την 

Επαυξημένη Πραγματικότητα κατά τη διδασκαλία όχι μόνο βελτιώθηκε αλλά και πα-

ρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με μια πιο παραδοσιακή διδασκα-

λία (Vilkoniene, 2009; Liu και συν., 2009; Di Serio και συν., 2013; Cai και συν., 2014). 

Συντάσσεται, ωστόσο, με άλλους ερευνητές οι οποίοι συμπέραναν ότι βελτιώθηκε η 

επίδοση αλλά όχι όμως στατιστικά σημαντικά (Freitas & Campos, 2008; Sin & Zaman, 

2010; Juan και συν., 2011; Dunser και συν., 2012; Redondo και συν., 2013; Chang και 

συν., 2014). 

 

3ο ερευνητικό ερώτημα 

Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της ΕΠ σύμφωνα με πολλές έρευνες ήταν η κινη-

τοποίηση του ενδιαφέροντος. Οι μαθητές/τριες εμφανίζονταν πιο ενθουσιώδεις, πιο 

πρόθυμοι και πιο δεκτικοί να ασχοληθούν τόσο με το νέο τεχνολογικό επίτευγμα όσο 

και με το εκπαιδευτικό και μαθησιακό αντικείμενο συγκριτικά πάντα με παραδοσιακές 

μεθόδους (Schrier, 2005; Freitas & Campos, 2008; Liu  και συν. 2009; Juan και συν., 

2011; Billinghurst & Duenser, 2012; Bressler & Bodzin, 2013; Cascales και συν., 2013; 

Di Serio, Ibáñez και Kloos, 2013; Redondo και συν., 2013; Chang και συν., 2014; Di-

egmann και συν., 2015).  
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Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε με τα αποτελέσματα της τη βιβλιογραφία αλλά και την 

έρευνα των Di Serio και συν. (2013) που χρησιμοποίησαν την ίδια κλίμακα αξιολόγη-

σης (ερωτηματολόγιο IMMS). Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα ο μέσος όρος στο 

ερωτηματολόγιο IMMS της Πειραματικής ομάδας (144,00) ήταν υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου (132,05) και σύμφωνα με το στατικό έλεγχο ανεξάρ-

τητων δειγμάτων, t-test independent samples [t(38), -2,517, p= ,016] ήταν και στατι-

στικά σημαντικός. 

 

4ο ερευνητικό ερώτημα 

Στη βιβλιογραφία αντίστοιχη έρευνα με το ίδιο ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο 

IMMS) ήταν μόνο αυτή των Di Serio και συν. (2013). Στην έρευνα τους (μελέτη περί-

πτωσης με μια μόνο ομάδα, n=69, ηλικίας 13-16 ετών) διαπίστωσαν ότι και τα τέσσερα 

κριτήρια-παράγοντες για την ενεργοποίηση-κινητοποίηση στην μάθηση, Προσοχή 

(Attention), Συνάφεια (Relevance), Αυτοπεποίθηση (Confidence) και Ικανοποίηση 

(Satisfaction), σημείωσαν υψηλότερους μέσους όρους από τους αντίστοιχους μετά από 

μια παραδοσιακή διδασκαλία. Ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά εντόπισαν μόνο 

στους παράγοντες της Προσοχής (Attention) και της  Ικανοποίησης (Satisfaction).  

 

Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε με τα αποτελέσματα της την έρευνα των Di Serio και 

συν. (2013). Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι για τη μεταβλητή «Προσοχή» ο μέσος όρος στο 

ερωτηματολόγιο IMMS της Πειραματικής ομάδας (4,05) ήταν υψηλότερος από τον α-

ντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου (3,64) και με βάση το αποτέλεσμα του t-test independ-

ent samples [t(22), -3,373, p= ,003] και στατιστικά σημαντικός. Για τη μεταβλητή «Αυ-

τοπεποίθηση» παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος στο ερωτηματολόγιο IMMS της Πειρα-

ματικής ομάδας (3,79) ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου 

(3,51) αλλά με βάση το αποτέλεσμα του t-test independent samples [t(16), -1,552, p= 

,140(ns)] όχι στατιστικά σημαντικός. Για τη μεταβλητή «Ικανοποίηση» παρατηρήθηκε 

ότι ο μέσος όρος στο ερωτηματολόγιο IMMS της Πειραματικής ομάδας (4,29) ήταν 

υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ομάδας Ελέγχου (3,88) και με βάση το αποτέλε-

σμα του t-test independent samples [t(10), -2,259, p= ,047] και στατιστικά σημαντικός. 

Για τη μεταβλητή «Συνάφεια» παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος στο ερωτηματολόγιο 

IMMS της Πειραματικής ομάδας (3,96) ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ο-

μάδας Ελέγχου (3,71) αλλά με βάση το αποτέλεσμα του t-test independent samples 

[t(16), -,976, p= 334(ns)]  όχι στατιστικά σημαντικός.  

 

Για τον παράγοντα «Αυτοπεποίθηση»  εκτιμάται ότι ίσως σημαντικό ρόλο διαδραμά-

τισε το γεγονός ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα ήταν για τους μαθητές/τριες ένα  

καινούριο τεχνολογικό μέσο. Για τον παράγοντα Συνάφεια (Relevance) δεν προκαλεί 

έκπληξη το αποτέλεσμα, καθώς  η τεχνολογία δεν δύναται να είναι η πανάκεια για την 

εκπαίδευση, ιδίως όταν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δεν ευθυγραμμίζεται 

και με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. 
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Εφαρμογή του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας σε συστήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Σπυριδάκης Ε. Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19  

cspyrid@sch.gr 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αποτελούν πλέον σημαντικό 

εργαλείο για την εκπαίδευση, καθιστώντας τον βαθμό αποδοχής ή απόρριψης νέων συ-

στημάτων ηλεκτρονικής μάθησης από τους χρήστες, ένα από τα βασικότερα ερευνη-

τικά ζητήματα. Το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model - 

ΤΑΜ) αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό εργαλείο για την διερεύνηση απο-

δοχής ή πρόθεσης χρήσης νέων πληροφοριακών συστημάτων από τους χρήστες. Σκο-

πός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής του ΤΑΜ σε συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης, εξετάζοντας την σχετική βιβλιογραφία και παράλληλα η κατα-

γραφή των προβλεπτικών παραγόντων που συμβάλουν στην αποδοχή αυτών των συ-

στημάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, TAM, Ηλεκτρονική Μάθηση. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινω-

νιών (Τ.Π.Ε.) έχει συμβάλει δραστικά στη δημιουργία σημαντικών και καινοτόμων συ-

στημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Τέτοια συστήματα είναι τα εικονικά περιβάλλοντα 

μάθησης, συστήματα διαχείρισης μάθησης, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προ-

σωπικά περιβάλλοντα μάθησης, web 2.0 εφαρμογές, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθη-

σης, υπολογιστική νέφους, moocs, φορητή μάθηση κτλ. Η πλειοψηφία των ακαδημαϊ-

κών ιδρυμάτων χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστή-

ριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Επίσης στην άτυπη μάθηση, μια μεγάλη 

πληθώρα συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, κυρίως διαδικτυακών εφαρμογών, συμ-

βάλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων του εκπαιδευομέ-

νου. Ένα σημαντικό ζητούμενο για κάθε νέο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης είναι η 

αποδοχή του από τους χρήστες. Το ΤΑΜ (Davis, 1989; Davis et al., 1989)  συνιστά ένα 

σημαντικό εργαλείο για την διερεύνηση των προβλεπτικών παραγόντων για την πρό-

θεση χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος από τους χρήστες.  

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ΤΑΜ σε συγκεκριμένο σύστημα ηλε-

κτρονικής μάθησης μπορεί να αποτελέσουν οδηγό για την ανάπτυξη νέων παρεμφερών 

συστημάτων. Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελετών 

που διαπραγματεύονται με την διερεύνηση προβλεπτικών παραγόντων και τον βαθμό 

με τον οποίο συμβάλουν στην αποδοχή και χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 
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Σκοπός της εργασίας είναι πρώτον η επιβεβαίωση του ΤΑΜ ως ισχυρού εργαλείου διε-

ρεύνησης αποδοχής και στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και δεύτερον η κατα-

γραφή των προβλεπτικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν σημείο α-

ναφοράς για το σχεδιασμό νέων συστημάτων. 

Το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Τechnology Acceptance Model - ΤΑΜ). 

Ένα αρκετά διαδεδομένο μοντέλο για την διερεύνηση πρόθεσης χρήσης πληροφορια-

κών συστημάτων είναι το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Lee et al., 2003). Το ΤΑΜ 

(Davis, 1989, Davis et al., 1989) στηρίζεται στις αιτιατές σχέσεις της Θεωρία της Αι-

τιολογημένης Δράσης και αποσκοπεί στην εξήγηση της συμπεριφοράς που εκδηλώ-

νουν οι χρήστες αλλά και στη πρόβλεψη αποδοχής μιας νέας τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, δύο είναι οι πιο σημαντικοί παράγο-

ντες που οδηγούν στην υιοθέτηση ή στην απόρριψη μιας νέας τεχνολογίας από τους 

χρήστες: 

 η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Ease of Use - PEoU), η οποία 

ορίζεται ως ο βαθμός, στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση ενός συγκε-

κριμένου συστήματος θα είναι εύκολη, δηλαδή δεν θα απαιτεί προσπάθεια και  

 η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived Usefulness - PU), που ορίζεται 

ως ο βαθμός, στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι, χρησιμοποιώντας ένα συγκε-

κριμένο σύστημα, θα βελτιώσει την απόδοσή του στην εργασία του. Έτσι ένα 

σύστημα που έχει υψηλή Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα είναι το σύστημα ε-

κείνο που έχει θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στη χρήση και την απόδοση 

(Davis, et al. 1989).  

 

 
Σχήμα 1 Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Davis, et al. 1989) 

Οι παράγοντες που συμπληρώνουν το TAM (βλ. Σχήμα 1) είναι: 

 Η Στάση του ατόμου απέναντι στη χρήση (Attidute Toward Using - ATU), η 

οποία αφορά την αξιολόγηση του συστήματος από τον χρήστη και την στάση 

του ως προς τη χρήση του συστήματος  

 Η Πρόθεση για Χρήση (Behavioral Intention to Use - BI), που αντιστοιχεί στη 

πιθανότητα ένα άτομο να χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνολογία. 

External 

Variables 

Perceived Use-

fulness - PU 

Perceived Ease 

of Use - PEoU 

Attitude to-

wards Using 

Behavioral 

Intention - BI 

Actual 

Use  
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 Οι εξωτερικές μεταβλητές του μοντέλου, οι οποίες διαμορφώνουν τους βασι-

κούς παράγοντες αποδοχής δηλαδή την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης 

(PeOU) και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU). Οι μεταβλητές αυτές 

μπορεί να είναι δημογραφικά στοιχεία, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, σχεδια-

στικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τεχνολογίας κ.α 

 Η Πραγματική Χρήση (Actual Use) συνιστά την εξαρτημένη μεταβλητή του 

μοντέλου και αφορά την πραγματική χρήση του συστήματος από το χρήστη. Η 

Πραγματική Χρήση προσδιορίζεται συνήθως από τη χρονική διάρκεια και την 

συχνότητα χρήσης του συστήματος. 

Στη βιβλιογραφία συναντάται ένας μεγάλος αριθμός μελετών οι οποίες χρησιμοποιούν 

μια διαφορετική έκδοση του αρχικού TAM, αφαιρώντας τον παράγοντα Στάση του α-

τόμου απέναντι στη χρήση (Attidute Toward Using - ATU). Ο παράγοντας ATU βρέ-

θηκε να έχει ασθενές ρόλο ως ενδιάμεσος μεταξύ του Παράγοντα Πρόθεσης για Χρήση 

(ΒΙ) και στους βασικούς παράγοντες της Αντιλαμβανόμενης Ευκολίας Χρήσης (PEoU) 

και της Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας (PU) (Davis et al., 1989). Επισημαίνεται 

στην βιβλιογραφία (Venkatesh 2000) ότι αυτή η απλοποιημένη εκδοχή του TAM (βλ. 

Σχήμα 2) έχει καλύτερη πρόβλεψη της αποδοχής της τεχνολογίας από τους χρήστες, με 

το να σχετίζεται άμεσα η Πρόθεση για Χρήση (ΒΙ) με την  Αντιλαμβανόμενη Ευκολία 

Χρήσης ( PEoU) και την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (PU). 

Σχήμα 2 Τελική έκδοση του ΤΑΜ (Venkatesh & Davis, 1996) 

Επεκτάσεις του ΤΑΜ 

Στην βιβλιογραφία των δυο τελευταίων δεκαετιών συναντάται ένας μεγάλος αριθμός 

μελετών που αφορούν την διερεύνηση της αποδοχής νέων πληροφοριακών συστημά-

των και οι οποίες παραθέτουν ερευνητικά μοντέλα τα οποία στηρίζονται σε επεκτάσεις 

πάνω στο βασικό μοντέλο ΤΑΜ. Αυτές οι επεκτάσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

τρεις κύριες κατηγορίες (Sharp, 2007; Marangunic et al., 2014) όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 3.  

 Η πρώτη κατηγορία αφορά τις εξωτερικές μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν 

την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (PEoU) και την Αντιλαμβανόμενη 

Χρησιμότητα (PU). Τέτοιες μεταβλητές είναι τα δημογραφικά στοιχεία, ειδικά 

χαρακτηριστικά του χρήστη, σχεδιασμός διεπαφής, κ.α. (Ong & Lai, 2006).  

External Var-

iables 

Perceived Use-

fulness - PU 

Perceived Ease 

of Use -PEoU 

Behavioral In-

tention - BI 

Actual Use  
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 Η δεύτερη κατηγορία επεκτάσεων του μοντέλου περιλαμβάνει πρόσθετους πα-

ράγοντες πεποίθησης όπως είναι οι παράγοντες από την θεωρία εξάπλωσης και-

νοτομιών (Diffusion of Innovation Theory) οι οποίοι σχετίζονται με τα χαρα-

κτηριστικά εξάπλωσης καινοτομίας (Innovation Attributes). Τέτοιοι παράγο-

ντες είναι η δυνατότητα δοκιμής (trialability), η δυνατότητα επίδειξης 

(demonstrability) κ.α. (Agarwal & Prasad 1997; Karahanna et al. 1999). 

 Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει παράγοντες από άλλα συναφή μοντέλα. Τέ-

τοιοι παράγοντες είναι ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος συμπεριφοράς, η αυτεπάρ-

κεια ή αυτό-αποτελεσματικότητα (self–efficacy) κ.α. (Hartwick & Barki, 1994).  

 

Σχήμα 3 Οι τρεις κυριότερες επεκτάσεις του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας. 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρμογής του ΤΑΜ σε συστήματα ηλεκτρονι-

κής μάθησης. 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών στην διεθνή βιβλιογραφία, που αφορούν τον βαθμό 

υιοθέτησης τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάνουν χρήση του αρχικού 

μοντέλου ΤΑΜ ή κάποιας επέκτασης του. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται μελέτες σχε-

τικές με τη διερεύνηση αποδοχής συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, το ερευνητικό 

μοντέλο που χρησιμοποίησαν, το οποίο βασίζεται στο ΤΑΜ και τα αντίστοιχα ευρή-

ματα της μελέτης. 

Μελέτη Ερευνητικό Μοντέλο Ευρήματα 

Park, S. Y. (2009). An 

Analysis of the Tech-

nology Acceptance 

Model in Understand-

ing University Stu-

dents' Behavioral In-

tention to Use e-

Learning. 

Επέκταση του ΤΑΜ συμπερι-

λαμβάνοντας παράγοντες ό-

πως αυτεπάρκεια στην εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση (e-

learning self-efficacy), υποκει-

μενική νόρμα (subjective 

norm) και προσβασιμότητα 

συστήματος 

(system accessibility). 

Ο παράγοντας subjective norm και ιδιαι-

τέρα ο παράγοντας e-learning self-effi-

cacy έχουν θετική επίδραση στην πρό-

θεση χρήσης μαζί με τους βασικούς πα-

ράγοντες του ΤΑΜ, PEoU και PU. 

Αντιλαμβανόμεν

η Ευκολία 

Χρήσης 

Πρόθεση 

Χρήσης  

Πραγματική 

Χρήση του 

Συστήματος 

2 Πρόσθετοι 
Παράγοντες 
Πεποιθήσεων 

 

3 Παράγοντες από συ-
ναφή  μοντέλα.  

 

Αντιλαμβανόμεν

η Χρησιμότητα 

Συμπεριφορά 

απέναντι στη 

χρήση 

1 Εξωτερικές   

Μεταβλητές 
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Chang, S. C., & Tung, 

F. C. (2008). An em-

pirical investigation of 

students' behavioral 

intentions to use the 

online learning course 

websites 

Επέκταση του ΤΑΜ συμπερι-

λαμβάνοντας παράγοντες ό-

πως αυτεπάρκεια στη χρήση 

υπολογιστή (computer self-ef-

ficacy), αντιλαμβανόμενη ποι-

ότητα συστήματος (perceived 

system quality). 

Σημαντικό ρόλο στην πρόθεση χρήσης 

κατέχει η αυτεπάρκεια στη χρήση υπολο-

γιστή. 

Lee, M. K., Cheung, 

C. M., & Chen, Z. 

(2005). Acceptance of 

Internet-based learn-

ing medium: the role 

of extrinsic and intrin-

sic motivation. 

Το μοντέλο στηρίζεται σε μια 

επέκταση του ΤΑΜ με κυρί-

αρχο παράγοντα την αντιλαμ-

βανόμενη απόλαυση 

(perceived enjoyment). 

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τη θετική 

επίδραση στην πρόθεση χρήσης της αντι-

λαμβανόμενης απόλαυσης. 

Ong, C. S., Lai, J. Y., 

& Wang, Y. S. (2004). 

Factors affecting engi-

neers’ acceptance of 

asynchronous e-learn-

ing systems in high-

tech companies 

Επέκταση του ΤΑΜ συμπερι-

λαμβάνοντας παράγοντες ό-

πως αυτεπάρκεια στη χρήση 

υπολογιστή (computer self-ef-

ficacy), αντιλαμβανόμενη α-

ξιοπιστία toy συστήματος 

(perceived system credibility). 

Επισημαίνεται η θετική επίδραση της α-

ξιοπιστίας τους συστήματος σε θέματα 

ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Σημαντι-

κότερη επίδραση στη πρόθεση χρήσης έ-

χει η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. 

Ngai, E. W., Poon, J. 

K. L., & Chan, Y. H. 

C. (2007). Empirical 

examination of the 

adoption of WebCT 

using TAM. 

Επέκταση του ΤΑΜ συμπερι-

λαμβάνοντας τον παράγοντα 

της τεχνικής υποστήριξης 

(technical support). 

Η έρευνα επισημαίνει τον θετική σχέση 

ανάμεσα στην τεχνική υποστήριξη και 

στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και 

αντιλαμβανόμενη ευκολία. 

Selim, H. M. (2003). 

An empirical investi-

gation of student ac-

ceptance of course 

websites. 

Εφαρμογή του ΤΑΜ για την 

αποδοχή διαδικτυακών (web-

based) μαθημάτων τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης μέσω LMS. 

Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η αντι-

λαμβανόμενη χρησιμότητα και ευκολία 

χρήσης είναι καθοριστικοί παράγοντες 

για την αποδοχή των διαδικτυακών μα-

θημάτων από τους φοιτητές. 

Pituch, K. A., & Lee, 

Y. K. (2006). The in-

fluence of system 

characteristics on e-

learning use. 

Εφαρμογή επέκτασης του 

ΤΑΜ για την αποδοχή συστη-

μάτων εξ αποστάσεως εκπαί-

δευσης στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση. 

Η έρευνα υπογραμμίζει την ουσιαστική 

επίδραση των χαρακτηριστικών του συ-

στήματος (functionality, interactivity, 

response) στους παράγοντες PU, PEoU 

και ΒΙ του ΤΑΜ. 

Grandon, E. E., Al-

share, K., & Kwun, O. 

(2005). Factors influ-

encing student inten-

tion to adopt online 

classes: A cross-cul-

tural study 

Επέκταση του ΤΑΜ με την 

προσθήκη των παραγόντων υ-

ποκειμενικές νόρμες, ποιότητα 

περιεχομένου, εξυπηρετικό-

τατα συστήματος και αυτε-

πάρκεια στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

Οι συγγραφείς επισημαίνουν την θετική 

επίδραση της αυτεπάρκειας στην αντι-

λαμβανόμενη ευκολία χρήσης και εμμέ-

σως στην πρόθεση χρήσης. 

Ros, S., Hernández, 

R., Caminero, A., Ro-

bles, A., Barbero, I., 

Maciá, A., & Hol-

gado, F. P. (2014). On 

the use of extended 

TAM to assess stu-

dents' acceptance and 

Έρευνα αποδοχής συστημά-

των που αφορούν LMS τρίτης 

γενιάς με δυνατότητα δη-

μιουργίας PLE με την ενσω-

μάτωση προσθέτων εργα-

λείων. 

Η μελέτη εφαρμόζει επέκταση 

του ΤΑΜ με την προσθήκη 

Οι συγγραφείς καταδεικνύουν τον καθο-

ριστικό μεσολαβητικό ρόλο της σχεδία-

σης της διεπαφής χρήστη στην πρόθεση 

χρήσης και στην άμεση θετική επίδραση 

της λειτουργικότητας των πρόσθετων ερ-

γαλείων στην PU. Επίσης η προηγού-
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intent to use third‐

generation learning 

management systems. 

των εξής παραγόντων: λει-

τουργικότητα προσθέτων ερ-

γαλείων, διεπαφή χρήστη και 

εμπειρία στην χρήση Τ.Π.Ε.. 

μενη εμπειρία στην χρήση Τ.Π.Ε. δεν ε-

πηρεάζει σημαντικά την πρόθεση χρή-

σης. 

Liu, I. F., Chen, M. 

C., Sun, Y. S., Wible, 

D., & Kuo, C. H. 

(2010). Extending the 

TAM model to ex-

plore the factors that 

affect Intention to Use 

an Online Learning 

Community. 

Η μελέτη εφαρμόζει επέκταση 

του ΤΑΜ με την προσθήκη 

των εξής παραγόντων: σχεδια-

σμός μαθήματος, σχεδιασμός 

διεπαφής χρήστη, προηγού-

μενη εμπειρία σε online learn-

ing και αντιλαμβανόμενη αλ-

ληλεπίδραση (με σύστημα και 

χρήστες). 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος έχει σημα-

ντική θετική επίδραση στη PU ενώ ο 

σχεδιασμός διεπαφής έχει θετική επί-

δραση στην PEoU. Επίσης σημαντική εί-

ναι η προηγούμενη εμπειρία σε διαδι-

κτυακά συστήματα μάθησης στη πρό-

θεση χρήσης. 

Lee, D. Y., & Lehto, 

M. R. (2013). User ac-

ceptance of YouTube 

for procedural learn-

ing: An extension of 

the Technology Ac-

ceptance Model. 

Η μελέτη εφαρμόζει επέκταση 

του ΤΑΜ με την προσθήκη 

των εξής παραγόντων: ικανο-

ποίηση χρήστη, σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά, πληθώρα και 

ποιότητα περιεχομένου, αυτε-

πάρκεια στην χρήση του 

YouTube. 

Οι συγγραφείς επισημαίνουν την ουσια-

στική επίδραση των εξής παραγόντων: 

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, πληθώρα 

και ποιότητα περιεχομένου, αυτεπάρκεια 

στην χρήση του YouTube στη PU. 

Cho, V., Cheng, T. E., 

& Lai, W. J. (2009). 

The role of perceived 

user-interface design 

in continued usage in-

tention of self-paced 

e-learning tools. 

Εφαρμογή του ΤΑΜ με την 

προσθήκη του παράγοντα, α-

ντιλαμβανόμενη σχεδίαση διε-

παφής χρήστη για την αξιολό-

γηση συστημάτων εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης με εξατομι-

κευμένο ρυθμό μάθησης (self-

paced e-learning). 

Στην μελέτη επιβεβαιώνεται η σημαντική 

θετική (έμμεση) επίδραση του σχεδια-

σμού διεπαφής χρήστη στην υιοθέτηση 

ενός συστήματος εξατομικευμένου ρυθ-

μού μάθησης. 

Ong, C. S., & Lai, J. 

Y. (2006). Gender dif-

ferences in percep-

tions and relationships 

among dominants of 

e-learning acceptance. 

Επέκταση του ΤΑΜ με την 

προσθήκη του παράγοντα 

φύλο και του παράγοντα αυτε-

πάρκεια στην χρήση υπολογι-

στών. 

Οι συγγραφείς επισημαίνουν την διαφο-

ροποίηση στην πρόθεση χρήσης ανάλογα 

με το φύλο των χρηστών. Οι άνδρες έ-

χουν μεγαλύτερη βαθμολογία στην αυτε-

πάρκεια χρήσης ΗΥ και επηρεάζονται 

από την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. 

Ενώ οι γυναίκες επηρεάζονται από την 

αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης στην 

πρόθεση χρήσης τη τεχνολογίας 

Πίνακας 1  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση εφαρμογής του ΤΑΜ σε συστήματα ηλ. μάθησης. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, το μοντέλο αποδοχής της τε-

χνολογίας αναγνωρίζεται ως ένα ισχυρό και ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο στην διερεύ-

νηση της αποδοχής ή πρόθεσης χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Από την 

παραπάνω έρευνα, σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για την αποδοχή ενός συστή-

ματος ηλεκτρονικής μάθησης αναδεικνύονται η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης 

(PEoU), η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (PU), η αυτεπάρκεια στη χρήση Τ.Π.Ε. και 

ο σχεδιασμός διεπαφής χρήστη. Συνεπώς η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει 
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οδηγό αναφοράς στην διερεύνηση αποδοχής συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με 

την δημιουργία ερευνητικών μοντέλων, στηριζόμενα σε επέκταση του ΤΑΜ με εξωτε-

ρικές μεταβλητές κάποιους από τους παραπάνω προβλεπτικούς παράγοντες. Τέλος ε-

γείρεται ένα σημαντικό ερώτημα για μελλοντική έρευνα σχετικά με την διερεύνηση 

του βαθμού αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του ΤΑΜ σε συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης και του βαθμού σύγκλισης της πρόθεσης χρήσης από την πραγ-

ματική χρήση. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση ερευνά και καταγράφει εάν και σε ποιο ποσοστό 
χρησιμοποιούνται οι Ν.Τ. στις σπουδές των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ειδικότερα 
στο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης, όπου ο κάθε 
φοιτητής καλείται να σχεδιάσει διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα και να τα 
υλοποιήσει μέσα στην τάξη. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχαν 300 φοιτητές του 4ου έτους οι οποίοι εφάρμοσαν 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου. Ως Δείγμα της έρευνας θεωρήθηκαν 
οι 300 σχεδιασμοί δραστηριοτήτων και ερευνήθηκε η σχέση τους με τις Τ.Π.Ε. Το 
υλικό του δείγματος ταξινομήθηκε σε 4 κατηγορίες οι οποίες αναλύθηκαν με ποσοτική 
και ποιοτική ανάλυση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Χρήση των Τ.Π.Ε., Πρακτική Άσκηση φοιτητών. 

Εισαγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες παρότι κατακλύζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητα 
των ανθρώπων, εν τούτοις, παρατηρείται το περίεργο φαινόμενο, να μην 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και από τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί στη χρήση των Τ.Π.Ε. (Ζωιτσάκος, 2011, 
Κόμης, 2004). Οι λόγοι για το παραπάνω φαινόμενο μπορεί να είναι πολλοί (ελλιπής 
οργάνωση των σχολικών μονάδων, υλικοτεχνική υποδομή, ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων, φόβος κι έλλειψη αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών κ.λπ.) (Καρύδας. 
2011, Στυλιάδης & Ρίζου, 2010), αλλά είναι πιθανόν να ισχύει και ακόμα ένας λόγος, 
ο οποίος δεν έχει ερευνηθεί ακόμα: η γενιά των εκπαιδευτικών η οποία κλήθηκε να 
εφαρμόσει τις Ν.Τ. χωρίς να έχει εκπαιδευτεί από τις βασικές-πανεπιστημιακές της 
σπουδές. Η δια βίου εκπαίδευση και εξέλιξη είναι γεγονός και στόχος όλων των 
εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, αλλά ίσως θα έπρεπε να σταθούμε περισσότερο στην 
«αρχή» που είναι και το ήμισυ του παντός: από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, πόσοι 
στις πανεπιστημιακές τους σπουδές «διδάχθηκαν» τις Ν.Τ.; Το παραπάνω ερώτημα, 
μας προβλημάτισε και υπήρξε η αιτία να ασχοληθούμε με την παρούσα έρευνα. Το 
ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι εάν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί που 
φοιτούν στις παιδαγωγικές σχολές και γενικότερα σε σχολές που απευθύνονται στην 
εκπαίδευση της χώρας μας, προετοιμάζονται κατάλληλα και εντάσσουν στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία τις Τ.Π.Ε. Η έρευνα που παρουσιάζουμε έλαβε χώρα σε δύο 
πανεπιστημιακά τμήματα (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και Τμήμα Εικαστικών 
& Εφαρμοσμένων Τεχνών του Π.Δ.Μ.), αλλά ευελπιστούμε μελλοντικά, παρόμοιες 
έρευνες να υλοποιηθούν σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας μας. Το 
γεγονός που μας προβλημάτισε, είναι το εξής: παρότι οι φοιτητές ανήκουν στη γενιά 
των Νέων Τεχνολογιών κι έχουν μεγάλη εξοικείωση με αυτές και επιπλέον στις 
πανεπιστημιακές τους σπουδές σπουδάζουν την πληροφορική κι επικοινωνούν και 
δρουν κυρίως με τη χρήση αυτής, εν τούτοις, όταν καλούνται να οργανώσουν 
μεμονωμένες δραστηριότητες ή διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανατρέχουν 
στις παραδοσιακές μεθόδους και προτείνουν δραστηριότητες με έντυπο υλικό 
συνεχίζοντας την παράδοση που ήξεραν (ως μαθητές) κι όχι τις πρωτοποριακές 
μεθόδους που διδάσκονται. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, 
προσπαθήσαμε να εντάξουμε μέσα στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και τις Ν.Τ.: 
α. προτείναμε στους φοιτητές τρόπους χρήσης και εφαρμογής των Τ.Π.Ε. μέσα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και β. τους προσφέραμε κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στις ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται. Στη 
συνέχεια, ο κάθε φοιτητής σχεδίασε και υλοποίησε εικαστικές δραστηριότητες (Σχολή 
Καλών Τεχνών) και εκπαιδευτικά προγράμματα (Τμήμα Νηπιαγωγών). Το δείγμα της 
έρευνας αποτελούν οι σχεδιασμοί και οι δράσεις των φοιτητών κατά την πρακτική τους 
άσκηση. 

Στα επόμενα κεφάλαια θα αναφερθούμε στους Οδηγούς Σπουδών: α. του Τμήματος 
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, β. του Τμήματος Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., γ. 
στη μεθοδολογία της έρευνας και δ. στα πορίσματα που εξήχθησαν από αυτήν. 

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών  

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συντάσσεται και αναθεωρείται κάθε έτος. 
Αποτελεί τον «καθρέπτη» του τμήματος, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που αφορούν στο τμήμα (ίδρυση της Σχολής Καλών Τεχνών, διοικητικά 
όργανα, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, Εργαστήρια και 
Σπουδαστήρια), στα προπτυχιακά μαθήματα, στις πτυχιακές εργασίες, καθώς επίσης 
για μαθήματα διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης και προγράμματα Erasmus (Οδηγός 
Σπουδών, 2016). 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα 
εργαστήρια του τμήματος, ένα εργαστήρι ψηφιακών τεχνών ή ένα εργαστήρι 
φωτογραφίας. Σημαντική θέση μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, κατέχουν τα μαθήματα 
της Διδακτικής των εικαστικών και της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 
Άσκησης, προκειμένου οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών να αποκτήσουν 
παιδαγωγική επάρκεια, που θα τους επιτρέψει να διοριστούν στην εκπαίδευση ως 
καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων. Οι φοιτητές καλούνται να ενώσουν τη θεωρία 
με την πράξη, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μέσα στην τάξη, εικαστικές 
δραστηριότητες. 
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Ο Οδηγός Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών  

Ο Οδηγός Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, συντάσσεται και αναθεωρείται κάθε έτος. Περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο τμήμα (ίδρυση της Παιδαγωγική Σχολής, 
διοικητικά όργανα, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, Εργαστήρια 
και Σπουδαστήρια), στα προπτυχιακά μαθήματα, στις πτυχιακές εργασίες, καθώς 
επίσης για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και προγράμματα Erasmus (Οδηγός 
Σπουδών, 2016). 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές παρακολουθούν τρία μαθήματα που 
αφορούν στην Πληροφορική: α. Πληροφορική και Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, β. 
Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και διδακτικών σεναρίων με Τ.Π.Ε. και γ. Προηγμένες 
τεχνικές διδασκαλίας μέσω τεχνολογίας. Σημαντική θέση μέσα στο πρόγραμμα 
σπουδών, κατέχει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών που υλοποιείται 
στο 4ο έτος σπουδών. Οι φοιτητές καλούνται να ενώσουν τη θεωρία με την πράξη, 
σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μέσα στην τάξη, διαθεματικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 

Διδακτική Μεθοδολογία της έρευνας 

Το κύριο ερώτημα της έρευνας αφορά στο εάν και κατά πόσο χρησιμοποιούν οι 
φοιτητές τις Τ.Π.Ε. στην οργάνωση του εκπαιδευτικού τους έργου στα πλαίσια της 
πρακτικής τους άσκησης.  Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 150 φοιτητές της 
Σχολής Καλών Τεχνών και 150 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. 
Το δείγμα τις έρευνας αποτελούν τα 300 συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα που 
σχεδίασαν και υλοποίησαν οι παραπάνω φοιτητές. Το υλικό ταξινομήθηκε σε τέσσερις 
κατηγορίες, πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου (Slavin, 2010, Βάμβουκας, 
2006). και στη συνέχεια προβήκαμε σε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Πιο αναλυτικά 
οι 4 κατηγορίες είναι: 

α. χρήση διαδικτύου, β. χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών (ανοιχτού και κλειστού 
τύπου), γ. χρήση λογισμικών γενικής χρήσης του Η/Υ (word, powerpoint, excel κ.λπ.) 
και δ. δημιουργία λογισμικών για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, το δείγμα ταξινομήθηκε σε δύο ομάδες και αναλύθηκε 
ξεχωριστά. Το δείγμα των δραστηριοτήτων των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών 
αποτελεί την 1η ομάδα και το δείγμα των δραστηριοτήτων των φοιτητών του Τμήματος 
Νηπιαγωγών, αποτελεί τη 2η ομάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης περιεχομένου, αρχικά ξεχωριστά για κάθε ομάδα και στο τέλος, 
προβαίνουμε σε συγκρίσεις των δεδομένων και αποτελεσμάτων και καταλήγουμε σε 
συμπεράσματα. 

Ανάλυση περιεχομένου του δείγματος της Σχολής Καλών Τεχνών 

Οι 150 σχεδιασμοί εικαστικών δραστηριοτήτων των φοιτητών της Σχολής Καλών 
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Τεχνών, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη σχέση τους με τις 4 
προαναφερθείσες κατηγορίες. Από την καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων, 
προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Ποσοτική ανάλυση του δείγματος της Σχολής Καλών Τεχνών 

Καταγράφοντας και κωδικοποιώντας τους 150 σχεδιασμούς των εικαστικών 
δραστηριοτήτων στις 4 κατηγορίες της έρευνας, παρατηρούμε ότι: 

1. Στην 1η κατηγορία, που αφορά στη χρήση διαδικτύου, έχουμε 100% συσχέτιση, 
δηλαδή, και οι 150 φοιτητές, χρησιμοποίησαν στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους το διαδίκτυο. 

2. Στη 2η κατηγορία, που αφορά στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών (ανοικτού 
και κλειστού τύπου), από τους 150 φοιτητές (και σχεδιασμούς 
δραστηριοτήτων), οι 47 με ποσοστό 31,33% χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά 
λογισμικά, ενώ οι 103 με ποσοστό 68,66% δεν χρησιμοποίησαν. 

3. Στην 3η κατηγορία, που αφορά στη χρήση λογισμικών γενικής χρήσης του Η/Υ, 
όλοι οι φοιτητές χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 2 προγράμματα με ποσοστό 
100%. 

4. Στην 4η κατηγορία που αφορά στη δημιουργία λογισμικών για τις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, καταγράφηκε πολύ μικρή συσχέτιση. Μόνο 9 
φοιτητές με ποσοστό 6% δημιούργησαν κάποιο λογισμικό για να το 
χρησιμοποιήσουν στην τάξη. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα μορφοποιούνται στο γράφημα 1. ως εξής: 

 
Γράφημα 1: Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Σχολής 

Καλών Τεχνών 

Εκτός από τις επιμέρους κατηγορίες χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
καταγράψαμε τη γενική ενασχόληση με τις Ν.Τ. οι οποίες διαφαίνονται στο παρακάτω 
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γράφημα 2. και αφορούν στο γενικό ερώτημα: κατά πόσο οι φοιτητές χρησιμοποιούν 
τις Τ.Π.Ε. στην πρακτική τους άσκηση: 

 
Γράφημα 2: Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Σχολής 

Καλών Τεχνών 

Σύμφωνα με το γράφημα 2., το 59,33% των φοιτητών χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. στο 
σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν στη 
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο πανεπιστήμιο. 

Ποιοτική ανάλυση του δείγματος της Σχολής Καλών Τεχνών 

Καταγράφοντας και κωδικοποιώντας τους 150 σχεδιασμούς των εικαστικών 
δραστηριοτήτων προβαίνουμε στις παρακάτω παρατηρήσεις: 

1. Όλοι οι φοιτητές, προκειμένου να σχεδιάσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου είναι πλέον απαραίτητη 
για την αναζήτηση πληροφοριών, εποπτικού υλικού, εικονικών μουσείων κ.λπ. 
Θεωρείται η πιο γρήγορη αναζήτηση και τα νέα παιδιά (φοιτητές) την 
προτιμούν από τις κλασικές πηγές πληροφόρησης (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, 
κατάλογοι, εφημερίδες κ.ά.). 

2. Όλοι οι φοιτητές, προκειμένου να καταγράψουν τις εργασίες τους, ή να τις 
παρουσιάσουν, προτιμούν τα λογισμικά γενικής χρήσης. Τα προγράμματα που 
χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι: α. τα προγράμματα δημιουργίας και 
επεξεργασίας εγγράφων β. τα προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας 
παρουσιάσεων για προβολή παρουσίασης και γ. προγράμματα επεξεργασίας 
εικόνων. 

3. Αρκετοί φοιτητές, αλλά όχι πολλοί, χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά 
στις διδασκαλίες τους. Το ποσοστό των φοιτητών που επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικά λογισμικά, προτιμά τα λογισμικά κλειστού 
τύπου. 

4. Ελάχιστοι φοιτητές δημιουργούν λογισμικά για τις ανάγκες της διδασκαλίας 
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τους. Οι περισσότεροι προτιμούν το έτοιμο υλικό, το οποίο βρίσκουν στο 
διαδίκτυο. 

Ανάλυση περιεχομένου του δείγματος του Τμήματος Νηπιαγωγών 

Οι 150 σχεδιασμοί εικαστικών δραστηριοτήτων των φοιτητών του Τμήματος 
Νηπιαγωγών, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη σχέση τους με τις 4 
προαναφερθείσες κατηγορίες. Από την καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων, 
προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Ποσοτική ανάλυση του δείγματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

Καταγράφοντας και κωδικοποιώντας τους 150 σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στις 4 κατηγορίες της έρευνας, παρατηρούμε ότι: 

1. Στην 1η κατηγορία, που αφορά στη χρήση διαδικτύου, έχουμε 100% συσχέτιση, 
δηλαδή, και οι 150 φοιτητές, χρησιμοποίησαν στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους το διαδίκτυο. 

2. Στη 2η κατηγορία, που αφορά στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών (ανοικτού 
και κλειστού τύπου), από τους 150 φοιτητές (και σχεδιασμούς 
δραστηριοτήτων), οι 137 με ποσοστό 91,33% χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά 
λογισμικά, ενώ οι 13 με ποσοστό 8,,67% δεν χρησιμοποίησαν. 

3. Στην 3η κατηγορία, που αφορά στη χρήση λογισμικών γενικής χρήσης του Η/Υ, 
όλοι οι φοιτητές χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 2 προγράμματα με ποσοστό 
100%. 

4. Στην 4η κατηγορία που αφορά στη δημιουργία λογισμικών για τις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, καταγράφηκε συσχέτιση της τάξης του 42,66%, 
αφού 64 φοιτητές δημιούργησαν κάποιο λογισμικό για να το χρησιμοποιήσουν 
στην τάξη. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα μορφοποιούνται στο γράφημα 3. ως εξής: 

 
Γράφημα 3: Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
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Εκτός από τις επιμέρους κατηγορίες χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
καταγράψαμε τη γενική ενασχόληση με τις Ν.Τ. οι οποίες διαφαίνονται στο παρακάτω 
γράφημα 4. Και αφορούν στο γενικό ερώτημα: κατά πόσο οι φοιτητές χρησιμοποιούν 
τις Τ.Π.Ε. στην πρακτική τους άσκηση: 

 
Γράφημα 4: Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

Σύμφωνα με το γράφημα 4., το 83,50% των φοιτητών χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. στο 
σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν στη 
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο πανεπιστήμιο. 

Ποιοτική ανάλυση του δείγματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

Καταγράφοντας και κωδικοποιώντας τους 150 σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, προβαίνουμε στις παρακάτω ποιοτικές παρατηρήσεις: 

1. Όλοι οι φοιτητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο αναζήτησης 
πληροφοριών και ως εποπτικό μέσο για τις διδασκαλίες τους. 

2. Όλοι οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα προγράμματα γενικής χρήσης του Η/Υ 
(προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων και παρουσιάσεων, 
καθώς επίσης και επεξεργασίας εικόνων). 

3. Πολύ υψηλό ποσοστό φοιτητών εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τη 
χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. Τα λογισμικά που προτιμούν είναι κατά 
κύριο λόγο: α. λογισμικά εξάσκησης (κλειστού τύπου), β. λογισμικά 
εννοιολογικής χρήσης και γ. λογισμικά οπτικοποίησης. 

4. Αρκετοί φοιτητές, προκειμένου να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών και 
να κάνουν τη διδασκαλία τους πιο ευφάνταστη, δημιουργούν οι ίδιοι λογισμικά 
που αφορούν στο θέμα που πραγματεύονται. 
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Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα 

Η έρευνα που υλοποιήσαμε στα δύο πανεπιστημιακά τμήματα επιβεβαίωσε τις αρχικές 
μας υποθέσεις και τα ερωτήματα. Πράγματι η νέα γενιά των εκπαιδευτικών, θεωρεί 
απαραίτητο εργαλείο τον υπολογιστή για την εργασία του. Η χρήση του διαδικτύου και 
τα προγράμματα γενικής χρήσης έχουν καθολική ισχύ και αποδοχή, ενώ η χρήση ή η 
δημιουργία εκπαιδευτικών λογισμικών είναι αποδεκτή αλλά ακόμα δεν έχουν 
αποκτήσει όλοι οι φοιτητές την αυτοπεποίθηση να την χρησιμοποιήσουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι φοιτητές του τμήματος νηπιαγωγών, σύμφωνα με το 
γράφημα 5. χρησιμοποιούν περισσότερο τις Ν.Τ. και ειδικότερα τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά κλειστού τύπου. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν 
περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά για την προσχολική ηλικία, παρά για την 
εικαστική αγωγή. 

 
Γράφημα 5: Η χρήση των Τ.Π.Ε. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και στη Σχολή 

Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ. 

Εν κατακλείδι, και σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, θα πρέπει να στρέψουμε το 
ενδιαφέρον περισσότερο στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, έτσι ώστε 
να αποκτήσουν σε όλες τις εφαρμογές των Τ.Π.Ε. εξοικείωση και όχι μόνο στη χρήση 
του διαδικτύου και στα λογισμικά γενικής χρήσης. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
ανήκουν στη γενιά  των Τ.Π.Ε. και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στην εκπαίδευση. 

Βιβλιογραφία  

Βάμβουκας, Μ. (2006). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. (8η 
έκδ.). Αθήνα: Δελφοί. 

Ζωιτσάκος, Σ. (2011). Κριτική διερεύνηση της ένταξης των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Πρακτικά 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. «Το ψηφιακό σχολείο», 
Πειραιάς 2011, σ. 219-226. 

723

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Καρύδας, Α. (2011). Το ψηφιακό σχολείο: Η νέα πρόκληση για την ελληνική 
εκπαίδευση. Πρακτικά 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤ.Π.Ε. «Το ψηφιακό σχολείο», 
Πειραιάς 2011, σ. 322-330. 

Κόμης, Β. (2004) Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες. 

Slavin, R. (2010). Experimental studies in education. Στο Creemers, Β., Kyriakides, 
L. &Sammons, P. (2010), Methodological advances in educational effectiveness 
research. London: Routledge. 

Στυλιάδης, Κ. & Ρίζου, Γ. (2010) Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις του Internet. Οι 
Τελευταίες Εξελίξεις (2009). Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού 
Συνέριου Ημαθίας με θέμα «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην 
Εκπαίδευση». Βέροια & Νάουσα, Απρίλιος 2010. 

 
 

724

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016
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Περίληψη 

Η εκπαιδευτική πολιτική πολλών χωρών εστιάζει και στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδα-
σκαλία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους και καλούνται να χρησιμοποιήσουν 
στο μάθημά τους διάφορα ψηφιακά μέσα. Η έρευνα όμως δείχνει ότι υπάρχουν διάφορα 
εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να εντάξουν τις ΤΠΕ 
στη διδακτική πράξη. Χρησιμοποιώντας την ενοποιημένη θεωρία αποδοχής και χρήσης 
της Τεχνολογίας αξιολογήθηκαν οι μεταβλητές που κάνουν περισσότερο ή λιγότερο 
αποδεκτή μια εκπαιδευτική τεχνολογία σε σχέση με άλλες. Για τον σκοπό αυτό κατα-
σκευάστηκε ερωτηματολόγιο ώστε να συγκριθούν οι  απόψεις των εκπαιδευτικών σχε-
τικά με τον Διαδραστικό Πίνακα και τον Προβολέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι αν και ο Διαδραστικός Πίνακας θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς πιο 
χρήσιμος, η ευκολία χρήσης του Προβολέα όπως ο μικρότερος χρόνος προετοιμασίας 
και τα λιγότερα τεχνικά προβλήματα σε σχέση με τον Διαδραστικό Πίνακα, τον καθι-
στούν το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδραστικός Πίνακας, Προβολέας, Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης 
της Τεχνολογίας 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι κυβερνήσεις πολλών χωρών έχουν οργανώσει προγράμ-
ματα για την ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία τους. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις τα 
χρήματα προέρχονται από δημόσια κονδύλια και κατανέμονται  στην προμήθεια εξο-
πλισμού και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (Argentin et al., 2015). Η πρό-
οδος της τεχνολογίας έχει καταστήσει τις ΤΠΕ ως ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο 
προσφέρει δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε πολλά σημεία του 
αναλυτικού προγράμματος (Nikolopoulou & Gialamas, 2015a). 

Μεταξύ όμως των ευρωπαϊκών χωρών υπάρχουν διαφορές ως προς την πρόσβαση των 
εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο αλλά και τη χρήση του Η/Υ στην τάξη. Για παράδειγμα 
οι Φινλανδοί εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιούν Η/Υ σε μεγαλύτερο 
ποσοστό από τους αντίστοιχους Έλληνες, Ρουμάνους, Ισπανούς και Πολωνούς (Suduc, 
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et al., 2011). Παράλληλα, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν οργανώσει πρωτοβουλίες 
για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι οι μαθητές χρησι-
μοποιούν τους Η/Υ περισσότερο στο σπίτι παρά στο σχολείο. Για παράδειγμα, συγκρι-
νόμενη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Κύπρος έχει μια πολύ αναπτυγμένη υποδομή. 
Παρόλα αυτά η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς της δεν ανταπο-
κρίνεται σε αυτή την υποδομή αλλά και στη ρητορική των μεταρρυθμίσεων στην παι-
δεία της. Παρατηρείται μια προφανής αναντιστοιχία: η υποδομή μπορεί να είναι ανε-
πτυγμένη και οι εκπαιδευτικοί δεν την ενσωματώνουν πάντα στην διδασκαλία τους 
(Vrasidas, 2015). 

Συνεπώς, παρά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, επενδύσεων και της διεξαχθείσας εκπαι-
δευτικής έρευνας σε όλο τον κόσμο, η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση είναι ακόμα δύσκολη και προβληματική (Goktas et al. 2013). 

Τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί όταν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 

Τα αποτελέσματα ερευνών (Jones, 2004; Al- Senaidi et al., 2009; Karasavvidis, 2010; 
Agyei and Voogt, 2011; Prestridge, 2012; Chen et al., 2012; Plumb, M., & Kautz, K., 
2015) αναδεικνύουν έναν αριθμό εμποδίων που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αντιμε-
τωπίζουν σε σχέση με την ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη. Τα εμπόδια αυτά είναι ωφέλιμο 
να εντοπισθούν και στη συνέχεια να ληφθούν σχετικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους 
(Nikolopoulou & Gialamas, 2015a,b). 

Ειδικά για την ελληνική εκπαίδευση έχει διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
αντιμετωπίζουν τρία κύρια εμπόδια σε σχέση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ: 

• έλλειψη τεχνικής υποστήριξης  
• έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητες τους 
• έλλειψη εξοπλισμού 

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θεωρούν την έλλειψη υποστήριξης πιο σημαντικό εμπόδιο 
από ότι θεωρούν οι άντρες και παρουσιάζουν γενικά μειωμένη εμπιστοσύνη σε σχέση 
με αυτούς. Η παρακολούθηση όμως της επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου αυξάνει την εμπι-
στοσύνη στις ΤΠΕ και η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να θε-
ωρούν την έλλειψη εμπιστοσύνης και την έλλειψη εξοπλισμού ακόμα μικρότερα εμπό-
δια, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στην τάξη τους 
(Nikolopoulou & Gialamas, 2015a,b). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 
έρευνες ασχολούνται με τα εμπόδια που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 
και όχι με τα όσα πραγματικά αντιμετωπίζουν (Plumb & Kautz, 2015). Επιπλέον, αν 
και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν κάποια εμπόδια αυτά δεν τους εμπο-
δίζουν πάντα στην πραγματική χρήση των ΤΠΕ (Blackwell et al., 2013). 

Στην ελληνική εκπαίδευση έχουν ανά καιρούς δαπανηθεί μεγαλύτερα ή μικρότερα κον-
δύλια για δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικών αλλά και την εισαγωγή  ε-
ξοπλισμού στα σχολεία που αφορούν μεταξύ άλλων και στη Χημεία. Μερικά από αυτά 
είναι τα ψηφιακά αντικείμενα του Ψηφιακού Σχολείου, τα διαθέσιμα λογισμικά στην 
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σελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τα μαθητικά netbooks, τα ερ-
γαστήρια πληροφορικής, οι διαδραστικοί πίνακες, οι αισθητήρες του MultiLog κ.ά.. 
Άλλα, ίσως, χρησιμοποιούνται περισσότερο και άλλα λιγότερο ή και καθόλου από τους 
εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό για την πολιτεία να γνωρίζει πότε μια εκπαιδευτική 
τεχνολογία γίνεται αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς και πότε είναι πιο εύκολο για 
τους εκπαιδευτικούς να υπερβούν ή και να αγνοήσουν ορισμένα εμπόδια που συνα-
ντούν και να την ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Θεωρίες αποδοχής της τεχνολογίας 
 
Η μέχρι τώρα έρευνα έχει εστιάσει στην αναζήτηση των παραγόντων που επηρεάζουν 
την αποδοχή της καινοτομίας από τους χρήστες σε πολλά πεδία όπως το διαδίκτυο, η 
καταλληλότητα ιστότοπων, τα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα, τα συστή-
ματα πληρωμής φόρων και τα συστήματα κινητής τεχνολογία (Williams et al., 2015). 
Η αναζήτηση είναι μια συνεχής πρόκληση (Schwarz & Chin, 2007) και έχει απασχο-
λήσει τους ερευνητές σε τέτοιο βαθμό ώστε η συγκεκριμένη αναζήτηση να θεωρείται 
μια από τις πιο ώριμες περιοχές έρευνας (Venkatesh et al., 2003). Καθώς όμως η έρευνα 
έχει ακολουθήσει διάφορες τεχνικές και έχει εστιάσει μέσα σε ποικίλα πλαίσια, εμφα-
νίστηκε σύγχυση μεταξύ των ερευνητών (Williams et al., 2015).  
O Davis (1989) ανέπτυξε ένα μοντέλο που ονομάστηκε «Μοντέλο Αποδοχής της Τε-
χνολογίας» (Technology Acceptance Model – TAM), το οποίο αναφέρεται στην υιοθέ-
τηση της χρήσης των ΤΠΕ. Στο TAM εμπλέκονται δύο κύριοι παράγοντες ως ανεξάρ-
τητες μεταβλητές: 

• η ευκολία χρήσης  
• η χρησιμότητα   

και η εξαρτημένη μεταβλητή: 
• πρόθεση συμπεριφοράς    

που θεωρείται ότι συνδέεται στενά με την: 
• πραγματική συμπεριφορά  

Το ΤΑΜ ήταν ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο, εν μέρει λόγω της εύκολης κα-
τανόησής του και της απλότητάς του (King, 2006). 
Αργότερα όμως οι Venkatesh et al. (2003) ανέπτυξαν μια πιο ολοκληρωμένη θεωρία 
που λαμβάνει υπόψη οκτώ εναλλακτικές θεωρίες σχετικές με την αποδοχή μιας καινο-
τομίας από τους χρήστες. Η θεωρία τους ονομάστηκε «Ενοποιημένη Θεωρία Αποδοχής 
και Χρήσης της Τεχνολογίας» (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - 
UTAUT). To άρθρο των Venkatesh et al. (2003) έχει αναφερθεί από την αρχική δημο-
σίευσή του σε περίπου 5000 μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, με μεγάλο εύρος εφαρμο-
γής της θεωρίας (Williams et al., 2015).  
H UTAUT θεωρεί ότι υπάρχουν τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές (απόδοση, προσπά-
θεια, κοινωνική επίδραση, υποδομή) και δύο εξαρτημένες μεταβλητές (πρόθεση χρή-
σης, χρήση συστήματος) που καθορίζουν την αποδοχή μιας τεχνολογίας από τους χρή-
στες. Παράλληλα υπάρχουν ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά των χρηστών που 
μπορεί να επηρεάζουν τις απόψεις τους για τη συγκεκριμένη τεχνολογία όπως το φύλο, 
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η ηλικία, η εμπειρία και η εθελοντική χρήση της τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης και την πραγματική χρήση του συστήματος (Σχήμα 
1).  
Αναλυτικότερα οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι: 
α. Η απόδοση: Είναι o βαθμός κατά τον οποίο οι χρήστες θεωρούν ότι η χρήση της 
τεχνολογίας θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 
β. Η προσπάθεια: Περιγράφει την πολυπλοκότητα που έχει η τεχνολογία και την προ-
σπάθεια που απαιτείται να καταβάλλει ο χρήστης ώστε να μάθει για να χρησιμοποιήσει 
την τεχνολογία. 
γ. Κοινωνική επιρροή: Είναι ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης έχει πειστεί ότι οι άν-
θρωποι που είναι σημαντικοί για αυτόν θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνο-
λογία. 
δ. Υποδομή: Είναι η οργανωτική και τεχνική υποδομή που έχουν στη διάθεσή τους οι 
χρήστες ώστε να υποστηρίξουν τη χρήση του συστήματος. 
Οι δε εξαρτημένες μεταβλητές είναι 
α. Πρόθεση χρήσης: Είναι η επιθυμία που έχουν οι χρήστες να χρησιμοποιήσουν τη 
συγκεκριμένη τεχνολογία. 
β. Χρήση συστήματος: Είναι η πραγματική χρήση της τεχνολογίας. 

  

 
 

Σχήμα 1. Η ενοποιημένη θεωρία αποδοχής και xρήσης Τεχνολογίας (UTAUT) 
(Venkatesh et al., 2003) 

Η UTAUT εφαρμόστηκε για τη μελέτη της αποδοχής του διαδικτύου, ιστότοπων, νο-
σοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων πληρωμής φόρων, συστημά-
των κινητής τεχνολογίας και με ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή 
της καινοτομίας όπως η ηλικία, το φύλο, η εμπειρία, ο εθελοντισμός της χρήσης της, 
το εισόδημα, και η βαθμίδα εκπαίδευσης των πιθανών χρηστών (Williams et al., 2015). 
Οι Chroustová et al. (2015) χρησιμοποίησαν ως βάση την UTAUT για την ανάπτυξη 
εργαλείου (ερωτηματολόγιο) που βοηθά στην εξακρίβωση των παραγόντων που επη-
ρεάζουν την αποδοχή από τους χρήστες εκπαιδευτικούς ενός λογισμικού Χημείας. Οι 

Απόδοση

Προσπάθεια

Κοινωνική 
επιρροή

Υποδομή

Πρόθεση
χρήσης

Χρήση
συστήματος

Φύλο Ηλικία Εμπειρία Εθελοντική χρήση
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Tosuntas et al. (2015) χρησιμοποίησαν την UTAUT για την αξιολόγηση την αποδοχή 
της χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα από τους εκπαιδευτικούς της Τουρκίας. Οι 
Baydas & Goktas (2016) χρησιμοποίησαν τις ίδιες παραμέτρους που αναφέρονται στο 
μοντέλο για να προβλέψουν την πρόθεση φοιτητών, μελλοντικών εκπαιδευτικών, να 
χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στο μάθημά τους. Οι Moran et al. (2010) διερεύνησαν μέσω 
της UTAUT την αποδοχή χρήσης των tablets από φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και οι Lewis et al. (2013) εφάρμοσαν τη θεωρία για να μελετήσουν τη χρήση 
των διαθέσιμων τεχνολογιών από το προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Έχουν βέβαια διαπιστωθεί περιορισμοί σε αρκετές έρευνες που χρησιμοποίησαν είτε 
το ΤΑΜ είτε την UTAUT (Williams et al., 2014; King et al, 2006). Για παράδειγμα η 
εστιασμένη έρευνα σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή τομέα και η χρήση φοιτητών αντί για 
τους επαγγελματίες, ως βολικότερο δείγμα, περιορίζουν τις δυνατότητες γενίκευσης 
της θεωρίας. 

Ο σκοπός της έρευνας και η κατασκευή του ερωτηματολογίου 

Η εργασία αυτή είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της θεωρίας 
αποδοχής και χρήσης Τεχνολογίας για τη σύγκριση εκπαιδευτικών τεχνολογιών και τον 
εντοπισμό των παραγόντων που οδηγούν στο γεγονός ότι κάποιες εκπαιδευτικές τεχνο-
λογίες είναι περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. Οι 
τεχνολογίες που συγκρίνονται είναι ο Διαδραστικός Πίνακας και ο απλός Προβολέας. 
Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο τύπου Likert 5-βάθμιας κλίμα-
κας με βάση τη θεωρία UTAUT. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 26 προτάσεις 
που είχαν ως στόχο τη διερεύνηση των τεσσάρων ανεξάρτητων μεταβλητών (απόδοση, 
προσπάθεια, κοινωνική επίδραση, υποδομή) και των δυο εξαρτημένων μεταβλητών 
(πρόθεση χρήσης, χρήση συστήματος). Οι ερωτηθέντες θα είχαν τη δυνατότητα να ε-
πιλέξουν τον βαθμό συμφωνίας με αυτές τις προτάσεις επιλέγοντας ένα από τα παρα-
κάτω: 
Διαφωνώ απόλυτα   = 1 
Διαφωνώ εν μέρει   = 2 
Ούτε Συμφωνώ ούτε διαφωνώ = 3 
Συμφωνώ εν μέρει   = 4 
Συμφωνώ απόλυτα   = 5 

Οι δηλώσεις-προτάσεις του ερωτηματολογίου επαναλαμβάνονταν μια φορά για τον 
Διαδραστικό Πίνακα και μια φορά για τον Προβολέα (Πίνακας 1). Πριν οι ερωτούμενοι 
απαντήσουν σε αυτά τα αντικείμενα, συλλέγονταν επίσης προσωπικές πληροφορίες 
αυτών όπως το φύλο, η εμπειρία, η επιμόρφωση στις ΤΠΕ, η ειδικότητα και η υλικοτε-
χνική υποδομή του σχολείου. 

Το ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε από 3 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις σχεδιάστηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
σε Google Forms. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
απαντήθηκε από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του νομού Αττικής. 
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Πίνακας 1. Οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου και η αντιστοίχισή τους με τους παράγο-
ντες της UTAUT 

Ερώτηση Παράγοντας 
1. Θεωρώ ότι ο Διαδραστικός Πίνακας/Προβολέας είναι γε-

νικά χρήσιμος για την εκπαίδευση. 

 

 

 

 

απόδοση  

2. Η χρήση του Διαδραστικού Πίνακα βοηθάει να γίνεται το 
μάθημα πιο ευχάριστο για τους μαθητές. 

3. Με τον Διαδραστικό Πίνακα/Προβολέα πραγματοποιού-
νται οι μαθησιακές δραστηριότητες πιο γρήγορα.  

4. Όταν γίνεται χρήση του Διαδραστικού Πίνακα/Προβολέα 

είναι πιο εύκολη η διαχείριση του παιδαγωγικού κλίμα-
τος της τάξης. 

5. Ο Διαδραστικός Πίνακας/Προβολέας είναι χρήσιμος για 
τα μαθήματα της ειδικότητάς μου. 

6. Η χρήση του Διαδραστικού Πίνακα βελτιώνει την επί-
δοση των μαθητών. 

7. Η χρήση του Διαδραστικού Πίνακα βοηθάει να γίνεται το 
μάθημα πιο κατανοητό. 

8. Ο Διαδραστικός Πίνακας/Προβολέας διευκολύνει τον εκ-
παιδευτικό να ακολουθεί το πλάνο διδασκαλίας που έχει 
σχεδιάσει. 

9. Ο Διαδραστικός Πίνακας/Προβολέας είναι εύκολος στη 
χρήση του. 

προσπάθεια 

 

 

10. Είναι εύκολο για έναν εκπαιδευτικό να εντοπίσει και να 
χρησιμοποιήσει τις απαραίτητες δυνατότητες του Δια-
δραστικού Πίνακα. 

11. Κατά τη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα/Προβολέα είναι 
πολύ συνηθισμένα τα τεχνικά προβλήματα. 

12. Ο Διαδραστικός Πίνακας/Προβολέας προετοιμάζεται εύ-
κολα για την διδασκαλία. 

13. Απαιτείται η δαπάνη πάρα πολύ χρόνου μέχρι να προε-
τοιμαστεί ο Διαδραστικός Πίνακας/Προβολέας για το μά-
θημα. 

14. Ένας εκπαιδευτικός της ειδικότητάς μου μπορεί εύκολα 
να βρει έτοιμο κατάλληλο υλικό για να χρησιμοποιήσει 
στο μάθημα μέσω του Διαδραστικού Πίνακα/Προβολέα. 

15. Ο Διαδραστικός Πίνακας/Προβολέας προετοιμάζεται και 
κατόπιν αποσυνδέεται αρκετά γρήγορα ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί άνετα σε μια ωριαία διδασκαλία. 

16. Έχω στη διάθεσή μου όλα τα απαραίτητα μέσα για να 
χρησιμοποιήσω τον Διαδραστικό Πίνακα/Προβολέα. 

υποδομή 

 

 

17. Έχω εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και πληρο-
φορίες για την χρήση του Διαδραστικού Πίνακα. 

18. Υπάρχει άτομο ή υπηρεσία που μπορώ να απευθυνθώ 
όταν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα με τον Διαδρα-
στικό Πίνακα/Προβολέα. 

19. Οι μαθητές μου θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιώ τον 
Διαδραστικό Πίνακα/Προβολέα.  

κοινωνική επιρροή 20. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου υποστηρίζει τη χρήση του 
Διαδραστικού Πίνακα/Προβολέα. 
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21. Οι οδηγίες του υπουργείου ή των σχολικών συμβούλων 
περιλαμβάνουν τη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα/Προ-
βολέα. 

22. Οι συνάδελφοί μου θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιώ 
τον Διαδραστικό Πίνακα/Προβολέα. 

23. Προβλέπω ότι θα χρησιμοποιώ πολύ συχνά τον Διαδρα-
στικό Πίνακα/Προβολέα την επόμενη σχολική χρονιά. 

πρόθεση χρήσης 24. Δεν σκοπεύω να χρησιμοποιώ συχνά τον Διαδραστικό 
Πίνακα/Προβολέα στο μάθημά μου την επόμενη σχολική 
χρονιά. 

25. Χρησιμοποιώ στο μάθημά μου πολύ συχνά τον Διαδρα-
στικό Πίνακα/Προβολέα. χρήση συστήματος 

 26. Δεν χρησιμοποιώ πολύ συχνά τον Διαδραστικό Πί-
νακα/Προβολέα στη μέχρι τώρα διδασκαλία μου. 

Αποτελέσματα 
Καταγράφηκαν ηλεκτρονικά οι απαντήσεις 58 εκπαιδευτικών, οι οποίες αναλύθηκαν 
με τη χρήση του προγράμματος SPSS 22. Μετρήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach's 
Alpha και διαπιστώθηκε ότι είναι 0,920. 
Με σκοπό να συγκριθούν για τον Διαδραστικό Πίνακα και τον Προβολέα οι εξαρτημέ-
νες και ανεξάρτητες μεταβλητές της UTAUT, χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις των 38 
εκπαιδευτικών που είχαν στη διάθεσή τους ολοκληρωμένο σύστημα διαδραστικού πί-
νακα/προβολέα και υπολογίστηκαν ως νέες μεταβλητές: 

• η χρησιμότητα 
• η ευκολία (ως αντίστροφο της προσπάθειας) 
• η υποδομή 
• η κοινωνική επιρροή 
• η πρόθεση χρήσης 
• η χρήση του συστήματος 

αθροίζοντας το αποτέλεσμα της απάντησης κάθε αντικείμενου που αφορά κάθε μια 
μεταβλητή και ανάγοντας σε 100 βάθμια κλίμακα. Για παράδειγμα, καθώς η μεταβλητή 
«κοινωνική επιρροή» διερευνάται μέσω 4 αντικειμένων που έχουν ως μέγιστο το 5, η 
μεταβλητή κοινωνική επιρροή για κάποιον από τους ερωτηθέντες υπολογίζεται από τον 
τύπο: 

 
μεταβλητή κοινωνική επιρροή = άθροισμα των απαντήσεων∙(100/20) 

 
Κατόπιν υπολογίστηκαν και συγκρίθηκαν μέσω του Wilcoxon test οι μεταβλητές για 
τον Διαδραστικό Πίνακα και τον Προβολέα (πίνακα 2). 
 
 
 
Πίνακας 2. Σύγκριση των μεταβλητών για τον Διαδραστικό Πίνακα και τον Προβολέα. 

  Mean Std. Deviation 
 Wilcoxon Signed Ranks Test 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
Διαδραστικός_πρόθεση_χρήσης 69,7 20,7 0,48 
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προβολέας_πρόθεση_χρήσης 72,1 28,5 
Διαδραστικός_πραγματική_χρήση 61,1 20,2 

0,04 προβολέας_πραγματική_χρήση** 72,1 20,8 
Διαδραστικός_χρησιμότητα** 79,6 13,4 

0,00 προβολέας_χρησιμότητα 68,2 14,0 
Διαδραστικός_ευκολία 68,8 15,5 

0,00 
προβολέας_ευκολία** 77,6 16,5 
Διαδραστικός_υποδομή 71,2 16,6 

0,09 προβολέας_υποδομή 74,9 16,6 
Διαδραστικός_Κοινωνική_επιρροή 68,1 19,5 

0,22 προβολέας_Κοινωνική_επιρροή 68,9 18,3 

**στατιστικά σημαντική διαφορά 

Παρατηρήθηκαν τα εξής με στατιστικά σημαντική διαφορά: 
• μεγαλύτερη χρήση του Προβολέα σε σχέση με τον Διαδραστικό πίνακα.  
• μεγαλύτερη χρησιμότητα του Διαδραστικού Πίνακα σε σχέση με τον Προβο-

λέα. 
• Μεγαλύτερη ευκολία του Προβολέα σε σχέση με τον διαδραστικό πίνακα. 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση Kruskal-Wallis προκειμένου να εξεταστεί αν το φύλο, η 
ηλικία, η ειδικότητα, η επιμόρφωση στις ΤΠΕ επηρεάζουν τις ανεξάρτητες ή τις εξαρ-
τημένες μεταβλητές του μοντέλου UTAUT. Παρατηρήθηκαν διαφορές αλλά αυτές δεν 
ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου της έρευνας αυτής προκύπτει ότι ο Προ-
βολέας χρησιμοποιείται περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς από ότι ο Διαδραστικός 
Πίνακας, αν και ο τελευταίος θεωρείται πιο χρήσιμος. Αυτό πιθανόν να  οφείλεται κυ-
ρίως στη μεγαλύτερη ευκολία χρήσης του Προβολέα σε σχέση με τον Διαδραστικό 
Πίνακα. Προφανώς ο εκπαιδευτικός όντας υποχρεωμένος να επιτελέσει και άλλες δρα-
στηριότητες πέραν των διδακτικών του καθηκόντων και καθώς οφείλει να διατηρήσει 
το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης του υψηλό θέτει ως κύρια κριτήρια τον χρόνο προε-
τοιμασίας, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του μαθήματος και φυσικά τα τεχνικά προ-
βλήματα που πιθανόν να συναντήσει. Συνεπώς προκύπτει ότι οι κατασκευαστές των 
εκπαιδευτικών τεχνολογιών θα πρέπει πέραν των άλλων παραγόντων να εστιάζουν ι-
διαίτερα στον χρόνο προετοιμασίας που απαιτείται να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός και 
στα τεχνικά προβλήματα που θα συναντήσει προκειμένου οι τεχνολογίες που δημιουρ-
γούν να γίνονται αποδεκτές όσο το δυνατόν περισσότερο από το σύνολο της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας.   
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αφορά τη χρήση 

και την αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών (Τ.Π.Ε.) από τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης του Ν. Καβάλας. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον η επι-

μόρφωση στις Τ.Π.Ε. μεταβάλλει τις απόψεις, τις δεξιότητες και τις προθέσεις των εκ-

παιδευτικών γύρω από τη χρήση των Τ.Π.Ε. και να προσδιορίσει το βαθμό χρήσης τους 

πριν και μετά την επιμόρφωση. Πραγματοποιείται έτσι μια μορφή αξιολόγησης του 

Προγράμματος Επιμόρφωσης, για το αν αυτό πέτυχε τους στόχους του. Τέλος εξετά-

ζεται αν η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο του 

μαθήματος. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Επιμόρφωση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά λογισμικά 

Εισαγωγή  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει, μέσα από μια στατιστική έρευνα, τις 

απόψεις των επιμορφωμένων σε Β΄ επίπεδο εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης Καβάλας, σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ει-

δικότερα διερευνά, το κατά πόσο οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την επιμόρφωση 

αύξησαν τις ικανότητες και βελτίωσαν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών ως προς τη 

χρήση των Τ.Π.Ε.. Αν έχει βελτιωθεί η πρόθεση και η διάθεση για μεγαλύτερη χρήση 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αλλά και αν πραγματικά οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν περισσότερο τις Τ.Π.Ε. μέσα στην τάξη και σε ποια μαθήματα. Η ερ-

γασία αποτελείται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, ακολουθούμενη από τον καθο-

ρισμό των ερευνητικών ερωτημάτων και την περιγραφή της διεξαγωγής της έρευνας, 

την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων αυτής. 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 κατανοεί την ανάγκη να 

ενσωματώσει τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, αλλά και την ανάγκη ταυτόχρονης απόκτη-

σης δεξιοτήτων από όλους τους εμπλεκόμενους. Αποτέλεσμα των διαπιστώσεων αυ-

τών ήταν να προχωρήσουν οι εκπαιδευτικές αρχές διαφόρων χωρών στη διεξαγωγή 
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επιμορφωτικών προγραμμάτων με έμφαση στη διδακτική-μαθησιακή αξιοποίηση της 

τεχνολογίας (Galanouli et.al., 2004). Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν μέρος του προγράμματος 

σπουδών των μαθητών σχεδόν παντού στην Ευρώπη όπου τα τελευταία χρόνια γίνονται 

σημαντικές επενδύσεις στις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και σε διαφορετικά πεδία (επεν-

δύσεις σε έργα υποδομής, προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στον τομέα των 

Τ.Π.Ε. κ.α.). Η πλειοψηφία των σχολείων έχουν πλέον υπολογιστές και πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, αν και αυτή η πρόσβαση εξακολουθεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ 

των χωρών και μεταξύ των σχολείων σε κάθε χώρα. Σε έρευνα της Empirica (Korte & 

Hüsing, 2007) με συμμετοχή 30.000 εκπαιδευτικών σε 27 χώρες στην Ευρώπη, διαπι-

στώθηκε π.χ. ότι στη Λετονία, μόνο το 35% του δείγματος είχαν χρησιμοποιήσει 

Τ.Π.Ε. στην τάξη κατά το τελευταίο έτος, σε αντιδιαστολή με το 96% των δασκάλων 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, οι ερευνητές δεν θεωρούν τη χρήση των Τ.Π.Ε. ως 

μονοδιάστατη διαδικασία, αλλά τονίζουν ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να ενσωματωθούν με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους στις σχολικές αίθουσες. Κατά συνέπεια η χρήση των 

Τ.Π.Ε. έχει μελετηθεί ως ένα σύνθετο φαινόμενο που αναφέρεται σε διαφορετικούς 

τύπους χρήσης. Έτσι γίνεται διάκριση μεταξύ τριών τύπων χρήσης του υπολογιστή, ως 

εργαλείου πληροφόρησης, ως εργαλείο μάθησης και ως μέσου εκμάθησης βασικών δε-

ξιοτήτων πληροφορικής (Tondeur et.al., 2007). 

 

Ήταν κατά συνέπεια φυσική ροή η προσπάθεια των φορέων που ασκούν εκπαιδευτική 

πολιτική να εισάγουν καινοτομίες στα αναλυτικά προγράμματα στις δομές και τις λει-

τουργίες του σχολείου, για να το φέρουν πιο κοντά στις συντελούμενες αλλαγές. Η 

εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στο δημόσιο σχολείο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλα-

γές που εφαρμόζονται σε αυτό τα τελευταία χρόνια. Μέσα από την εισαγωγή αυτών 

των τεχνολογιών επιδιώκονται μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα για 

να συμβαδίζει το δημόσιο σχολείο με τη νέα εποχή (Σταύρου & Βρυωνίδης, 2008). 

Έρευνες για την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στο σχολείο, αποδεικνύουν τη θετική συνει-

σφορά τους στη μαθησιακή διαδικασία (Μικρόπουλος, 2000). Αν και καθολικά ανα-

γνωρισμένη η συνεισφορά των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία η α-

πουσία δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών έδειξε πόσο σημαντικό είναι να με-

τουσιωθεί η θεωρία στην πράξη και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά περιβάλλοντα 

μάθησης (Μακράκης, 2000). Η χρήση, λοιπόν, των Τ.Π.Ε. (Vanderlinde & van Braak, 

2010) έγινε η αιτία για αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου μάθησης (Watson, 2006). 

Πολλές πρωτοβουλίες και επενδύσεις έγιναν στην προσπάθεια να ενσωματωθούν οι 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με το πώς θα επι-

τευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα αυτός ο στόχος (Becker & Riel, 2000). Η αποτελε-

σματική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι μερικές φο-

ρές δύσκολη και προβληματική (Askar & Usluel, 2002; Buckenmeyer & Freitas, 2005). 

Τα σημαντικότερα εμπόδια στη χρήση των Τ.Π.Ε. (Korte & Hüsing 2007), είναι: η 

πρόσβαση σε πόρους, η τεχνική υποστήριξη, η αναλογία ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ανά μαθητή και η αντίσταση στην αλλαγή.  

 

Καθορισμός και διεξαγωγή της έρευνας 
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Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον η επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. μετα-

βάλλει τις απόψεις, τις δεξιότητες και τις προθέσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. και να προσδιορίσει το βαθμό χρήσης τους πριν και μετά την επι-

μόρφωση. Επιπλέον να διερευνήσει την άποψη των εκπαιδευτικών για το αν το αντι-

κείμενο του μαθήματος επηρεάζει τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση σε συνδυασμό με τον συγκεκριμένο σκοπό της έρευνας 

οδήγησε στον καθορισμό των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων: 

1) Αν η επικρατούσα άποψη στους δασκάλους για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

διαφέρει πριν και μετά την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου. 

2) Αν οι ικανότητες – δεξιότητες των δασκάλων για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

βελτιώθηκαν μετά την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου. 

3) Αν η πρόθεση – διάθεση για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση από τους δασκά-

λους είναι μεγαλύτερη μετά την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, από ότι ήταν πριν. 

4) Αν η χρήση των Τ.Π.Ε. από τους δασκάλους στην εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη μετά 

την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, από ότι ήταν πριν. 

5) Αν η άποψη των δασκάλων για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση διαφέρει ανά-

λογα με το αντικείμενο του μαθήματος. 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα πιλοτικό ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς 3 όμορων 

σχολείων για να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της κατανόησής του και της χρηστικότη-

τάς του. Η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest reliability) έγινε μετά από μία 

εβδομάδα στα ίδια άτομα, με το ερωτηματολόγιο παραλλαγμένο όσον αφορά τη σειρά 

των ερωτήσεων. Έτσι αποδείχθηκε η ύπαρξη ισχυρής θετικής συσχέτισης η οποία δη-

λώνει την ύπαρξη αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου. Η έρευνα διεξήχθη από 5 Φε-

βρουαρίου έως 3 Μαρτίου του 2015. Μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είχαν 

υλοποιηθεί πέντε περίοδοι επιμόρφωσης στο Β’ Επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2010, 

ενώ ήδη έτρεχε η 6η περίοδος. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε τελικά από 110 από 

τους 147 επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας της ΠΕ Καβάλας.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας 

 

Αρχικά εξετάστηκε το 1ο ερευνητικό ερώτημα δηλαδή αν επηρεάστηκαν οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε. μετά την επιμόρφωση. Θεωρήθηκε ότι υπάρχουν δύο 

επικρατούσες απόψεις: η λιγότερο θερμή προς τις Τ.Π.Ε. άποψη ότι «οι Τ.Π.Ε. μπο-

ρούν να βοηθήσουν μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις» και η περισσότερο 

θερμή προς τις Τ.Π.Ε. άποψη ότι «οι Τ.Π.Ε. είναι χρήσιμες και είναι καλό να εντάσ-

σονται γενικά στην εκπαιδευτική διαδικασία». Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιά-

ζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πριν και μετά την επιμόρφωση. 

 

  

 

Μετά την επιμόρφωση 

 

Σύνολο 

Οι Τ.Π.Ε. είναι χρήσιμες 

και είναι καλό να εντάσ-

σονται γενικά στην εκπαι-

δευτική διαδικασία 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να 

βοηθήσουν μόνο κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις. 
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Πίνακας 1: Απόψεις εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. πριν και μετά την 

επιμόρφωση 

 

Από το σύνολο των ατόμων που πριν είχαν την άποψη ότι οι Τ.Π.Ε. είναι χρήσιμες και 

είναι καλό να εντάσσονται γενικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, 53 ερωτώμενοι, (πο-

σοστό 89,8%), διατήρησαν την άποψη αυτή και μετά την επιμόρφωση. Αντίστοιχα 6 

άτομα (10,2%), άλλαξαν την απάντησή τους. Επιπλέον από το σύνολο των ατόμων που 

πριν την επιμόρφωση πίστευαν ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βοηθήσουν μόνο κάτω από 

ορισμένες συνθήκες, 25 ερωτώμενοι (55,6%) άλλαξε άποψη μετά την επιμόρφωση, και 

θεωρεί ότι οι Τ.Π.Ε. είναι χρήσιμες και καλό είναι να εντάσσονται γενικά στην εκπαι-

δευτική διαδικασία, ενώ οι 20 (44,4%) διατήρησαν την αρχική γνώμη που είχαν. Προ-

κειμένου να ελεγχθεί αν η αλλαγή είναι στατιστικά σημαντική, δηλαδή αν η επιμόρ-

φωση είχε αποτέλεσμα προς μια πιο θερμή στάση προς τις Τ.Π.Ε., εκτελέστηκε ο στα-

τιστικός έλεγχος Paired Sample T-test. Αρχικά απορρίφθηκε ότι οι μεταβλητές πριν και 

μετά την επιμόρφωση είναι ασυσχέτιστες (p-value=0.000038 <0.05) οπότε μπορεί να 

εφαρμοστεί το συγκεκριμένο τεστ, το οποίο έδειξε (p-value=0.000485<0.05) ότι η επι-

μόρφωση επηρέασε τις απόψεις των εκπαιδευτικών προς την πιο θερμή προς τις Τ.Π.Ε. 

άποψη. 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε το 2ο ερευνητικό ερώτημα δηλαδή αν βελτιώθηκαν οι ικανό-

τητες-δεξιότητες των εκπαιδευτικών μετά την επιμόρφωση. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι 16 ερωτώμενοι πριν από 

την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου απάντησαν ότι είχαν λίγες δεξιότητες σε σχέση με τη 

χρήση των Τ.Π.Ε., μετά την επιμόρφωση θεώρησαν ότι έχουν πιο πολύ τις αντίστοιχες 

δεξιότητες. Ένα ποσοστό 61,5% δηλ των ερωτώμενων, που πριν από την επιμόρφωση 

θεωρούσε ότι έχει λίγες ικανότητες-δεξιότητες, μετά την επιμόρφωση θεώρησε ότι έχει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό, τις αντίστοιχες ικανότητες. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε ε-

κείνα τα άτομα που πριν από την επιμόρφωση θεώρησαν ότι έχουν μέτριες ικανότητες-

δεξιότητες. Έτσι, το 74% του συνόλου των ερωτώμενων που πριν από την επιμόρφωση 

θεωρούσαν ότι έχουν μέτριες δεξιότητες στο χειρισμό των Τ.Π.Ε., μετά την επιμόρ-

φωση απάντησαν ότι έχουν ικανότητες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αξιοσημείωτο είναι 

επιπλέον, το γεγονός ότι το 22% των ερωτώμενων που πριν την επιμόρφωση θεωρού-

σαν ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό τις ικανότητες, μετά την επιμόρφωση απάντησαν ότι 

τις έχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

Πριν την 

επιμόρ-

φωση 

Οι Τ.Π.Ε. είναι χρήσιμες και εί-

ναι καλό να εντάσσονται γενικά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Αριθμός ατόμων  

% επί της γραμμής 

% επί της στήλης 

Συνολικό ποσοστό 

53 

89,8% 

67,9% 

51,0% 

6 

10,2% 

23,1% 

5,8% 

59 

100,0% 

56,7% 

56,7% 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βοηθή-

σουν μόνο κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις. 

Αριθμός ατόμων  

% επί της γραμμής 

% επί της στήλης 

Συνολικό ποσοστό 

25 

55,6% 

32,1% 

24,0% 

20 

44,4% 

76,9% 

19,2% 

45 

100,0% 

43,3% 

43,3% 

 

Σύνολο 

Αριθμός ατόμων  

% επί της γραμμής 

% επί της στήλης 

Συνολικό ποσοστό 

78 

75,0% 

100,0% 

75,0% 

26 

25,0% 

100,0% 

25,0% 

104 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Ικανότητα - δεξιότητες να χρησιμοποιήσετε τις Τ.Π.Ε. για τη διδασκα-

λία μαθημάτων 
Μετά την επιμόρφωση του Β’ επιπέδου 

 

 

Σύνολο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
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Πίνακας 2: Ικανότητα - δεξιότητες εκπαιδευτικών πριν και μετά την επιμόρφωση 

Προκειμένου να ελεγχθεί αν η διαφορά μεταξύ των απόψεων πριν και μετά την επι-

μόρφωση είναι στατιστικά σημαντική, πραγματοποιήθηκε έλεγχος T-test. Διαπιστώ-

θηκε ότι όντως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των ερωτώμενων 

δασκάλων για τις ικανότητες - δεξιότητες που πιστεύουν ότι έχουν σχετικά με τα Τ.Π.Ε. 

πριν και μετά την επιμόρφωση. Συγκεκριμένα, η μέση διαφορά πριν και μετά είναι 

−0,855 (T=−12.113, p<0.05) που σημαίνει ότι μετά την επιμόρφωση οι δάσκαλοι πι-

στεύουν περισσότερο ότι έχουν τις ικανότητες-δεξιότητες να χρησιμοποιήσουν τα 

Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε το 3ο ερευνητικό ερώτημα δηλαδή αν βελτιώθηκε η πρόθεση 

– διάθεση για χρήση των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς μετά την επιμόρφωση. Ο 

Πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πριν και μετά 

την επιμόρφωση. 

 

Πίνακας 3: Πρόθεση - διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. πριν και μετά την επιμόρφωση 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 διαπιστώνεται 

ότι μετά την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου περισσότεροι ερωτώμενοι φαίνεται να έχουν 

την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, 19 άτομα 

που πριν από την επιμόρφωση απάντησαν ότι δεν σκέπτονταν να χρησιμοποιήσουν τις 

Τ.Π.Ε. μετά την επιμόρφωση το σκέφτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης 28 ερω-

τώμενοι που πριν απάντησαν ότι σκεφτόταν σε μέτριο βαθμό τη χρήση των Τ.Π.Ε., 

Π
ρ
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ν 
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η
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υ
 Β

’ 
επ
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ο
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Λίγο 

Αριθμός ατόμων  

% επί της γραμμής 

% επί της στήλης 

Συνολικό ποσοστό 

10 

38,5% 

47,6% 

9,7% 

16 

61,5% 

21,6% 

15,5% 

0 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

26 

100,0% 

25,2% 

25,2% 

Μέτρια 

Αριθμός ατόμων  

% επί της γραμμής 

% επί της στήλης 

Συνολικό ποσοστό 

11 

22,0% 

52,4% 

10,7% 

37 

74,0% 

50,0% 

35,9% 

2 

4,0% 

25,0% 

1,9% 

50 

100,0% 

48,5% 

48,5% 

Πολύ 

Αριθμός ατόμων  

% επί της γραμμής 

% επί της στήλης 

Συνολικό ποσοστό 

0 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

21 

77,8% 

28,4% 

20,4% 

6 

22,2% 

75,0% 

5,8% 

27 

100,0% 

26,2% 

26,2% 

 

Σύνολο 

Αριθμός ατόμων  

% επί της γραμμής 

% επί της στήλης 

Συνολικό ποσοστό 

21 

20,4% 

100,0% 

20,4% 

74 

71,8% 

100,0% 

71,8% 

8 

7,8% 

100,0% 

7,8% 

103 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Πρόθεση -διάθεση να χρησιμοποιήσετε τις Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία 

μαθημάτων 

Μετά την επιμόρφωση του Β’ επιπέδου, έχετε την πρόθεση/διάθεση να χρη-

σιμοποιήσετε τις Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία μαθημάτων; 

 

Σύνολο 

 
Όχι-Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
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Ό
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Αριθμός ατόμων (συχνότητα) 1 9 19 1 30 

% επί της γραμμής 3,3% 30,0% 63,3% 3,3% 100,0% 

% επί της στήλης 50,0% 42,9% 26,8% 6,3% 27,3% 

Συνολικό ποσοστό 0,9% 8,2% 17,3% 0,9% 27,3% 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Αριθμός ατόμων (συχνότητα) 1 11 28 4 44 

% επί της γραμμής 2,3% 25,0% 63,6% 9,1% 100,0% 

% επί της στήλης 50,0% 52,4% 39,4% 25,0% 40,0% 

Συνολικό ποσοστό 0,9% 10,0% 25,5% 3,6% 40,0% 

Π
ο
λ
ύ
 

Αριθμός ατόμων (συχνότητα) 0 1 24 11 36 

% επί της γραμμής 0,0% 2,8% 66,7% 30,6% 100,0% 

% επί της στήλης 0,0% 4,8% 33,8% 68,8% 32,7% 

Συνολικό ποσοστό 0,0% 0,9% 21,8% 10,0% 32,7% 

 

Σύνολο 

 

Αριθμός ατόμων (συχνότητα) 2 21 71 16 110 

% επί της γραμμής 1,8% 19,1% 64,5% 14,5% 100,0% 

% επί της στήλης 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Συνολικό ποσοστό 1,8% 19,1% 64,5% 14,5% 100,0% 

740

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



μετά την επιμόρφωση απάντησαν ότι το σκέπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρατη-

ρούμε επίσης, ότι το 63,3% όσων πριν από την επιμόρφωση δεν σκέφτονταν σχεδόν 

καθόλου τη χρήση των Τ.Π.Ε., μετά το σκέφτονται πολύ, και το ποσοστό αυτό είναι 

σχεδόν το ίδιο για αυτούς που πριν από την επιμόρφωση σκέπτονταν μέτρια (63,6%). 

Επιπλέον, ένα 30,6% των ερωτώμενων που πριν από την επιμόρφωση σκεφτόταν πολύ 

τη χρήση των Τ.Π.Ε., μετά την επιμόρφωση, έχει την πρόθεση να τις χρησιμοποιήσει 

σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί αν η διαφορά μεταξύ των απόψεων πριν και μετά την επι-

μόρφωση είναι στατιστικά σημαντική, πραγματοποιήθηκε έλεγχος T-test. Διαπιστώ-

θηκε ότι όντως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτι-

κών σχετικά με την πρόθεση – διάθεση να χρησιμοποιηθούν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

πριν και μετά την επιμόρφωση. Συγκεκριμένα, η μέση διαφορά πριν και μετά είναι 

−0,855 (T=−10.757, p<0.05) που σημαίνει ότι μετά την επιμόρφωση οι δάσκαλοι κατά 

μέσο όρο έχουν περισσότερο την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδα-

σκαλία των μαθημάτων. 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε το 4ο ερευνητικό ερώτημα δηλαδή αν βελτιώθηκε η χρήση 

των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς μετά την επιμόρφωση. Ο Πίνακας 4 που ακολου-

θεί παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πριν και μετά την επιμόρφωση. 

 
Χρήση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία μαθημάτων Μετά την επιμόρφωση του Β’ επιπέδου  

Σύνολο Όχι-Λίγο Μέτρια Πολύ-Πάρα πολύ 
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Αριθμός ατόμων    4 27 22 53 

% επί της γραμμής 7,5% 50,9% 41,5% 100,0% 

% επί της στήλης 66,7% 58,7% 37,9% 48,2% 

Συνολικό ποσοστό 3,6% 24,5% 20,0% 48,2% 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Αριθμός ατόμων  2 18 18 38 

% επί της γραμμής 5,3% 47,4% 47,4% 100,0% 

% επί της στήλης 33,3% 39,1% 31,0% 34,5% 

Συνολικό ποσοστό 1,8% 16,4% 16,4% 34,5% 

Π
ο
λ
ύ
-

Π
ά

ρ
α

 π
ο
λ
ύ

 Αριθμός ατόμων  0 1 18 19 

% επί της γραμμής 0,0% 5,3% 94,7% 100,0% 

% επί της στήλης 0,0% 2,2% 31,0% 17,3% 

Συνολικό ποσοστό 0,0% 0,9% 16,4% 17,3% 

 

Σύνολο 

 

Αριθμός ατόμων  6 46 58 110 

% επί της γραμμής 5,5% 41,8% 52,7% 100,0% 

% επί της στήλης 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Συνολικό ποσοστό 5,5% 41,8% 52,7% 100,0% 

Πίνακας 4: Συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. πριν και μετά την επιμόρφωση 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 διαπιστώνεται 

ότι 27 άτομα απάντησαν ότι ενώ πριν από την επιμόρφωση δεν χρησιμοποιούσαν τις 

Τ.Π.Ε., μετά τις χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό και 22 άτομα που πριν δεν τις χρησι-

μοποιούσαν, μετά την επιμόρφωση τις χρησιμοποιούν σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο 

βαθμό. Επιπλέον, 18 άτομα που πριν τις χρησιμοποιούσαν στην εκπαίδευση σε μέτριο 

βαθμό, μετά την επιμόρφωση τις χρησιμοποιούν σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 

Επίσης, από το σύνολο των ερωτώμενων που τις χρησιμοποιούσαν λίγο ή καθόλου, 

μετά την επιμόρφωση τις χρησιμοποιεί σε μέτριο βαθμό το 50,9%, και το 41,5% σε 

πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Από το σύνολο των ερωτώμενων που τις χρησιμο-

ποιούσαν και πριν την επιμόρφωση σε μέτριο βαθμό, το 47,4% τις χρησιμοποιεί μετά 

την επιμόρφωση σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό, 
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ότι από το σύνολο των ατόμων που ήδη χρησιμοποιούσε τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 94,7% το συνεχίζει και μετά την επιμόρφωση Β επιπέδου. 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί αν η διαφορά μεταξύ των απόψεων πριν και μετά την επι-

μόρφωση είναι στατιστικά σημαντική, πραγματοποιήθηκε έλεγχος T-test. Διαπιστώ-

θηκε ότι όντως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτι-

κών σχετικά με την χρήση των Τ.Π.Ε. από τους δασκάλους πριν και μετά την επιμόρ-

φωση. Συγκεκριμένα, η μέση διαφορά πριν και μετά είναι −0,864 (T=−10.260, p<0.05) 

που σημαίνει ότι μετά την επιμόρφωση οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. κατά 

μέσο όρο περισσότερο από ότι πριν την επιμόρφωση για τη διδασκαλία των μαθημά-

των. 

 

Τέλος, προκειμένου να διερευνηθεί το 5ο ερώτημα δηλαδή η ύπαρξη διαφορών μεταξύ 

των μαθημάτων σε σχέση με τη συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική δια-

δικασία, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (One Way 

ANOVA). Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των οκτώ μα-

θημάτων (Θρησκευτικά, Αγωγή του Πολίτη, Αισθητική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, 

Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Μαθηματικά) σε σχέση με τη συχνότητα χρήσης των 

Τ.Π.Ε. (F=50,425 με p<0,001). Από τη διαδικασία των πολλαπλών συγκρίσεων του 

Duncan παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές ομάδες μαθημάτων. Στην πρώτη 

ομάδα είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, οι Φυσικές Επιστήμες και η Γεω-

γραφία, όπου φαίνεται να έχουν σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα μαθήματα, ως 

προς τη συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 

πολύ μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε.. Μεταξύ τους αυτά τα πέντε μαθήματα 

δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά. Η επόμενη ομάδα περιλαμβάνει μόνο το μάθημα 

της Αισθητικής Αγωγής με μέτρια χρήση των Τ.Π.Ε., ενώ στην τρίτη ομάδα, ανήκουν 

τα Θρησκευτικά και η Αγωγή του Πολίτη με πολύ μικρή συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. 

στη διδασκαλία τους. 

 

Συμπεράσματα  

 

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι η επιμόρφωση 

έπαιξε σημαντικό ρόλο σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, πολλοί περισσότεροι δάσκαλοι φαίνεται να 

πείστηκαν ότι οι Τ.Π.Ε. είναι χρήσιμες και βοηθούν γενικότερα στην εκπαιδευτική δια-

δικασία. Επιπροσθέτως, σημαντικά αυξημένος παρουσιάστηκε τόσο ο αριθμός των δα-

σκάλων που θεώρησε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μίας διδασκαλίας με 

την χρήση Τ.Π.Ε., μετά από την επιμόρφωση, όσο και ο αριθμός των δασκάλων που 

χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα συστήματα, γεγονός που είναι και το πιο σημαντικό. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που προτίθεται να χρησιμο-

ποιήσει τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία αυξήθηκε, επίσης, μετά την επιμόρφωση. Τα οκτώ 

μαθήματα που εξετάστηκαν ως προς τη συχνότητα χρήσης Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους 

χωρίστηκαν σε 3 ομάδες με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Ιστορία, τις Φυσικές Ε-

πιστήμες και τη Γεωγραφία να ανήκουν στην πρώτη ομάδα με τη συχνότερη χρήση. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας, 

έχει στόχο να διερευνήσει τόσο τη συμβολή του ηλεκτρονικού εργαλείου Hot Potatoes 

στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας, όσο και τη 

διαφοροποίηση της συμβολής του ανάλογα με το φύλο των μαθητών. Για τη διεξαγωγή 

της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το οιωνεί πείραμα με τη χρήση δύο ομάδων 

(πειραματικής και ελέγχου). Η έρευνα διεξήχθη σε διάστημα 7 μηνών, από τα τέλη του 

Οκτωβρίου 2015 έως τα μέσα Μαΐου 2016, και το δείγμα της αποτέλεσαν 24 μαθητές 

της Β΄ τάξης Δημοτικού σχολείου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι 

τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες όταν 

αξιολογούνται με το ηλεκτρονικό εργαλείο, συγκριτικά με το έντυπο, και μάλιστα τα 

κορίτσια φαίνεται να πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τα αγόρια.  

Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση της επίδοσης, γλώσσα, εργαλεία ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης, Hot potatoes 

Εισαγωγή 

Από τη δεκαετία του '80 συγκριτικές µελέτες και αναλύσεις καταδεικνύουν, ότι η 

διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή επιδρά θετικά στην επίδοση των µαθητών, 

έναντι των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και για όλο το φάσµα των µαθηµάτων 

(Underwood, 1994, Ράπτης, 2000, Παρασκευόπουλος, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τη συμβολή της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στη 

βελτίωση της επίδοσης του μαθητή υποστηρίζεται ότι: 

Οι πολυµεσικές εφαρµογές, φαίνεται να επιδρούν πολύ θετικά στην εκπαίδευση 

(Kozma, 1991). 

Η μελέτη των Oz & White (1993) ανέλυσε σε δεύτερη φάση τα δεδοµένα από 47 άλλες 

έρευνες, οι οποίες συνέκριναν τη χρήση πολυµέσων, µε τη χρήση παραδοσιακών 

τρόπων και πρακτικών σε χώρους όπως ο στρατός, η βιοµηχανία και οι 

Πανεπιστηµιακές σχολές. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στη γνώση, στην απόδοση 

και στην ικανότητα διατήρησης στη µνήµη, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα 

πολυµέσα ήταν πιο αποτελεσµατικά και πιο αποδοτικά από παραδοσιακούς τρόπους 

διδασκαλίας. 
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Οι Παρασκευόπουλος Μ., Μπίλια Α, & Παρασκευοπούλου Π. (2010) έδειξαν σε δείγμα 

229 παιδιών (118 αγόρια και 111 κορίτσια), ηλικίας 10-12 ετών, που φοιτούσαν στην 

Στ΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου, ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία µέσα στην 

τάξη, σχετίζεται άµεσα µε την επίδοσή τους στα τεστ αξιολόγησης, αλλά συμβάλλει 

και στη διατηρησιμότητα της γνώσης που κατακτήθηκε µε την υποστήριξή τους. Η 

χρήση του Η/Υ στο µάθηµα ωφέλησε περισσότερο τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και παρατηρήθηκε ότι κατάφεραν η επίδοσή τους, να φτάσει την επίδοση 

των µαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που δεν παρατηρείται όταν το 

µάθημα γίνεται µε τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. 

Στη βάση των όσων προαναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι η διερεύνηση της 

συμβολής των ηλεκτρονικών εργαλείων αξιολόγησης στη βελτίωση των μαθησιακών 

επιδόσεων των μαθητών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτός είναι και ο στόχος της 

παρούσας εργασίας. 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση και βελτίωση της επίδοσης του μαθητή. Η περίπτωση 

του Hot potatoes:θεωρητική προσέγγιση 

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση, βιβλιογραφικά της έχει αποδοθεί ο όρος Τεχνολογικά 

Υποστηριζόμενη Αξιολόγηση, ΤΥΑ (Computer Assisted Assessment), Βασισμένη σε 

Υπολογιστή Αξιολόγηση (Computer-Based Assessment, CBA) ή Βασισμένη σε 

Υπολογιστή Εξέταση (Computer-Based Testing, CBT), Διαδικτυακή Αξιολόγηση 

(Online ή Internet-Based Testing , IBT) κ.α. (Conole & Warburton, 2005), 

περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διανομή, βαθμολόγηση και 

ανάλυση των αξιολογήσεων (όπως τεστ, εργασίες, διαγωνίσματα κ.ά.) (Charman and 

Elms, 1998). 

H TYA είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της παράδοσης του γνωστικού 

αντικειμένου, τη βαθμολόγηση και την ανάλυση εργασιών ή εξετάσεων, οι οποίες 

έχουν τη βάση τους σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο, όπου στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι απαντήσεις του εξεταζόμενου πληκτρολογούνται, καθώς και στη 

συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων τα οποία συλλέγονται από οπτικά συστήματα 

καταγραφής δεδομένων, όπως μηχανήματα οπτικής σάρωσης, τα οποία αναγνωρίζουν 

τις σωστές και τις λανθασμένες απαντήσεις και υπολογίζουν τον τελικό βαθμό, με βάση 

τις επιλογές – απαντήσεις που έχουν σημειώσει οι εξεταζόμενοι πάνω σε 

προετοιμασμένα φύλλα απαντήσεων. Πέρα απ’ αυτά η ΤΥΑ έχει τη δυνατότητα να 

καταγράψει, να αναλύσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την επίτευξη, μέσω της 

κατασκευής των online χαρτοφυλακίων (online portfolios) για παράδειγμα, να 

συγκεντρώσει, να αναλύσει και να μεταφέρει τις πληροφορίες αξιολόγησης μέσω 

δικτύων ( Bull and Danson, 2004). 

Στην ευρύτερη λοιπόν έννοιά της, η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι «η χρήση της 

τεχνολογίας πληροφοριών για κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με αξιολόγηση. Η 

ηλεκτρονική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αξιολογηθούν οι 

γνωστικές και πρακτικές ικανότητες. Οι γνωστικές ικανότητες αξιολογούνται με e-
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testing λογισμικό, ενώ οι πρακτικές ικανότητες αξιολογούνται με e- portfolios 

(ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια), δηλαδή συλλογές εργασιών (αρχείων, γραφικών, 

φωτογραφιών, βιογραφικών, πολυμέσων κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για να 

αποδείξουν την επάρκεια ενός μαθητή, η οποία μεγαλώνει μέσω ενός δια βίου κύκλου 

εκπαίδευσης και απασχόλησης. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήση του ηλεκτρονικού τρόπου εξέτασης είναι πολλαπλά (Bull 

& McKenna, 2004; Crisp, 2007; JISC infoNet, 2012). Τα ηλεκτρονικά τεστ, κουίζ ή/και 

διαγωνίσματα επιτρέπουν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να χρησιμοποιήσουν 

και άλλες, εκτός των ερωτήσεων ανοικτού τύπου δραστηριότητες αξιολόγησης, όπως 

οι ερωτήσεις αντιστοίχισης, σωστού- λάθους, πολλαπλής επιλογής κ.α., με αποτέλεσμα 

την επίτευξη πιο αντικειμενικής και συνεπούς αυτόματης βαθμολόγησης για μεγάλες 

ομάδες εξεταζόμενων (Bailey, 1998; Ρίζος κ.α., 2002). Επίσης η παροχή άμεσης και 

λεπτομερούς ανατροφοδότησης (βασικό συστατικό της διαμορφωτικής αξιολόγησης 

και αυτο-αξιολόγησης), συμβάλλει θετικά στα μαθησιακά αποτελέσματα των 

εξεταζόμενων (Falchikoν, 1995). 

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι πληροφοριακά συστήματα που 

αυτοματοποιούν και απλοποιούν τη διαδικασία της εξέτασης, καθιστώντας την όλο και 

πιο διαδραστική (Lazarinis et. al, 2010). 

Ένα τέτοιο εργαλείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι και το Hot Potatoes. Το 

λογισμικό Hot Potatoes 6.3 δημιουργήθηκε από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης 

στο Κέντρο Πληροφορικής και Μέσων Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Βικτώρια. Αποτελεί, ουσιαστικά, ένα πακέτο πέντε συγγραφικών εργαλείων, το οποίο 

παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δημιουργεί διαφορετικού τύπου 

διαδραστικές ασκήσεις για διάφορες θεματικές περιοχές του αναλυτικού 

προγράμματος, με τη μορφή ιστοσελίδων (htm). Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε αυτές 

με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεσή τους στο 

διαδίκτυο, αφού οι ασκήσεις φυλάσσονται με τη μορφή ιστοσελίδας (htm) (University 

of Victoria, 2012). Πιο συγκεκριμένα, το Hot Potatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού 

λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ασκήσεων διαφόρων μορφών, 

οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή, αλλά 

μπορούν να εισαχθούν ως πρόσθετα μέρη σε προγράμματα ασύγχρονης μάθησης. Στην 

πραγματικότητα είναι java scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τόσο τη συμβολή του 

ηλεκτρονικού εργαλείου Hot Potatoes στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στο 

μάθημα της Γλώσσας της Β τάξης του δημοτικού σχολείου, όσο και τη διαφοροποίηση 

της συμβολής του στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών ανάλογα με το φύλο των 

μαθητών. 
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Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται και στα οποία θα επιχειρήσει να 

δώσει απάντηση η έρευνα είναι: 

1ο: Συμβάλλει η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης Hot Potatoes 

στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και σε ποιο βαθμό; 

2ο: Η συμβολή του ηλεκτρονικού εργαλείου Hot Potatoes στη βελτίωση της επίδοσης 

των μαθητών διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο των μαθητών; 

Η μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το οιoνεί πείραμα με τη χρήση δύο 

ομάδων (πειραματικής και ελέγχου). Η έρευνα διεξήχθη πραγματοποιήθηκε σε 

διάστημα 7 μηνών, από τα τέλη του Οκτωβρίου 2015 έως τα μέσα Μαΐου 2016 και το 

δείγμα της αποτέλεσαν 24 μαθητές ηλικίας 7-8 ετών της Β΄ τάξης του Δημοτικού 

σχολείου του νομού Αττικής. Για τις ανάγκες της έρευνας το δείγμα χωρίστηκε σε δύο 

ισοδύναμες ομάδες ως προς το φύλο και ως προς τα μαθησιακά επίπεδα, την 

πειραματική ομάδα (Ομάδα Α) στην οποία η αξιολόγηση των μαθητών στο αντικείμενο 

της Γλώσσας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου Hot 

potatoes και την ομάδα ελέγχου (Ομάδα Β), στην οποία η αξιολόγηση των μαθητών 

έγινε με συμβατικό τρόπο εξέτασης (έντυπο τεστ).  

Για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν το Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων Excel Microsoft και το SPSS 

statistics 21.0 (ibm 2010). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε για να τα αναλύσουμε 

ήταν η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics), η ανάλυση διασποράς με τη 

μεθοδολογία ANOVA, ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων με το κριτήριο Bonferroni 

και με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το p<0.05 και μη παραμετρικός έλεγχος 

του Wilcoxon. 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

εργαλεία: α) Το έντυπο εργαλείο αξιολόγησης β)Το ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης 

Hot potatoes (τεστ διαδραστικών ασκήσεων). Το έντυπο επαναληπτικό τεστ 

αξιολόγησης σχεδιαζόταν με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε ενότητας. Είχε 

ασκήσεις διαφόρων τύπων (συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, σειροθέτησης κ.ά.) 

βασισμένες στους στόχους κάθε εξεταζόμενης ενότητας στο γνωστικό αντικείμενο της 

Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού. Συνολικά αξιολογήθηκαν 11 ενότητες. Η βαθμολογία του 

εντύπου έγινε, για τις ανάγκες της έρευνας, σε εκατοστιαία κλίμακα. Τα ηλεκτρονικά 

τεστ Hot potatoes με διαδραστικές ασκήσεις δημιουργήθηκαν από την 

εκπαιδευτικό/ερευνήτρια για το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού 

και για τις 11 ενότητες του μαθήματος, οι οποίες αξιολογήθηκαν και σε έντυπη μορφή. 

Είναι δομημένες πάνω σε διδαγμένες ενότητες της Γλώσσας και με γνώμονα τη 

στοχοθεσία της κάθε ενότητας. Οι ασκήσεις ήταν ίδιες με τις ασκήσεις του έντυπου 

τεστ. Για να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικές στους μαθητές, αξιοποιήθηκαν οι 

δυνατότητες από τα μενού επιλογών του Η.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, κάθε σειρά 
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ασκήσεων είχε διαφορετικό συνδυασμό χρωμάτων, ανάλογο της ενότητας του Β.Μ. 

(Βιβλίου Μαθητή).  

Αποτελέσματα της έρευνας 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα: «Συμβάλλει η αξιοποίηση του 

ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης Hot Potatoes στη βελτίωση της επίδοσης των 

μαθητών και σε ποιο βαθμό;», ελέγχθηκαν οι μέσοι όροι επίδοσης τόσο των μαθητών 

που αξιολογήθηκαν με το ηλεκτρονικό εργαλείο Hot potatoes (Ομάδα Α), όσο και 

αυτών που αξιολογήθηκαν με έντυπο τεστ (Ομάδα Β). 

 Αρχικά συγκρίθηκαν οι μέσοι όροι των βαθμολογιών των μαθητών με βάση το φύλο 

τους και την ομάδα παρέμβασης στην οποία ανήκαν. Στους πίνακες 1 και 2 

παρουσιάζονται οι μ.ο. των επιδόσεων των δύο ομάδων. 

Πίνακας 1: Μέσος όρος επίδοσης στο ηλεκτρονικό τεστ (Ομάδα Α) με βάση το φύλο 

 

Πίνακας 2: Μέσος όρος επίδοσης στο έντυπο τεστ (Ομάδα Β) με βάση το φύλο 

 Η διαφορά της επίδοσης των μαθητών με βάση το εργαλείο αξιολόγησης (έντυπο ή 

ηλεκτρονικό) που χρησιμοποιήθηκε και στα 2 φύλα (αγόρια, κορίτσια), ελέγχθηκε ως 

προς το αν είναι στατιστικά σημαντική. Σε πρώτη φάση ελέγχθηκε η κανονικότητα των 

μεταβλητών και διαπιστώθηκε ότι ακολουθούν κανονική κατανομή. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς με τη μέθοδο ANOVA καθώς είχαμε μία 

ποσοτική (μ.ο. επίδοσης μαθητών) και μία ποιοτική (το φύλο των μαθητών) μεταβλητή 

με δύο κατηγορίες. Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (p-value <0,05) μεταξύ των μ.ο. ανά φύλο.  

Ομάδα Α Μ.Ο. επίδοσης στο ηλεκτρονικό τεστ 

Αγόρια  87,86%  

Κορίτσια  89,83% 

Ομάδα Β Μ.Ο. επίδοσης στο έντυπο τεστ 

Αγόρια 86,08% 

Κορίτσια 85,35% 
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA για τους μ.ο. επίδοσης ανά συνθήκη με 

βάση το φύλο 

ANOVA 

M.O. επίδοσης ανά συνθήκη με βάση το φύλο. 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

72,247 3 24,082 0,201 0,894 

Within 

Groups 

2391,421 20 119,571 

  

Total 2463,668 23 

   

 

Πίνακας 4: Διαφορά των επιδόσεων των μαθητών ανά συνθήκη με βάση το φύλο 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΟΜΑΔΑΣ Α 

ΚΑΙ Β ΑΝΑ 

ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

 

p-

value 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΕΣΤ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ 

ΕΝΤΥΠΟ 

ΤΕΣΤ 

Αγόρια 87,86% 86,08% 1,78% 1 

Κορίτσια 89,83% 85,35% 4,48% 1 

Από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 4, παρατηρείται, ότι τα αγόρια που 

αξιολογήθηκαν με το ηλεκτρονικό εργαλείο, είχαν υψηλότερη βαθμολογία κατά 1,78 

μονάδες συγκριτικά με τα αγόρια που αξιολογήθηκαν με το έντυπο εργαλείο, ενώ τα 

κορίτσια που αξιολογήθηκαν με το ηλεκτρονικό εργαλείο είχαν 4,48 μονάδες 

υψηλότερη βαθμολογία από τα κορίτσια που αξιολογήθηκαν γραπτώς. Ωστόσο, 

διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας p-value <0,05). 

Συζήτηση 
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Αναφορικά με τη διερεύνηση της συμβολής του ηλεκτρονικού εργαλείου Hot potatoes 

στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι τα 

κορίτσια που αξιολογήθηκαν με ηλεκτρονικό τεστ σημείωσαν κατά 4,48/100 μονάδες 

υψηλότερη βαθμολογία από τα κορίτσια που αξιολογήθηκαν με έντυπο τεστ. 

Αντίστοιχα τα αγόρια είχαν μικρότερη διαφορά, καθώς αυτά που αξιολογήθηκαν 

ηλεκτρονικά είχαν μόλις 1,78/100 μονάδες υψηλότερη βαθμολογία από τα αγόρια που 

αξιολογήθηκαν έντυπα. Να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της σύγκρισης δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικά.  

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης έχει καλύτερη 

επίδραση στα κορίτσια και ότι τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια που αξιολογούνται 

ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις, συγκριτικά με τους μαθητές που 

αξιολογούνται με έντυπο τεστ.  

Με το εύρημα αυτό συμφωνούν μερικώς και στοιχεία συγκριτικών µελετών και 

αναλύσεων στη σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα με τα οποία η διδασκαλία με την 

βοήθεια του υπολογιστή επιδρά θετικά στην επίδοση των μαθητών έναντι των 

παραδοσιακών µεθόδων διδασκαλίας και για όλο το φάσµα των µαθηµάτων 

(Underwood, 1994, Ράπτης, 2000, Παρασκευόπουλος, 2006). Ιδιαίτερα φαίνεται η 

σημαντική επίδραση των πολυµεσικών εφαρµογών στην εκπαίδευση (Kozma, 1991), 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση είναι ένα σημαντικό μέρος της διδασκαλίας. 

Συμπεράσματα 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και την ανάλυση που προηγήθηκε 

σχετικά με τη συμβολή του ηλεκτρονικού εργαλείου Hot potatoes στη βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών συμπεραίνουμε, ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες όταν αξιολογούνται με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο, συγκριτικά με το έντυπο, και μάλιστα τα κορίτσια διαπιστώθηκε ότι 

παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις στην αξιολόγησή τους με το ηλεκτρονικό 

εργαλείο σε σχέση με τα αγόρια. 

Βιβλιογραφία 

α. Ελληνική 

Παρασκευόπουλος Μ., (2006). «Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα. 

Παρασκευόπουλος Μ., Μπίλια Α, & Παρασκευοπούλου Π. (2010) Πρακτικά του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να 

µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010  

Ράπτης, Α., (2000) «Η Ιδεολογία των Νέων Τεχνολογιών: για μια σύνθεση παλιών και 

νέων αντινομιών». Κεντρική εισήγηση στο Β΄ Πανελλήνιο και Διεθνές 

751

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Συνέδριο του ΠΤΔΕ και ΚΕΠΕΚ του Παν/μίου Αθηνών σε συνεργασία με το ΠΙ 

με θέμα «Οι Νέες Τεχνολογίες για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό» (Έκδοση 

του Πανεπιστημίου Αθηνών). 

Ρίζος, Ι., Κολέζα, Ε. και Παππάς, Ι. (2002). «ΤΕΛΕΔΙΑ: Ένα δυναμικό σύστημα 

αξιολόγησης μέσω υπολογιστή», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 

σελ.26-29, Ρόδος, Ελλάδα. 

β. Ξενόγλωσση 

Bailey, K.M. (1998). Learning about language assessment: dilemmas, decisionjs, and 

directions, Heinle & Heinle: US. 

Bull, J. and Danson, M. (2004) Computer-Assisted Assessment (CAA). The LTSN 

Generic Centre Assessment Series Guide Number 14. Learning and Teaching 

Support Network (LTSN): York. 

Bull, J. and McKenna, C. (2004). Blueprint for Computer Assisted Assessment, 

RoutledgeFalmer, London. 

Charman, D. and Elms, A. (1998). “Computer Based Assessment”, A guide to good 

practice, vol.1. 

Conole, G., & Warburton, B. (2005). A review of computer-assisted assessment. 

Research in Learning Technology, 13(1). 17-31. 

Crisp, G., (2007) The e-assessment handbook, Continuum International Publishing, 

New York, Grover, C.A., A.H. Becker and S.F. Davis, “Chapters and units: 

Frequent versus infrequent testing revisited”, Teaching of Psychology, vol.16, 

no.4, pp.192-194. 

Falchikoν, N. (1995). “Improving feedback to and from students”, In P Knight (Ed.), 

Assessment for Learning in Higher Education, Kogan Page, London. 

Kozma, R.B. (1991). Learning with media. Review of Education Research, V61, N2, 

179-211. 

Lazarinis, F., Green, S. and Pearson, E. (2010). “Creating personalized assessments 

based on learner knowledge and objectives in a hypermedia Web testing 

application”, Computers and Education, vol.55, pp.1732-1743. 

Oz, E. & White, L.D. (1993). Multimedia for better training. J, Syst. Mgmt., V44, N5, 

34-43. 

Underwood, A. J.: 1994, ‘On beyond BACI: sampling designs that might reliably 

detect environmental disturbances’, Ecol. Appl. 4(1), 3–15. 

752

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Τεχνολογικά εμπλουτισμένη ή παραδοσιακή διδασκαλία και μάθηση; μια μελέτη 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γεωγραφίας-Γεωλογίας της Β΄ 

Γυμνασίου 

Κοζάς Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.11  

konstantinosrodos@gmail.com 

Χατζή  Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04  

hatjianastassia@gmail.com 

Ποντικάκου Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04 

pontikakoubaso@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα πειραματικής έρευνας που 
μελέτησε την πιθανή διαφοροποίηση στην επίδοση μεταξύ ομάδας μαθητών της οποίας 
η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης εμπλουτίστηκε με χρήση Τ.Π.Ε. και 
ομάδας που διδάχτηκε με συμβατικό τρόπο. Η έρευνα αφορούσε το μάθημα της 
Γεωγραφίας-Γεωλογίας της Β΄ Γυμνασίου. Στα συμπεράσματα της μελέτης φαίνεται 
ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών που αξιοποίησαν τις Τ.Π.Ε. βελτιώθηκε 
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον μέσο όρο της επίδοσης των μαθητών που έκαναν 
χρήση συμβατικών μέσων. Επίσης, η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική και με 
ισχυρή πρακτική συσχέτιση. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την επιβεβαίωση και τη 
διεξοδικότερη τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 

Λέξεις - κλειδιά: Τ.Π.Ε., πειραματική διαδικασία, Γεωγραφία, Γυμνάσιο 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), χαρακτηρίζονται από 
δυνατότητες ταχύτατης επεξεργασίας, αναζήτησης, αποθήκευσης και διάδοσης της 
πληροφορίας (Σολομωνίδου, 2006). Έτσι, επιδρούν σε βάθος και μη αναστρέψιμα, 
αναφορικά με τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται, κοινωνικοποιούνται και 
αλληλεπιδρούν σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής 
τους ζωής (European Schoolnet, 2013: 11). Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν 
τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας προσφέροντας νέες δυνατότητες (Σολομωνίδου, 
2006). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν υπάρξει πολλές μελέτες 
σχετικά με την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, όμως η επιστημονική κοινότητα 
δεν έχει ακόμα αποφανθεί για τη χρησιμότητα τους (Van Son, 2011). Ο 
προβληματισμός αυτός αποτέλεσε το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας 
ερευνητικής προσπάθειας, με στόχο την μελέτη της τεχνολογικά εμπλουτισμένης 
διδασκαλίας και μάθησης στο διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας-Γεωλογίας Β΄ 
Γυμνασίου.  

Εννοιολογικό πλαίσιο 

Ως Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), «χαρακτηρίζονται 
αφενός οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και την μετάδοση μιας ποικιλίας 
μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου 
τα μέσα, που είναι φορείς, αυτών των άυλων μηνυμάτων» (Κόμης, 2004: 16).  
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Η εφαρμογή στη διδασκαλία και τη μάθηση των Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τους Kirkwood 
& Price (2014), χαρακτηρίζει την έννοια της «Τεχνολογικά εμπλουτισμένης μάθησης» 
(Technology-Enhanced Learning). Σύμφωνα με άλλους μελετητές η εμπλουτισμένη 
τεχνολογικά μάθηση αναφέρεται σε κάθε διαδικτυακή υποδομή ή σύστημα το οποίο 
υποστηρίζει απευθείας τη διδασκαλία και τη μάθηση (Walker et al., 2012).  

Σε μια μελέτη του το «Higher Education Funding Council for England» (HEFCE, 2009) 
προσδιορίζει την ενίσχυση των Τ.Π.Ε., στη διδασκαλία και τη μάθηση, σε 3 επίπεδα: 

Υποστήριξης της διδασκαλίας με χρονικά αποδοτικές μεθόδους αξιολόγησης και 
ανατροφοδότησης. 

Εμπλουτισμού της διδασκαλίας με την παροχή επιπλέον ή συμπληρωματικών πηγών 
ή/και μαθησιακών δυνατοτήτων. 

Μετασχηματισμού της μαθησιακής εμπειρίας επιτυγχάνοντας μαθησιακές 
δραστηριότητες με τρόπους που μέχρι τώρα ήταν δύσκολοι να επιτευχθούν.  

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να ενισχυθούν το 2ο και το 3ο κυρίως επίπεδο, 
αξιοποιώντας δραστηριότητες και εργαλεία όπως: η ιστοεξερεύνση και το λογισμικό 
Google Earth. 

Η ιστοεξερεύνηση είναι ένα σχέδιο διερευνητικής μαθησιακής δραστηριότητας, που 
ενσωματώνει Τ.Π.Ε., με σκοπό την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών από τον 
παγκόσμιο ιστό (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2009). Με την ιστοεξερεύνηση 
μπορούν να ξεπεραστούν προβλήματα όπως: η χρονοβόρα και άσκοπη περιπλάνηση 
στο διαδίκτυο, ο κίνδυνος έκθεσης σε ακατάλληλο υλικό και η επισφάλεια της 
επίτευξης των μαθησιακών στόχων (Φεσάκης & Βλάχου, 2009). Οι συμμετέχοντες δεν 
μεταφορτώνουν άκριτα πληροφορίες, από ιστοσελίδες με αμφισβητούμενη 
εγκυρότητα, αλλά τις επεξεργάζονται και τις μετασχηματίζουν. Με αυτό τον τρόπο 
ενθαρρύνεται η ανεξάρτητη και συνεργατική μαθητοκεντρική διερεύνηση καθώς και η 
σκέψη ανώτερου επιπέδου (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2009).  

Το Google Earth είναι μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή που θεωρείται ότι μπορεί να 
βοηθήσει στην εξερεύνηση της γης με δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο 
(Patterson, 2007). Διαθέτει δυνατότητες παρουσίασης σε πολλαπλά επίπεδα χωρικών 
και γενικότερα γεωγραφικών πληροφοριών ενσωματωμένων στο συναφές πλαίσιο 
αναφοράς (Doering, & Veletsianos, 2008), υποστηρίζοντας την κριτική και αναλυτική 
σκέψη (Committee on the Support for Thinking Spatially, 2006). Μεταξύ άλλων, οι 
μαθητές μπορούν να μετρήσουν αποστάσεις, να συγκρίνουν μεγέθη, να κατανοήσουν 
τις συνέπειες των ανθρώπινων επεμβάσεων στον πλανήτη, να εντοπίσουν διάφορα 
γεωλογικά χαρακτηριστικά κτλ (Patterson, 2007). 

Ανασκόπηση σχετικών ερευνών 

Αρκετές έρευνες δείχνουν την αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία διαφόρων 
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διδακτικών αντικειμένων (Liisa et al., 2001· Κατμάδα κ. ά., 2015) όπου φαίνεται οι 
συμμετέχοντες να έχουν θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και να απολαμβάνουν 
ανάλογες δραστηριότητες (Νικολοπούλου & Γιαλαμάς, 2015), να προάγεται το κλίμα 
συνεργασίας (Καρτσιώτου κ, ά., 2012) και να αυξάνεται το ενδιαφέρον (Λόβαρη & 
Χαραλάμπους, 2006). Επιπρόσθετα, στο διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας ο 
τεχνολογικός εμπλουτισμός του μαθήματος διευρύνει τη χωρική σκέψη (Κλωνάρη κ. 
α., 2013) και γενικά προάγει τη γεωγραφική γνώση (Ratinen, & Keinonen, 2011; 
Αποστολοπούλου & Κλωνάρη, 2013).  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήματα:  

α) επηρεάζονται οι επιδόσεις των μαθητών από την εμπλουτισμένη τεχνολογικά 
διδασκαλία και μάθηση στο διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας-Γεωλογίας;  

β) διαφοροποιείται η επίδοση των μαθητών που χρησιμοποιούν εμπλουτισμένη 
τεχνολογικά διδασκαλία και μάθηση, στο διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας-
Γεωλογίας, από τους μαθητές που διδάσκονται με παραδοσιακά μέσα; 

Η επιστημονική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η πειραματική μέθοδος. 

Πειραματική μέθοδος 

Επιλέχθηκε το ημιπειραματικό σχέδιο με προέλεγχο και ισοδύναμες φυσικές ομάδες 
(Βάμβουκας, 2010). Η έρευνα έλαβε χώρα σε ένα Δημόσιο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια 
του τρίτου τριμήνου του σχολικού έτους 2015-16, στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Γεωγραφίας-Γεωλογίας Β΄ Γυμνασίου. Η διδακτική παρέμβαση διήρκησε περίπου 2 
εβδομάδες για 4 διδακτικές ώρες. Αρχικά, χορηγήθηκε σε τμήμα με 18 μαθητές άτυπο 
τέστ επίδοσης στο διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας-Γεωλογίας. Με τον όρο 
«άτυπα τέστ επίδοσης» προσδιορίζουμε τα μη σταθμισμένα ερωτηματολόγια γνώσεων 
(Παπαναούμ-Τζίκα, 1985). Άλλοι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «μη παραμετρικά 
τεστ», τα οποία και θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς μπορούν να προσφέρουν στους 
εκπαιδευτικούς γρήγορη, σαφή και εστιασμένη ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις των 
μαθητών (Cohen, et al., 2008). Το τεστ περιελάμβανε 20 ερωτήσεις (16 πολλαπλών 
επιλογών και 4 σωστού-λάθους) και στηριζόταν στη θεματολογία αξιολόγησης του 
σχολικού βιβλίου από το μάθημα 14 και 15 (Ασλανίδης, Α. κ. ά., 2014: 50-54). Οι 
συγκεκριμένες ενότητες δεν ήταν γνωστές στους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο 
διερευνήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των συμμετεχόντων. Κάθε σωστή απάντηση 
βαθμολογούνταν με μία μονάδα. Με βάση τα αποτελέσματα του τέστ, το τμήμα 
χωρίστηκε στην «Ομάδα ελέγχου» (ΟΕ) με 9 μαθητές και την «Πειραματική Ομάδα» 
(ΠΟ) με ισάριθμους μαθητές. Στη συνέχεια και οι 2 ομάδες παρακολούθησαν 
παράλληλα τα μαθήματα με θέμα: «Μεσόγειος Θάλασσα» και «Άνθρωποι στη 
Μεσόγειο». Σε κάθε ομάδα δίδαξε διαφορετικός εκπαιδευτικός, με την ίδια διδακτική 
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μέθοδο (ομαδοσυνεργατική), ίδιους διδακτικούς στόχους και την ίδια δομή μαθήματος, 
με μόνη διαφοροποίηση ως προς τα διδακτικά μέσα. Έτσι, για την κατάκτηση του ίδιου 
γνωστικού στόχου η ΟΕ χρησιμοποίησε συμβατικές πηγές και τρόπους παρουσίασης 
όπως χάρτες, έντυπους γεωγραφικούς άτλαντες, υδρόγειο σφαίρα και αναζήτησε 
πληροφορίες στη σχολική βιβλιοθήκη, ενώ η ΠΟ αξιοποίησε ψηφιακά βιβλία, 
ψηφιακούς χάρτες το λογισμικό Google Earth και πραγματοποίησε ιστοεξερεύνηση 
σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας. Στον πίνακα 1 παρατίθενται συγκριτικά, κατά ομάδα, 
τα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία. Τα φύλλα 
εργασίας βρίσκονται αναρτημένα στη διεύθυνση 
https://www.slideshare.net/secret/e9hU2hdbFFJgoX. 

 Είδος ομάδας 

 

   

Ομάδα Ελέγχου Ομάδα Πειραματική 

Πηγές και μέσα 
αναζήτησης πληροφοριών  

Σχολική βιβλιοθήκη με 6.000 
τίτλους βιβλίων 

Διαδίκτυο-Ιστοεξερεύνηση 

Πηγές και μέσα 
αναζήτησης, προβολής, 
παρουσίασης κτλ  

Υδρόγειος σφαίρα, διάφοροι 
έντυποι χάρτες, βιβλία, 
άτλαντες, πίνακες κτλ 

Λογισμικό Google Earth, 
ψηφιακά βιβλία και χάρτες, 
προβολέας, οθόνη Η/Υ.  

Πίνακας 1: Αξιοποίηση συμβατικών και σύγχρονων μέσων στην πειραματική 
διαδικασία 

Αμέσως μετά το πέρας του πειράματος χορηγήθηκε εκ νέου το ίδιο άτυπο τεστ 
επίδοσης και στις 2 ομάδες. Ακολούθησε επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών 
δεδομένων (βλέπε σχετική ενότητα).  

Το δείγμα της έρευνας 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος κατά ομάδα και φύλο. 

 ΦΥΛΟ 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Ν Ν Ν 

Ομάδα Ελέγχου 5 4 9 

Ομάδα Πειραματική 6 3 9 

Σύνολο 11 7 18 

Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος της έρευνας κατά 
ομάδα συμμετοχής και φύλο 
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Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων 

Η επεξεργασία και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το 
στατιστικό λογισμικό πρόγραμμα SPSS (έκδοση 22). Η ισοδυναμία των ομάδων 
εξετάστηκε, πριν και μετά την παρέμβαση, με το στατιστικό κριτήριο t-test για 
ανεξάρτητα δείγματα (Ανδρεαδάκης, & Βάμβουκας, 2011). Αρχικά, διερευνήθηκε η 
ύπαρξη κανονικής κατανομής με τη βοήθεια του τεστ Sapiro-Wilk (S-W), τόσο στην 
ΟΕ πριν (p = ,595) και μετά (p = ,445), όσο και στην ΠΟ πριν (p = ,276) και μετά (p = 
,914). Το S-W χρησιμοποιήθηκε διότι το σύνολο του δείγματος δεν ξεπερνούσε τα 50 
υποκείμενα (Κόλλιας, 2007). Επίσης, έγινε έλεγχος για την ύπαρξη ομοιογένειας στη 
διακύμανση με το Levene’s test πριν (p = ,781) και μετά (p = ,231) την παρέμβαση 
(Ρούσος, & Τσαούσης, 2011). Επιπλέον, μετρήθηκε η διαφοροποίηση του μέσου όρου 
της επίδοσης, κάθε ομάδας ξεχωριστά, με τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου t-test 
για εξαρτημένα δείγματα (Ανδρεαδάκης, & Βάμβουκας, 2011). Ακόμα, υπολογίστηκε 
το μέγεθος της επίδρασης (Cohen’s d effect size) για την εξαρτημένη μεταβλητή. 
Τέλος, ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας υιοθετήθηκε το p = ,05. 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα 3 προκύπτει ότι η διαφορά των μέσων όρων 
της ΟΕ (10,78) και της ΠΟ (10,78) πριν την εφαρμογή της παρέμβασης δεν είναι 
στατιστικά σημαντική, t (16 ) = ,001, p = 1,00. Έτσι, φαίνεται να επιβεβαιώνεται η 
αρχική ισοδυναμία των ομάδων. Αντίθετα, οι μέσοι όροι της ΟΕ (11,78) και της ΠΟ 
(15,56) μετά την εφαρμογή της παρέμβασης παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 
διαφορά, t (16 ) = -2,29, p = ,036. Επιπλέον, το μέγεθος της επίδρασης του δείκτη 
Cohen’s d υπολογίζεται μεταξύ της ΟΕ και της ΠΟ σε d=1,08 υποδηλώνοντας μια 
δυνατή πρακτική συσχέτιση (Cohen, 1988; Muijs, 2004). 

 ΟΕ ΠΟ Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας Δείκτες 

x̅ s x̅ s t df p 

Επίδοση στο τέστ πριν 10,78 2,33 10,78 2,63 ,001 16 1,00 

Επίδοση στο τέστ μετά 11,78 4,05 15,56 2,83 -2,29 16 ,036 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων, «πριν» και «μετά» την 
εφαρμογή του πειράματος, της ΟΕ και της ΠΟ. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας 

των διαφορών των μέσων όρων  

Από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα 4 προκύπτει ότι η διαφορά των μέσων όρων 
της ΟΕ πριν (10,78) και μετά (11,78) την εφαρμογή της παρέμβασης δεν είναι 
στατιστικά σημαντική, t (8) = -1,31, p = ,227. Αντίθετα, οι μέσοι όροι της ΠΟ πριν 
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(10,78) και μετά (15,56) την εφαρμογή της παρέμβασης παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντική διαφορά, t (8) = -5,65, p = ,001. 

 Επίδοση πριν Επίδοση μετά Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

Δείκτες 

x̅ s x̅ s t df p 

Ομάδα 
Ελέγχο
υ 

10,78 2,33 11,78 4,05 -1,31 8 ,227 

Ομάδα 
Πειραμ
ατική 

10,78 2,63 15,56 2,83 -5,65 8 ,001 

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων της ΟΕ και της ΠΟ, 
«πριν» και «μετά» την εφαρμογή του πειράματος. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας 

των διαφορών των μέσων όρων 

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας φαίνεται να υπάρχει βελτίωση των 
επιδόσεων και στις 2 ομάδες. Όμως, παρατηρείται μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο 
επίπεδο βελτίωσης της πειραματικής ομάδας, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η 
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, το μέγεθος της επίδρασης υποδηλώνει 
μια ισχυρή πρακτική συσχέτιση. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
ομάδα των μαθητών που αξιοποίησε την εμπλουτισμένη με Τ.Π.Ε. διδασκαλία και 
μάθηση βελτίωσε σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιδόσεις της στο μάθημα της Γεωγραφίας-
Γεωλογίας σε σχέση με την ομάδα των μαθητών που χρησιμοποίησαν συμβατικά μέσα 
διδασκαλίας και μάθησης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες 
(Ratinen, & Keinonen, 2011; Αποστολοπούλου & Κλωνάρη, 2013). Η διαπίστωση 
αυτή ενδεχομένως να οφείλεται στην εξοικείωση των σημερινών μαθητών με τη χρήση 
των ηλεκτρονικών συσκευών και του διαδικτύου (Σολομωνίδου, 2006) ή/και στις 
επιπλέον δυνατότητες παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών που παρέχουν 
εργαλεία όπως το Google Earth (Patterson, 2007; Doering, & Veletsianos, 2008). Η 
συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης με μικρό αριθμό δείγματος. 
Συνεπώς, τα αποτελέσματα της δεν είναι γενικεύσιμα. Επίσης, δεν εξισώθηκαν όλοι οι 
παράγοντες που θα μπορούσαν να ασκήσουν κάποια επίδραση στην εξαρτημένη 
μεταβλητή. Όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή της διδασκαλίας στις 2 ομάδες από 
διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Έτσι, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε το βαθμό 
διαφοροποίησης της επίδοσης στις ικανότητες, το διδακτικό στυλ ή/και την 
προσωπικότητα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Αν και με αδυναμίες, η παρούσα 
μελέτη θα προσθέσει μια επιπλέον πηγή επιστημονικής πληροφόρησης αναφορικά με 

758

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



τα μαθησιακά αποτελέσματα που μπορεί να έχει ο τεχνολογικός εμπλουτισμός της 
διδασκαλίας διδακτικών αντικειμένων όπως της Γεωγραφίας-Γεωλογίας. Κλείνοντας, 
προτείνεται η διεξαγωγή της ίδιας έρευνας στο μέλλον σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών 
και με εξισωμένη τη μεταβλητή «εκπαιδευτικός».  
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Το Τ. που ταξιδεύει με την ΤΕΧΝΗ και το Λ. ο ΛΟΓΟΣ που λαμπυρίζει. 
Εκπαιδεύοντας μετανάστες χρήστες ουσιών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

με τη βοήθεια της ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑΣ στο ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC 
 

Παναγιωτίδου Μαρία 1 , Κενκισβίλι Ολγα 2 
1 Κοινωνική Λειτουργός Μ.Sc., Προσωπικό Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC 

statsocwork@yahoo.gr 
2 Μουσικός, Εκπαιδεύτρια, Εθελόντρια ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC 

educ@kethea-mosaic.gr 

Περίληψη 

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ που υποστηρίζει μετανάστες και 
πρόσφυγες χρήστες ουσιών και μη. Στο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων πραγμα-
τοποιούνται μαθήματα ελληνικών όπου χρησιμοποιείται η τέχνη ως μέσο εκμάθησης. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει με πολλαπλούς τρόπους 
στη διαδικασία της μάθησης. Στην εισήγηση θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία, τους 
βασικούς στόχους της εκπαίδευσης καθώς και θα αναφερθούμε σε τρία παραδείγματα 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας μέσω της τέχνης και της τεχνολογίας. Συγκεκρι-
μένα, θα παρουσιάσουμε τον τρόπο εκμάθηση της ελληνικής αλφαβήτας μέσω της μου-
σικής, των εικαστικών, της κίνησης και της τεχνολογίας. Επίσης, στο τρόπο εκμάθηση 
των συναισθημάτων μέσω μουσικής, εικαστικών και της τεχνολογίας. Τέλος, θα ανα-
φερθούμε στην ομάδα ραδιοφώνου του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC ως μέσο εκπαίδευσης των 
μελών στην ελληνική γλώσσα.  

Λέξεις-Κλειδιά: διδασκαλία μέσω τέχνης, ελληνική γλώσσα, χρήστες, μετανάστες,  

Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ( το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ) λειτουργεί από το 1983 
και είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης 
στη χώρα μας. Τα προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την 
εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θε-
ραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νο-
μικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κό-
σμο της εργασίας. 

Το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC είναι ένα από τα προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Tο ΚΕΘΕΑ 
MOSAIC, δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέμβει στην μείωση των συνθηκών που δη-
μιουργούν περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό προσφύγων και μεταναστών. 
Λειτουργεί από το 2003 παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες και 
πρόσφυγες, όσον αφορά την Πρόληψη, τη Συμβουλευτική και την Υποστήριξη Εξαρ-
τημένων από ουσίες.  
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Η πολύπλευρη θεραπευτική παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ (και κατά συνέπεια του ΚΕΘΕΑ 
ΜΟSAIC) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και υπηρεσίες εκπαίδευσης. H εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες/ πρόσφυγες, στις σημερινές οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες, αποτελεί πλέον προϋπόθεση επιβίωσης και δεν είναι πια μόνο 
ένας παράγοντας προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, τα μαθήματα 
Ελληνικών, κατέχουν μια καίρια και σημαντική θέση στο πλαίσιο υποστήριξης της 
Μονάδας.  

Μεθοδολογία - Στόχοι 

Βασικός στόχος των μαθημάτων του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC, είναι η βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των μεταναστών/προσφύγων μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων και των δε-
ξιοτήτων τους, αλλά και η αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσω-
μάτωσης. Αποτελούν μια πολύπλευρη δραστηριότητα, που ξεκινά από την εκμάθηση 
πρωταρχικών λέξεων και εννοιών και διαμορφώνει μια ευρύτερη διαπολιτισμική επι-
κοινωνία, ανάμεσα στους ανθρώπους. Στους εξαρτημένους, η εκμάθηση των ελληνι-
κών, αποτελεί έναν επιπλέον λόγο, συνολικής ανάπτυξής τους, καθώς, εφόσον επιλέ-
ξουν την εισαγωγή τους σε θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης, η βασική γλώσσα της 
θεραπείας είναι η ελληνική. 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθείται είναι αυτή της δημιουργικής και βιωματικής 
μεθόδου, με κύρια εργαλεία τις βιωματικές τεχνικές μάθησης και τις τέχνες. Η κύρια 
μέθοδος διδασκαλία μας βασίζεται στην αισθητική διδασκαλία της γλώσσας 
(Sotiropoulou, 2012) όπου απαραίτητη κρίνεται η ενεργός συμμετοχής του μαθητή και 
η συναισθηματική του εμπλοκή. Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση, όπου αφορά 
το γνωστικό-νοητικό, το συναισθηματικό-κοινωνικό, και το σωματικό επίπεδο.  

Χρησιμοποιώντας την τέχνη και την τεχνολογία προσελκύουμε το ενδιαφέρον των μα-
θητών δημιουργώντας κίνητρα για μάθηση προσφέροντας πλούσια ερεθίσματα συμ-
βάλλοντας με πολλαπλούς τρόπους στην καλύτερη εκμάθηση της νέας γλώσσας. Η 
τέχνη «ξεκλειδώνει» σφιξίματα συναισθηματικά ή νοητικά, βοηθάει σημαντικά στην 
άρση της αυτολογοκρισίας και απελευθερώνει. (Φιλίππου, 2010). Δεδομένου ότι οι μα-
θητές μας είναι μετανάστες – πρόσφυγες, θεραπευόμενοι, είτε χρήστες ουσιών, είτε 
μέλη της Πρόληψης, το να τους κινήσουμε την περιέργεια, να δημιουργήσουν, να «ξε-
κλειδώσουν» και κατά συνέπεια να εκφραστούν μέσω της νέας γλώσσας είναι πολύ 
σημαντικά στοιχεία για το μάθημα.  

Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την τεχνολογία παρέ-
χεται η δυνατότητα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων της ακρόασης (κατανόηση προ-
φορικού λόγου), της ομιλίας (παραγωγή προφορικού λόγου), της ανάγνωσης (κατανό-
ηση γραπτού λόγου) και της γραφής (παραγωγή γραπτού λόγου) καθώς και της διαπο-
λιτισμικής ικανότητας (πολιτισμική συνειδητοποίηση). Ο υπολογιστής (ήχος, εικόνα, 
κείμενο) είναι ένα καθοριστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε τη 
διδακτική μας προσέγγιση και να ξεπεράσουμε εμπόδια. 
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Μαθαίνοντας την αλφαβήτα με τη βοήθεια της τέχνης και της τεχνολογίας. 

 

Ένα γράμμα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά 
τους, να παίξουν με τα χρώματα, να σχηματίσουν διάφορες εικόνες. Γίνεται και εργα-
λείο όμως για τους υπόλοιπους μαθητές μέσω της τεχνολογίας. Οι ζωγραφιές των μα-
θητών, με βάση τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτας, σκανάρονται στον υπολογιστή 
δίνοντας μας τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε την εικόνα και να δημιουργήσουμε το 
δικό μας εργαλείο/κάρτες για τους νέους μαθητές όπου μέσα από το παιχνίδι (ποιο 
γράμμα είναι αυτό ή ποιος θα βρει πρώτος το γράμμα Α) μαθαίνουν τη νέα γλώσσα.  

Παράλληλα, εντάξαμε και τη μουσική στο μάθημα της αλφαβήτας. Χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από τη μέθοδο Suzuki μπορέσαμε με ένα εύκολο τρόπο να διδάξουμε τους 
μαθητές μας. Και σε αυτό το σημείο η τεχνολογία ήταν αρωγός της προσπάθειάς μας. 
Παίζοντας ζωντανά ηλεκτρικό πιάνο ή σε αρμόνιο οι μαθητές μας άλλοτε δειλά και 
άλλοτε πιο δυναμικά ξεκινούσαν το τραγούδι. Σε μουσική παρτιτούρα βασιζόμενη στο 
κομμάτι του Μότσαρτ Variations on «Αh! Vous dirai-je maman» προτρέπαμε τους μα-
θητές ακούγοντας το ρυθμό ομαδικά ή/και ατομικά να τραγουδάνε την αλφαβήτα.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έδινε μία άλλη ατμόσφαιρα στην τάξη, στη σχέση με 
τον εκπαιδευτικό, στη μεταξύ τους σχέση αλλά συνέβαλλε και στην καλύτερη μνήμη 
του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. 

To αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το ηχο-
στούντιο του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και να πραγματοποιήσουμε ηχογράφηση. Η τεχνολο-
γία, συνέβαλλε στο να βιώσουν 4 από τα μέλη μας (δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα 
για όλους) αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία ηχογράφησης σε στούντιο. Πραγματικά τα μέλη 
μας ενθουσιάστηκαν με το ηχο-στούντιο και έδειξαν απίστευτο επαγγελματισμό. Οι 
όποιες φοβίες είχαν, επειδή για όλους ήταν η πρώτη εμπειρία, ξεπεράστηκαν και χάρη-
καν τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν άκουσαν 
τη φωνή τους και είχαν τη δυνατότητα να έχουν το cd και να το ηχογραφήσουν στο 
κινητό τους. Επίσης, ήταν πολύ περήφανοι που αυτή η ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε 
σε εργαλείο που φτιάχτηκε για την καλύτερη εκμάθηση των ελληνικών. 
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Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ηχογραφήσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι χωρίς 
φωνές (μόνο τη μουσική) αλλά και με διαφορετικούς τρόπους πχ ανά 3 ,4, 6 γράμματα 
ώστε να γίνει ένα ακόμη εργαλείο στην τάξη. Με αυτόν τρόπο υπάρχει η δυνατότητα 
να χρησιμοποιούμε τη μουσικής χωρίς να υπάρχει κάποιο μουσικό όργανο στο μάθημα. 
Αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, όταν υπάρχει η δυνατότητα από μέρους τους, ηχογραφούν 
με το κινητό τους το τραγούδι της αλφαβήτας, για να το ακούν και εκτός τάξης και να 
εξασκηθούν.  

 Έχοντας τη μουσική με την αλφαβήτα από φωνές των μαθητών και τις ζωγραφιές τους 
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο που θα τα συνδυάζει. Χρησιμοποιώ-
ντας τη τεχνολογία και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Movie Maker καταφέραμε να τα 
συνδυάσουμε, και σε κάθε γράμμα που ακούγονταν να υπάρχει το αντίστοιχο γράμμα 
σε ζωγραφιά, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους νέους μαθητές να έρθουν σε επαφή 
με την αλφαβήτα μέσω της τέχνης.  

Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι η τεχνολογία και συγκεκριμένα το facebook, συνέ-
βαλλαν στο να διαδώσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο και στο ευρύ κοινό. Αυτή τη 
στιγμή το εργαλείο αυτό το έχει 2,4 χιλ. προβολές και 25 κοινοποιήσεις. Αριθμός πραγ-
ματικά απίστευτος για τις δημοσιεύσεις στο facebook του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC.  

Όμως, δεν μείναμε μόνο στη ζωγραφική και στη μουσική. Δεδομένου ότι περιβάλλοντα 
που εμπεριέχουν τη ευχαρίστηση, τη δημιουργικότητα και την κίνηση είναι πραγμα-
τικά αποτελεσματικά για τη μάθηση (Hannanford, 2005) αποφασίσαμε να εντάξουμε 
και την κίνηση. Μέσα από το παιχνίδι, οι μαθητές μπήκαν σε μία δημιουργική διάθεση 
πως μπορούν τα γράμματα να σχηματιστούν με τα σώματα. Και εδώ τα αποτελέσματα 
ήταν πολύ καλά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αποτυπώσουμε τις εικόνες σε ψη-
φιακή μηχανή όπου στη συνέχεια είχαμε τη δυνατότητα να τις επεξεργαστούμε στον 
υπολογιστή (photoshop, Microsoft Picture Office) για να δημιουργήσουμε ένα νέο ερ-
γαλείο, παρόμοιο με το προηγούμενο, βασιζόμενο αυτή τη φορά στο πως το σώμα μπο-
ρεί να σχηματίσει τα γράμματα.  

 

Μαθαίνοντας τα συναισθήματα με τη βοήθεια της τέχνης και της τεχνολογίας. 
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Ένα άλλο παράδειγμα της χρήσης της τεχνολογίας στο μάθημα είναι η εκμάθηση λέ-
ξεων που αφορά τα συναισθήματα. Η εκμάθηση των συγκεκριμένων λέξεων είναι α-
παραίτητη στα μέλη/μαθητές που κάνουνε θεραπεία στο ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC αλλά α-
κόμη περισσότερο σε όσους προετοιμάζονται για την κοινότητα. Για το λόγο αυτό α-
ποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας υλικό με τη βοήθεια της τεχνολογίας.  

Έχει αποδειχτεί ότι η μουσική μπορεί να προκαλέσει έντονες συναισθηματικές αντι-
δράσεις στο 80% των ενηλίκων, αντιδράσεις που ποικίλλουν από συναισθήματα, χαράς 
μέχρι λύπης, φόβου (Sloboda, 1991). Για το λόγο αυτό η μουσική έγινε βοηθός μας στο 
μάθημα για τα συναισθήματα. Με τη βοήθεια του youtube, επιλέξαμε μουσικά κομμά-
τια όπου το καθένα αντιστοιχούσε κατά την εμπειρία μας και τη βιβλιογραφία σε δια-
φορετικές οικογένειες συναισθημάτων.  

Καθένα από τα μουσικά κομμάτια αυτά ακούστηκαν σε διαφορετικά μαθήματα, δίνο-
ντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποτυπώσουν στο χαρτί, σκέψεις, εικόνες και 
συναισθήματα που τους ερχόντουσαν με βάση το συγκεκριμένο κομμάτι. 

 

Για να δημιουργήσουμε ένα υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών μας, ηχογρα-
φήσαμε σε ηλεκτρικό πιάνο στο ηχοστούντιο του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ τα μουσικά κομ-
μάτια. Παράλληλα ηχογραφήσαμε (στην ελληνική γλώσσα) τα συναισθήματα που σύμ-
φωνα με τους μαθητές μας αντιστοιχούσαν σε κάθε μουσικό κομμάτι. Στη συνέχεια 
επεξεργαστήκαμε τις ζωγραφιές των μαθητών με το photoshop. Χρησιμοποιώντας για 
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μία ακόμη φορά το movie maker φτιάξαμε ένα εργαλείο όπου συνδυάσαμε τις ζωγρα-
φιές των μαθητών, τα μουσικά κομμάτια, τον ήχο των λέξεων των συναισθημάτων 
στην ελληνική γλώσσα και τις λέξεις αυτές μεταφρασμένες σε 4 διαφορετικές γλώσσες.  

Ραδιοφωνική ομάδα 

Εκτός όμως από την τεχνολογία που έχουμε στο ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC, δουλέψαμε και με 
τη τεχνολογία των ραδιοφωνικών εκπομπών σε web radio. Τα ραδιόφωνο δίνει τη δυ-
νατότητα στους μαθητές/μελη του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC (εξαρτημένοι, πρώην εξαρτημέ-
νοι, μη εξαρτημένοι-μέλη της Πρόληψης) να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό: σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, ιστορίες είτε προσωπικές είτε από τη χώρα τους, μουσικές 
από τις πατρίδες τους.  

Στόχος της ραδιοφωνικής ομάδας είναι τα μέλη να μάθουν την ελληνική γλώσσα με 
εναλλακτικό τρόπο. Οι μαθητές, μέλη της ομάδας, αποφασίζουν για το θέμα που θα 
παρουσιάσουν πχ τη χώρα τους και ψάχνουν στο ίντερνετ αντίστοιχα στοιχεία. Πραγ-
ματικά είναι εντυπωσιακό το πάθος που δείχνουν. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό 
όταν προσπαθούν για παράδειγμα να μεταφράσουν ποιήματα από τη χώρα τους, που 
βρίσκουν στο ίντερνετ, και έτσι να μοιραστούν στοιχεία του πολιτισμού τους, αλλά και 
δικά τους συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες τόσο με την ομάδα αλλά και με το ευρύτερο 
κοινό. Με αυτό τον τρόπο συνεργάζονται, μαθαίνει ο ένας από τον άλλο, βελτιώνουν 
τα ελληνικά τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας και όλα αυτά 
μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον. Παράλληλα, δίνουν και στους 
ακροατές, Ελληνες και μη, την δυνατότητα να γνωρίσουν τους ανθρώπους αυτούς μέσα 
από τα πολιτιστικά στοιχεία της χώρας τους και μέσα από τις ιστορίες τους. 
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Συμπεράσματα 

Το μάθημα της ελληνικής γλώσσας δεν θα είχε τα ίδια αποτελέσματα χωρίς τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών (προγράμματα του υπολογιστή, ίντερνετ, ηχοστούντιο, web ra-
dio, φωτογραφία). Η τεχνολογία και η τέχνη έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
δημιουργήσουν, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να δώσουν μορφή στις σκέψεις και στα 
συναισθήματά τους να απομνημονεύσουν καλύτερα το μάθημα και να το αποκτήσουν 
μία γνώση διαρκέστερη και αποτελεσματικότερη.  

Παράλληλα, έδωσε στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας το υλικό των 
μαθητών, να δημιουργήσουν νέα εργαλεία τόσο για το ίδιο το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC όσο 
και ευρύτερα για την καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες 
πρόσφυγες.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια σύντομη ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση της τεχνι-

κής της υπολογιστικής προσομοίωσης, ως μιας εναλλακτικής μεθόδου, στην επιστημο-

νική μελέτη φαινομένων στην επιστημονική κοινότητα και ιδιαίτερα στην οικονομική 

επιστήμη. Η εργασία επιχειρεί αρχικά να αποσαφηνίσει την έννοια της υπολογιστικής 

προσομοίωσης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει σύντομα και συνοπτικά την αξιοποίηση 

διαφόρων μορφών και τύπων υπολογιστικών προσομοιώσεων στα πλαίσια της οικονο-

μικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας, όσο και σε επίπεδο μακροοικονο-

μίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Προσομοίωση, Οικονομία, Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Με τον όρο «υπολογιστική προσομοίωση» αναφερόμαστε στη χρήση ενός ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή για την επίλυση εξισώσεων που δεν μπορούν να επιλυθούν αναλυτικά 

(Frigg & Reiss, 2009; Winsberg, 2001). Εναλλακτικά, η προσομοίωση είναι η μίμηση 

μιας διαδικασίας από μια άλλη (υπολογιστική) διαδικασία (Humphreys, 2004; 

Hartmann, 1996). 

Συνήθως διεξάγουμε προσομοιώσεις επειδή θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για ένα 

σύνθετο σύστημα που δεν είναι επαρκώς κατανοητό, καθορίζοντας αρχικά τους στό-

χους της προσομοίωσης αλλά και τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και στη συ-

νέχεια αναδιατυπώνοντάς τους ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Με τις αυξανόμενες δυ-

νατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η προσομοίωση με τη χρήση υπολογιστών 

έχει γίνει μια σχετικά γρήγορη διαδικασία (Παπαγεωργίου, 2010). 

Η οικονομική επιστήμη εντάσσεται στην ομάδα των κοινωνικών επιστημών που μελε-

τούν την ανθρώπινη συμπεριφορά γύρω από διάφορα οικονομικά φαινόμενα. Ο ηλε-

κτρονικός υπολογιστής έχει επηρεάσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι 

σκέφτονται και εφαρμόζουν τα οικονομικά (Mirowski, 2002). Με τη χρήση προσο-

μοιώσεων που επιτρέπουν τη μεταφορά της ανθρώπινης σκέψης και επίλυσης προβλη-

μάτων, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις κοινωνικές διαδικασίες σε εργαστη-

ριακά πειράματα και, τελικά, τους επιτρέπεται να μοντελοποιήσουν οικονομικούς πα-

ράγοντες στις καταστάσεις που ήταν απαγορευτικές για μαθηματική και προφορική 

μοντελοποίηση (Fondana, 2006). 

Υπολογιστική Προσομοίωση 

769

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Υπό την ευρύτερη έννοιά της, η υπολογιστική προσομοίωση είναι η μίμηση, που χρη-

σιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να μιμηθεί μια πραγματική φυσική διαδι-

κασία (Κωτούλας, 2011). 

Η προσομοίωση είναι μια μεθοδολογία για την ανάλυση καταστάσεων κάτω από συν-

θήκες αβεβαιότητας, δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από 

την τεχνική εκτέλεσης δειγματοληπτικών πειραμάτων πάνω στο μοντέλο ενός συστή-

ματος. Τα πειράματα γίνονται πάνω στο μοντέλο και όχι στο πραγματικό σύστημα, 

επειδή εάν γινόταν στο δεύτερο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δαπανηρό και ιδιαίτερα 

χρονοβόρο. Τα προσομοιωμένα πειράματα μπορούν πλέον να εκτελούνται σε έναν μι-

κρό προσωπικό υπολογιστή δεδομένου ότι οι σύγχρονοι υπολογιστές παράγουν και ε-

πεξεργάζονται μεγάλο αριθμό δεδομένων πολύ γρήγορα και έτσι καθιστούν την προ-

σομοίωση μια πολύ οικονομική μέθοδο (Κωτούλας, 2011). 

Κατά τον Παπαγεωργίου (2010), για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα 

προσομοίωσης και να αναλύσουμε τα αποτελέσματα, πρέπει να επιλέξουμε ένα μο-

ντέλο προσομοίωσης και να αποφασίσουμε ποια αποτελέσματα είναι σημαντικά.  

Στην Ελλάδα, η προσομοίωση έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, 

τείνοντας να προσεγγίσει το βαθμό χρήσης σε αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού 

(Κωτούλας, 2011). 

Υπολογιστική προσομοίωση και οικονομική επιστήμη 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι υπολογιστές βελτιώθηκαν και η χρήση προσομοιώσεων α-

ναπτύχθηκε ραγδαία στο πεδίο των οικονομικών. Κάτω από την ετικέτα «προσομοί-

ωση» υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών οι οποίες συνεπάγονται διαφορετικούς 

τρόπους χρήσης των υπολογιστών και ερμηνείας κοινωνικών φαινομένων. Πρωτοπό-

ροι επιστήμονες της προσομοίωσης στα οικονομικά, όπως οι Norbert Wiener και John 

Von Neumann, προσπάθησαν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στην οικονομική θεωρία 

και μεθοδολογία, ενώ η προσομοίωση άρχισε να εξαπλώνεται στις επιστήμες όταν τα 

οικονομικά έγιναν επιρρεπή σε θεωρήματα και αποδείξεις (Fontana, 2006). Από τη δε-

καετία του ’90 και μετά, υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια προώθησης της προσο-

μοίωσης ως ξεχωριστής μεθοδολογίας (Axelrod, 1997) και ως ένα εργαλείο για να εν-

σωματώσουμε και να πειραματιστούμε με θεωρίες (Epstein & Axtell, 1996). Οι υπο-

λογισμοί και η προσομοίωση πάντα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στα οικονομικά, είτε στην 

καθαρή οικονομική θεωρία ή σε οποιαδήποτε παραλλαγή της εφαρμοσμένης οικονο-

μικής θεωρίας, ή ακόμη σε ότι όλο και περισσότερο συνηθίζεται να ονομάζεται εμπει-

ρικά ή πειραματικά οικονομικά. Οι δυναμικές υπολογιστικές προσομοιώσεις βασίζο-

νται στις εξελίξεις των μαθηματικών, καθώς και στις δυνατότητες των υπολογιστών με 

τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας (Velupillai & Zambelli, 2015). 

Οι προσομοιώσεις στην οικονομική επιστήμη εξερευνούν τις ιδιότητες μοντέλων που 

εφαρμόζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για 
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τις ιδιότητες ενός κοινωνικοοικονομικού συστήματος που μας ενδιαφέρει (Reiss, 

2011). 

Από τη δεκαετία του ‘60, οι οικονομολόγοι έχουν πειραματιστεί με την ενσωμάτωση 

ηλεκτρονικών οικονομικών προσομοιώσεων στις τάξεις τους. Οι υποστηρικτές των 

προσομοιώσεων, όπως και οι υποστηρικτές των πειραμάτων στην τάξη, υποστηρίζουν 

ότι οι προσομοιώσεις δίνουν στους χρήστες την ευκαιρία να εφαρμόσουν την οικονο-

μική θεωρία. Αυξημένη υποστήριξη από τους εκδότες ανάπτυξης λογισμικού μπορεί 

να οδηγήσει σε ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών προσομοιώσεων στο μέλλον 

(Porter, Riley & Ruffer, 2004). 

Η χρήση προσομοιώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή στα οικονομικά φαίνεται να είναι 

κάτι φυσικό. Στην έρευνά τους, οι περισσότεροι οικονομολόγοι περνούν το μεγαλύτερο 

μέρος του χρόνου τους εκτιμώντας ποσοτικά μοντέλα της οικονομικής συμπεριφοράς 

με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, και φαίνεται λογικό ότι οι οικονομολόγοι θα 

χρησιμοποιήσουν παρόμοια μοντέλα ως εργαλεία διδασκαλίας για να τονίσουν τις οι-

κονομικές αρχές και να τονώσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Δεδομένου ότι 

η συμμετοχή σε ένα παιχνίδι προσελκύει το ενδιαφέρον (επειδή είναι διασκεδαστικό) 

και απαιτεί την ενεργοποίηση (επειδή πρέπει να γίνει μια ενεργητική απόκριση), μια 

παιγνιώδης κατάσταση αναμένεται να είναι σχετικά επιτυχής για την προσέλκυση της 

προσοχής του εκπαιδευομένου (Porter et.al., 2004). 

Οι υπολογιστικές προσομοιώσεις μπορούν να βοηθήσουν την οικονομική επιστήμη να 

γίνει μια πλήρως πειραματική επιστήμη. Ο λόγος είναι απλός: μερικές υπολογιστικές 

προσομοιώσεις είναι πειράματα. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η εξαγωγή έγκυρων 

συμπερασμάτων σχετικά με τα μοντέλα προσομοίωσης ή τη χρήση αυτών των συμπε-

ρασμάτων για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των πραγματικών οικονομιών είναι 

ασήμαντη δουλειά, αλλά παρέχει έναν ισχυρό λόγο για τον οποίο οι οικονομολόγοι 

πρέπει να είναι πρόθυμοι να διερευνήσουν τις δυνατότητες των τεχνικών προσομοίω-

σης (Reiss, 2011). 

Υπολογιστικές προσομοιώσεις στη Μικροοικονομία 

Σύμφωνα με τους Porter et.al. (2004), έχουν αναπτυχθεί προσομοιώσεις που χρησιμο-

ποιούνται για να διδαχθούν μικροοικονομικές έννοιες και οι οποίες μπορούν να ταξι-

νομηθούν στις παρακάτω τρεις ομάδες: 

α) Προσομοιώσεις βελτιστοποίησης: είναι προγράμματα στα οποία δίνεται στους εκ-

παιδευόμενους ένα σύνολο από περιορισμούς και προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την 

τιμή κάποιων μεταβλητών. Έχουν γραφτεί πολλές παραλλαγές της προσομοίωσης με-

γιστοποίησης κέρδους (Cullimore, 1994; Motahar, 1994;  Williams & Walker, 1993; 

Post, 1985). 
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β) Διερευνητικές προσομοιώσεις: ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει δράση για τη συλ-

λογή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και στη συνέχεια αναλύει τις πληροφο-

ρίες χρησιμοποιώντας την οικονομική θεωρία. 

γ) Προσομοιώσεις αγοράς: είναι προγράμματα στα οποία οι εκπαιδευόμενοι κάνουν 

ανταλλαγές μεταξύ τους με όρους που έχουν θέσει. 

Υπολογιστικές προσομοιώσεις στη Μακροοικονομία 

Όλες οι μακροοικονομικές προσομοιώσεις μοιράζονται την ίδια βασική δομή: οι χρή-

στες καθορίζουν τις μεταβλητές πολιτικής, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν 

τον πληθωρισμό και την ανεργία. Στα μοντέλα πρόβλεψης, οι χρήστες αλλάζουν μία ή 

περισσότερες μεταβλητές πολιτικής και στη συνέχεια, παρατηρούν το μέλλον, προβλέ-

πουν την επίδραση στις μεταβλητές-στόχους. Στα μοντέλα δυναμικής σταθεροποίησης, 

οι χρήστες αλλάζουν τις τιμές των μεταβλητών πολιτικής σε μια διαδοχή περιόδων για 

να προσπαθήσουν να διαχειριστούν τα μονοπάτια του πληθωρισμού και της ανεργίας 

στην πάροδο του χρόνου. Το κύριο πλεονέκτημα των μοντέλων πρόβλεψης είναι ότι 

αλλάζοντας ένα περιορισμένο σύνολο μεταβλητών, οι χρήστες μπορούν να δουν πώς η 

συγκεκριμένη πολιτική θα μεταβάλλει τις οικονομικές τάσεις καθιστώντας έτσι πιο εύ-

κολο να καταλάβουν πώς οι σχέσεις που χτίζονται στο μοντέλο προσδιορίζουν μετα-

βολές στις μεταβλητές-στόχο. Στα περισσότερα από τα μακροοικονομικά μοντέλα, τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης εξαρτώνται αποκλειστικά από τις επιλογές ενός μόνο 

χρήστη. Σε μερικά προγράμματα, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί χρήστες που καθορίζουν 

όλοι ταυτόχρονα πολιτικές, και οι οικονομίες τους συνδέονται μεταξύ τους μέσω του 

τομέα του διεθνούς εμπορίου. Σε αυτό το είδος της προσομοίωσης, οι επιλογές πολιτι-

κής του κάθε συμμετέχοντα θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα των άλλων (Porter et.al., 

2004). 

Αντιμετώπιση υπολογιστικών προσομοιώσεων στην οικονομική επιστήμη 

Η επιστημονική κοινότητα των οικονομολόγων θα πρέπει να αξιοποιήσει το εργαλείο 

των υπολογιστικών προσομοιώσεων, καθώς αποτελεί ευκαιρία για τη μεγιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας της μελέτης των οικονομικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, η 

αντιμετώπιση των υπολογιστικών προσομοιώσεων από τους οικονομολόγους θα πρέ-

πει να περιλαμβάνει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα, διάδοση των πλεονεκτη-

μάτων τους, βαθύτερη μελέτη, δημιουργία κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού και 

λειτουργική ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πρακτική όλων των βαθμίδων εκπαίδευ-

σης.  

Συμπεράσματα 

Η συνεχής βελτίωση της υπολογιστικής ισχύος των ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

συντελείται τις τελευταίες δεκαετίας έχει διευκολύνει την ανάπτυξη μεθόδων προσο-

μοίωσης, με εφαρμογή, μεταξύ άλλων, και στην οικονομική επιστήμη. Η αυξημένη 
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χρήση του διαδικτύου είναι δυνατό να οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων για διδα-

σκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή γενικά και ειδικότερα σε προσομοιώσεις (Porter 

et.al., 2004). 

Η προσομοίωση είναι μια υποτιμημένη τεχνική εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με 

εμπειρικά φαινόμενα στα οικονομικά. Εάν ο στόχος είναι να γίνει γνωστή η συμπερι-

φορά των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων ενδιαφέροντος, οι προσομοιώσεις έχουν 

μια ποικιλία πλεονεκτημάτων σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις, όπως μαθηματική μο-

ντελοποίηση και εργαστήρια πειραματισμού (Reiss, 2011). 

Υπολογιστικές προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στα πλαίσια της μι-

κροοικονομίας όσο και στα πλαίσια της μακροοικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, οι υπο-

λογιστικές προσομοιώσεις στην οικονομική επιστήμη επεκτείνουν τις ευκαιρίες ενα-

σχόλησης και μελέτης σε όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες (ερευνητές, εκπαιδευτι-

κούς, εκπαιδευόμενους) με πολύπλοκα οικονομικά φαινόμενα. 
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Περίληψη 

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι διαγράμματα που αναπαριστούν οργανωμένες γνώσεις. 

Η χρήση τους έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση ενός 

γνωστικού αντικειμένου αλλά και την επισήμανση των ιδεών των μαθητών, την παρό-

τρυνση για συνεργασία, την αξιολόγηση. Τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης 

ανήκουν στην κατηγορία των λογισμικών καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνη-

σης με ανοικτό χαρακτήρα και ο παιδαγωγικός σχεδιασμός τους βασίζεται στη θεωρία 

της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομισμό. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη 

χρήση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης 

στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβά-

λας. Η εξοικείωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών με την κατασκευή 

χαρτών εννοιών μέσω του υπολογιστή, μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικα-

σία και να ανοίξει νέους δρόμους στη διδασκαλία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εννοιολογικός χάρτης, Εκπαιδευτικά Λογισμικά, Επιμόρφωση, Πλη-

ροφορική στην Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συνεισφοράς και της αποτελεσμα-

τικότητας του εννοιολογικού χάρτη στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τη χρήση 

και αξιοποίηση στη διδακτική πράξη των εκπαιδευτικών λογισμικών εννοιολογικής 

χαρτογράφησης. Εξετάζει, μέσα από μια στατιστική έρευνα, τις απόψεις των εκπαιδευ-

τικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του προ-

γράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου επιμορφώθηκαν στην αξιοποίηση των Τεχνολο-

γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και ειδικότερα στα λογισμικά 

εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, Inspiration και Cmaptools. Επίσης διε-

ρευνά, το κατά πόσο οι γνώσεις που αποκτήθηκαν έδωσαν την αυτοπεποίθηση και τις 

ικανότητες στους εκπαιδευτικούς για χρήση των λογισμικών εννοιολογικής χαρτογρά-

φησης μέσα στην τάξη. 

Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο, το μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 

και τα συμπεράσματα. Αναλυτικότερα το θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί μια ιστορική 

αναδρομή στην έννοια της εννοιολογικής χαρτογράφησης, στα είδη της, στο πώς μπο-
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ρούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα πλεονεκτήματα της δι-

δακτικής αξιοποίησης της εννοιολογικής χαρτογράφησης για το μαθητή αλλά και για 

τον δάσκαλο. Στο μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας, θέτονται τα ερευνητικά ερωτήματα, 

γίνεται αναφορά στην ερευνητική μέθοδο και στους συμμετέχοντες και παρουσιάζο-

νται τα ερευνητικά αποτελέσματα. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα της έρευ-

νας, ιδέες και προτάσεις. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Εννοιολογικός Χάρτης (concept map), αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. 

Novak, (Novak & Gowin, 1984) και είναι βασισμένος στη θεωρία και στα πορίσματα 

της γνωστικής ψυχολογίας για την οικοδόμηση της γνώσης (Βοσνιάδου, 2001) και στη 

θεωρία της ουσιαστικής μάθησης (meaningful learning) (Ausubel et.al., 1978). Οι εν-

νοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράμματα που αναπαριστούν οργανωμένες γνώσεις, 

που αποτελούνται από έννοιες και τις μεταξύ τους σχέσεις (Novak & Gowin, 1984). Η 

Εννοιολογική Χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί μια τεχνική, με την οποία 

παρουσιάζονται σχηματικά οι έννοιες και οι σχέσεις μεταξύ τους, με μια ιεραρχική 

δομή με τις πιο γενικές, σημαντικές, και αόριστες έννοιες στην κορυφή του χάρτη, ενώ 

σε κατώτερα επίπεδα τοποθετούνται οι πιο ειδικές και λιγότερο γενικές έννοιες, που τις 

αναλύουν. Γίνεται δηλαδή οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών και γενικά της 

γνώσης πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα (Γουλή κ.α., 2005). Ο κύριος σκοπός, που 

επιδιώκεται μέσα από την εφαρμογή της χαρτογράφησης εννοιών ως παιδαγωγικής τε-

χνικής, είναι η μεγιστοποίηση της μάθησης, µε τρόπο που να έχει νόημα και να είναι 

ουσιαστική για το άτομο (Novak, 2002; Novak & Gowin, 1984). Ένας εννοιολογικός 

χάρτης απεικονίζει μία συγκεκριμένη έννοια που αποκαλείται κεντρική έννοια και α-

ποτελείται από κόμβους που αναπαριστούν έννοιες και συνδέσμους που αναπαριστούν 

σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες ή αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός (Novak & Gowin, 

1984). Η τριάδα Έννοια – Σύνδεσμος – Έννοια δημιουργεί μια πρόταση. Διακρίνονται 

τέσσερις κατηγορίες εννοιολογικών χαρτών βάση του σχηματοπλαισίου που χρησιμο-

ποιούν (Αλιακίζογλου, 2009). 1) Ιεραρχικοί εννοιολογικοί χάρτες (hierarchy concept 

maps), 2) Αραχνοειδείς εννοιολογικοί χάρτες (spider concept maps), 3) Διαγράμματα 

ροής (flowchart concept maps), 4) Συστημικοί εννοιολογικοί χάρτες (system concept 

maps). 

Τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία συ-

στημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρακτήρα και μπορούν πρακτικά να 

χρησιμοποιηθούν σε όλες τις βαθμίδες (ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση) 

και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (ΕΑΙΤΥ, 2008). Τέτοια υπολογιστικά περιβάλλο-

ντα είναι και το Kidspiration, το Inspiration και το Cmaptools, πάνω στα οποία επιμορ-

φώθηκαν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της Β΄ ε-

πιπέδου επιμόρφωσής τους πάνω στις ΤΠΕ. (Μικρόπουλος, 2000; Παναγιωτακόπου-

λος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Τα εκπαιδευτικά λογισμικά Kidspiration, 

Inspiration και Cmaptools μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα από το δάσκαλο και 
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στηρίζονται στις παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τη θεωρία του εποικοδομι-

σμού (Κόμης, 2004). Έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν δραστηριότητες που απο-

βλέπουν στην καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων των μαθητών. Στο πλαίσιο 

αυτό παρέχουν στους μαθητές χειροπιαστά αντικείμενα, οικείους διαδικαστικούς ό-

ρους και εργαλεία σκέψης και τους επιτρέπουν να τα χειρίζονται. αυτόνομα και δυνα-

μικά, να δρουν πάνω σ’ αυτά, να πειραματίζονται με αυτά και, καθώς το περιβάλλον 

αυτό ανταποκρίνεται κατάλληλα στις πειραματικές τους προσπάθειες, να αυτοελέγχο-

νται και να αυτοδιορθώνονται (Παπαδημητρίου & Τζαβάρα, 2004). Η χρήση τους προ-

ϋποθέτει την καλή προετοιμασία του δασκάλου και τη συστηματική υποστήριξη της 

διδασκαλίας του με το κατάλληλο παιδαγωγικό σενάριο (EAITY, 2008). 

Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν (Novak & Gowin, 1984) ως: 

οργανόγραμμα του μαθήματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως εισαγωγικός χάρ-

της μιας ενότητας ή για την παρουσίαση των εννοιών μιας ενότητας, ως οργανωτής 

προώθησης και ως χάρτης επανάληψης. Τα πλεονεκτήματα της διδακτικής αξιοποίη-

σης της εννοιολογικής  χαρτογράφησης για το μαθητή, είναι η ανάπτυξη της ενεργητι-

κής-αποτελεσματικής μάθησης, αλλά και της δημιουργικής σκέψης (αποκλίνουσα 

σκέψη), η ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, και της μεταγνώσης, η ενί-

σχυση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και τέλος της επίλυσης προβλημάτων. Τα πλε-

ονεκτήματα της διδακτικής αξιοποίησης της εννοιολογικής  χαρτογράφησης για τους 

διδάσκοντες είναι ως μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη, ως 

διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση και αναπαράσταση των πρότερων γνώσεων 

και ως εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής 

(Φορτούνη & Φραγκάκη, 2003). 

Μεθοδολογικό πλαίσιο και αποτελέσματα έρευνας 

 

Με βάση τη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

που διερευνήθηκαν στην εργασία αυτή είναι: 

1. Η καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων δασκάλων για το τι προσφέρει η χρήση 

των εννοιολογικών χαρτών στον εκπαιδευτικό. 

2. Η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς την προσφορά των εννοιο-

λογικών χαρτών γενικότερα στη μαθησιακή διαδικασία. 

3. Η καταγραφή των διαφορών στη χρήση των λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφη-

σης στα κυριότερα μαθήματα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

4. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στη χρήση 

των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

5. Ποια είναι η συχνότητα χρήσης των τριών βασικών λογισμικών εννοιολογικής χαρ-

τογράφησης. 
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6. Αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των 

εννοιολογικών χαρτών ανάμεσα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες. 

7. Αν η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου έχει επηρεάσει την ικανότητα, την πρόθεση χρήσης και 

τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών από τους εκπαιδευτικούς. 

 

Η έρευνα αφορά δασκάλους οι οποίοι υπηρετούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης του Νομού Καβάλας και έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ. Στην έρευνα πήραν 

μέρος ανώνυμα και εθελοντικά 103 εκπαιδευτικοί. Το δείγμα θεωρείται ιδιαίτερα ικα-

νοποιητικό καθώς μέχρι και την 5η περίοδο είχαν επιμορφωθεί 141 εκπαιδευτικοί (ΠΕ 

70) σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τα αρχεία των τριών Κέντρων Στήρι-

ξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Καβάλας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14 Μαρτίου 

έως και τις 12 Απριλίου 2015, με τη χρήση ερωτηματολογίου, που περιλάμβανε 24 

ερωτήσεις.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στην ερώτηση για τις α-

πόψεις των ερωτώμενων δασκάλων για το τι προσφέρει η χρήση των εννοιολογικών 

χαρτών στον εκπαιδευτικό, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η χρήση 

των εννοιολογικών χαρτών βοηθάει τον δάσκαλο περισσότερο να επιτύχει κατά πολύ 

τους μαθησιακούς στόχους της διδασκαλίας, στη συνέχεια να μειώσει  κατά πολύ την 

προσκόλληση στο σχολικό εγχειρίδιο, να παρουσιάσει σύνθετες επιστημονικές έννοιες 

με περισσότερη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, να επιτύχει εξοικονόμηση διδα-

κτικού χρόνου στην τάξη και τέλος να μειώσει τον χρόνο προετοιμασίας του στο σπίτι. 

Τα αποτελέσματα των μέσων όρων των απαντήσεων σε κλίμακα 1-5 («Καθόλου» έως 

«Πάρα πολύ») παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1: Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την προσφορά της χρήσης των εννοιο-

λογικών χαρτών στον εκπαιδευτικό. 
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Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι, ότι η εννοιολογική χαρτογράφηση 

μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως ως επαναληπτικό μέσο διδασκαλίας σε μία διδακτική 

ενότητα, να αποτελέσει διαγνωστικό εργαλείο ανίχνευσης των πρότερων γνώσεων των 

μαθητών, εισαγωγικό μέσο διδασκαλίας σε μία διδακτική ενότητα, διαγνωστικό-αξιο-

λογικό εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας και λιγότερο να ενισχύσει την ομαδοσυ-

νεργατική μάθηση. Τα αποτελέσματα των μέσων όρων των απαντήσεων σε κλίμακα 1-

5 («Καθόλου» έως «Πάρα πολύ») παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. 

 

Σχήμα 2: Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την προσφορά των εννοιολογικών χαρ-

τών γενικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Όσον αφορά τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών στα μαθήματα, τη μεγαλύτερη 

χρήση την έχει το μάθημα της Ιστορίας. Στη συνέχεια, δημιουργούνται δύο ομάδες μα-

θημάτων με βάση τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών, με παρόμοιο μέσο όρο χρήσης, 

η ομάδα με μέτρια χρήση: Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Γεωγραφία, 

και η ομάδα με σχετικά μικρή χρήση: Θρησκευτικά, Αγωγή του Πολίτη και Αισθητική 

Αγωγή, με το τελευταίο μάθημα να έχει και το χαμηλότερο μέσο όρο χρήσης εννοιο-

λογικών χαρτών. Παρατηρούμε ότι η χρήση των εννοιολογικών χαρτών από τους εκ-

παιδευτικούς στα μαθήματα δεν ήταν ισομερής. Τα αποτελέσματα των μέσων όρων 

των απαντήσεων σε κλίμακα 1-5 («Ποτέ» έως «Πολύ συχνά») παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 3. 
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Σχήμα 3: Χρήση των εννοιολογικών χαρτών ανά μάθημα. 

 

Όσον αφορά στα εμπόδια, που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, στη χρήση των εννοιολο-

γικών χαρτών στην εκπαιδευτική διδασκαλία με βάση την ανάλυση των αποτελεσμά-

των της έρευνας, το μεγαλύτερο εμπόδιο θεωρείται ο ανεπαρκής εξοπλισμός των σχο-

λικών μονάδων. Το επόμενο εμπόδιο φαίνεται να είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτεί-

ται για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός μαθήματος μέσω ενός λογισμικού εννοιο-

λογικής χαρτογράφησης, η έλλειψη κινήτρων για αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτι-

κών, ενώ το μικρότερο εμπόδιο θεωρείται η συνεργασία των μαθητών κατά τη διδα-

σκαλία ενός μαθήματος. Τα αποτελέσματα των μέσων όρων των απαντήσεων σε κλί-

μακα 1-5 («Δεν αποτελεί εμπόδιο» έως «Πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο») παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 4. 

 

Σχήμα 4: Εμπόδια στη χρήση των εννοιολογικών χαρτών. 

Σχετικά με το ποιο λογισμικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των εννοιολογικών 

χαρτών, με βάση τις απαντήσεις των ερωτώμενων δασκάλων, πρώτο σε βαθμό χρήσης 

780

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



έρχεται το λογισμικό «Kidspiration» το οποίο έχει «μέτρια» χρήση, στη συνέχεια ακο-

λουθεί το «Inspiration» με «λίγο» προς «μέτρια» χρήση, ενώ ακολουθεί το «Cmap 

Tools» με «λίγο» χρήση.  

Σχετικά με το αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

και σε αυτούς χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με την έρευνά μας οι δάσκαλοι 

πιστεύουν ότι οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βρίσκουν πιο ενδιαφέρον το μά-

θημα με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών. Επιπλέον βοηθιούνται περισσότερο στο να 

αποφύγουν την απομνημόνευση και να κατανοούν καλύτερα τα θεωρητικά μαθήματα. 

Οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθούν περισσότερο τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκο-

λίες όσον αφορά στη συνεργασία, στην ομαδικότητα αλλά και στην καλλιέργεια της 

ικανότητας μεταγνώσης. Δεν φαίνεται να διαφέρουν οι απόψεις των δασκάλων για τους 

εννοιολογικούς χάρτες ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες μαθητών, σε ζητήματα όπως 

η αύξηση της προσοχής, η εμπλοκή στη διαδικασία κατασκευής της γνώσης, στο αν το 

μαθησιακό υλικό γίνεται πιο εύληπτο ή στην ενσωμάτωση της νέας γνώσης και στην 

οργάνωση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της σκέψης.  

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε επίσης ότι η επιμόρφωση Β΄ ε-

πιπέδου έπαιξε σημαντικό ρόλο και βοήθησε τους δασκάλους στο να χρησιμοποιήσουν 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία. Συγκεκριμένα, σε κλίμακα από το 1-5 (1-Καθόλου, 2-Λίγο, 3-Μέτρια, 4-Πολύ, 5-

Πάρα πολύ) η ικανότητα – δεξιότητα δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών από τους δα-

σκάλους βελτιώθηκε κατά μέσο όρο από το βαθμό 2.03 στο 3.90, η πρόθεση – διάθεση 

χρήσης εννοιολογικών χαρτών από το 2.34 στο 3.76 και η πραγματική χρήση εννοιο-

λογικών χαρτών στη διδασκαλία από το 2.07 στο 3.39.  

Συμπεράσματα 

Η εμπειρία από τη διδασκαλία με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών λογισμικών εννοιο-

λογικής χαρτογράφησης, έδειξε ότι η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ιδιαίτερη 

και καινοτόμος τεχνική και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο μάθησης, αξιολόγη-

σης και ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων (Gouli et.al., 2005) αλλά και μια 

στρατηγική όσον αφορά στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην παρουσίαση του ε-

κάστοτε γνωστικού αντικειμένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα βασικά 

πλεονεκτήματα της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών για τον εκπαιδευτικό και γενι-

κότερα την μαθησιακή διαδικασία. Ταξινομήθηκαν τα μαθήματα ως προς τη συχνότητα 

χρήσης των εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία τους. Παρουσιάστηκαν τα βασικά 

εμπόδια στη προσπάθεια χρήσης των εννοιολογικών χαρτών και αναδείχθηκε ο βασι-

κός ρόλος της επιμόρφωσης στη βελτίωση της ικανότητας, των δεξιοτήτων, της πρό-

θεσης χρήσης και της πραγματικής αξιοποίησης των εννοιολογικών χαρτών στη διδα-

σκαλία.   

Μέσα από την έρευνα και την ενασχόληση με το αντικείμενο προέκυψαν ιδέες και προ-

τάσεις για το μέλλον, όπως η παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης στο Β’ Επίπεδο σε όλους 
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τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάγκη για τον εκσυγχρο-

νισμό των σχολικών εργαστηρίων. Μια άλλη ιδέα είναι η δημιουργία σχετικής ιστοσε-

λίδας, με χαρακτήρα ανοιχτής εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης η οποία να παρέχει μια βάση 

δεδομένων με έτοιμους εννοιολογικών χάρτες, ταξινομημένους κατά τάξη και μάθημα. 

Τέλος, η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, που να επιμορφώνει τον ενδιαφερό-

μενο εκπαιδευτικό στα εκπαιδευτικά λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, χωρίς 

να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η φυσική του παρουσία σε κάποια αίθουσα. Με τον 

τρόπο αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν πάνω 

στα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, επιλέγοντας οι ίδιοι τον ρυθμό της επι-

μόρφωσής τους ανάλογα με τις προσωπικές τους δυνατότητες και ανάγκες. 

Ευχαριστίες 

Η εργασία υποστηρίχθηκε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Επιστήμη 

και Πληροφοριακά Συστήματα» του ΤΕΙ ΑΜΘ.   

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Ausubel, D. P., Novak, J. D. & Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A Cog-

nitive View, 2nd Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K. & Grigoriadou, M. (2005). Evaluating 

learner’s knowledge level on concept mapping tasks. In P. Goodyear, D. 

Sampson, D. Yang, Kinshuk, T. Okamoto, R. Hartley & N.S. Chen (Eds.), Pro-

ceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Tech-

nologies (ICALT 2005) (pp. 424-428). Kaohsiung, Taiwan. 

Novak, J. D. (2002). Meaningful learning: The essential factor for conceptual change 

in limited or appropriate propositional hierarchies (liphs) leading to empower-

ment of learners. Science Education, 86(4), 548-571. 

Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge 

University Press. 

Αλιακίζογλoυ, E. (2009). Conceptmapping: Αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων. Ε-

φαρμογή σε ενδεικτικά παραδείγματα. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γεωπληροφο-

ρικής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ. 

Βοσνιάδου, Σ. (2001). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της 

UNESCO, Διεθνής Ακαδημία της Εκπαίδευσης. 

Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., Παπανικολάου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2005). Αξιοποιώ-

ντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο διδασκαλίας και Αξιολόγησης στο 

782

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Μάθημα Πληροφορικής Γυμνασίου, Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συ-

νεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόριν-

θος (7-9 Οκτωβρίου). 

ΕΑΙΤΥ (2008). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία: Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης. ΙΤΥ, τομέας επιμόρ-

φωσης & κατάρτισης. Πάτρα. 

Κόμης, Β. (2004) Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πλη-

ροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες. 

Μικρόπουλος, Τ. (2000), Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης 

λογισμικού υπερμέσων, Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., & Πιντέλας, Π., (2003), Το εκπαιδευτικό 

λογισμικό και η αξιολόγησή του, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Παπαδημητρίου, Ι. &, Τζαβάρα Α. (2004). Η χρήση ενός προγράμματος εννοιολογι-

κής χαρτογράφησης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων στην προσχολική και την 

πρώτη σχολική ηλικία, Γρηγοριάδου Μ. (επιμέλεια).4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με 

Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 

Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Οκτώβριος 2004, σελ. 165-176. 

Φορτούνη, Τ. & Φραγκάκη, Μ. (2003). Εννοιολογική χαρτογράφηση: μια διδακτική 

παρέμβαση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Αξιοποίηση των Τεχνολο-

γιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ”, Σύρος 9-11 Μαΐου 

2003,411-424. 

783

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Χρήση των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο 
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Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, M.Sc. 

ikouts@gmail.com  

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη χρήση των Τ.Π.Ε. στα ελληνικά 
δημοτικά σχολεία από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, αναζητή-
θηκαν οι λόγοι που εμπόδισαν την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκα-
λία κάποιων εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 183 εκπαιδευτικοί συμπληρώ-
νοντας ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι έχουν θετική άποψη 
για τη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, τις χρησιμοποιούν συχνά στη διδα-
κτική τους πράξη, αν και συχνά για στόχους χαμηλού επιπέδου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία, Δημοτικά σχολεία.  

Εισαγωγή 

Είναι σημαντικό το σχολείο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να εφαρμόζει σύγχρονες 
μεθόδους διδασκαλίας, να χρησιμοποιεί σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, να είναι καινο-
τόμο, ευέλικτο, και να μπορεί να αυξάνει τα μαθησιακά κίνητρα του μαθητή (Κολλιο-
πούλου, 2015). Ο βασικός λόγος για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι η 
πεποίθηση, που επιβεβαιώνεται και ερευνητικά (Browne et. al., 2008), ότι μπορούν να 
υποστηρίξουν ανώτερες μορφές μάθησης, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια υψηλής α-
ντίληψης και αναλυτικοσυνθετικής ικανότητας. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων φαί-
νεται να εκδηλώνουν αυξημένα κίνητρα για μάθηση σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα 
περιβάλλοντα και, ενώ δυσκολεύονται να κατευθύνουν μόνοι τη μάθησή τους, φαίνεται 
να αναπτύσσουν γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες που δεν είναι εύκολο να α-
ναπτυχθούν στα παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης (Κουτσουρίδης, 2014). 

Η σωστή αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. τη βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα, την τεχνολογική υποδομή, την εκπαιδευτική πο-
λιτική και τη διάχυση ποιοτικών λογισμικών στα σχολεία (Τάσση, 2014). 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Στην εποχή μας παρατηρείται διόγκωση του πλήθους των γνώσεων και των πληροφο-
ριών. Ωστόσο ο μέσος χρόνος ζωής της χρήσιμης γνώσης υπολογίζεται σε 10 έτη και 
η ετήσια απαξίωσή της στο 7%. Γι’ αυτό, αποτελεί ζητούμενο το υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και σφαιρικής μόρφωσης, με στόχο τον διαρκή εκσυγχρονι-
σμό του πνευματικού κεφαλαίου (Κουτσουρίδης, 2014). 
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Οι πρώτες έρευνες σχετικά με τη χρήση των Η/Υ εμφανίζονται στα τέλη του 1970 στις 
ΗΠΑ, καταγράφοντας διαφωνίες ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους επικριτές της 
ένταξής τους στην εκπαιδευτική πράξη. Τριάντα πέντε χρόνια μετά, οι Νέες Τεχνολο-
γίες (ΝΤ) έχουν επιφέρει αλλαγές, όχι μόνο στο περιεχόμενο της διδασκαλίας αλλά και 
στα μοντέλα διδακτικής επικοινωνίας καθώς και στη διασύνδεση της θεωρίας με την 
πράξη (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Για την εκπαίδευση, ωστόσο, παραμένει η πρόκληση 
πώς, από έναν τεράστιο ωκεανό πληροφοριών, η χρήσιμη πληροφορία θα μετασχημα-
τιστεί σε γνώση λειτουργική, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική σκέψη.  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α., παρά τις τεράστιες δαπάνες παγκοσμίως 
για επενδύσεις στις ΝΤ στα σχολεία, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα σε 
ό,τι αφορά τις μαθησιακές διεργασίες (OECD, 2015). Πανευρωπαϊκή έρευνα που έγινε 
το 2011 και 2012 σε 31 χώρες, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 190.000 
μαθητές, εκπαιδευτικοί και στελέχη, δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν εξοικειωθεί με 
τις Τ.Π.Ε., αλλά συνεχίζουν να επικεντρώνονται κυρίως στο πώς θα χρησιμοποιήσουν 
τα ίδια τα ψηφιακά εργαλεία και όχι στο γιατί και στο πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά 
τα εργαλεία για ενίσχυση της μάθησης (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010).  

Το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε δυο προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 
ένα για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε. (επιμόρ 
φωση Α΄ επιπέδου) και ένα για τη χρήση και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική-δι-
δακτική διαδικασία (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου). Απώτερος σκοπός και των δύο, ήταν 
να ενσωματώνεται ο Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι ως μέσο που χειρίζεται ο 
εκπαιδευτικός αλλά ως παιδαγωγικό υλικό με το οποίο αλληλεπιδρά ο μαθητής, λει-
τουργώντας ως περιβάλλον που προσφέρει αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις και ως 
μέσο για συνεργατικές δραστηριότητες (εγκύκλιος 114880/Γ1/18-09-2009). 

Αναμφίβολα, ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα στην εκπαιδευτική 
ένταξη των Τ.Π.Ε., αφού έχει τον ρόλο του οργανωτή και συντονιστή όλων των μαθη-
σιακών διαδικασιών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η χρήση των Τ.Π.Ε. στην τάξη 
επηρεάζεται από παράγοντες που αφορούν τόσο σε χαρακτηριστικά των ίδιων των εκ-
παιδευτικών (άγχος-φοβία σχετικά με αυτοαποτελεσματικότητά τους, ελλιπής επιμόρ-
φωση, προσωπικές απόψεις για την εκπαιδευτική αξία των Τ.Π.Ε.) όσο και στο ίδιο το 
σχολικό περιβάλλον (Mumtaz, 2000· Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011). 

Στη χώρα μας, από μελέτες προκύπτει ότι υπάρχει μια θετική στάση στην εισαγωγή 
των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις δυ-
νατότητές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μικρόπουλος, 2000· Jimoyiannis, 
2008· Διαμαντόπουλος & Ρούπακα, 2014· Κόρρα, 2016). Ωστόσο, αυτή αφορά θεω-
ρητικά τη χρήση και αξιοποίηση των ΝΤ, αφού φαίνεται ότι στην πράξη ο φόβος της 
αλλαγής, η έλλειψη επιμόρφωσης και κινήτρων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη απα-
ξίωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, η φιλοσοφία/αρχές του σχολείου, η κακή υλικο-
τεχνική υποδομή των σχολείων, η ηλικία και η αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα 
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φαίνεται να εμποδίζουν την ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη (Γουβιάς, 2002· 
Ουρμάνη, 2015).  

Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων δήλωσαν ότι μετά το πρόγραμμα επιμόρφωσης 
Β΄ επιπέδου αυξήθηκε η αυτοεκτίμηση, η ανεξαρτησία τους και η διάθεση για πειρα-
ματισμό (Καλφαγιάννη, 2015). Παρ’ όλα αυτά, έρευνες δείχνουν ότι συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούν τις ΝΤ ως εργαλείο ή με έναν δασκαλοκεντρικό τρόπο, κυρίως για χα-
μηλού επιπέδου επίσημους ακαδημαϊκούς στόχους, όπως αναζήτηση πληροφοριών από 
το διαδίκτυο, δημιουργία σχεδίων μαθημάτων, φύλλων εργασίας στο Word, παρουσιά-
σεων στο PowerPoint ή διαγωνισμάτων, και όχι ως γνωστικά εργαλεία που υποστηρί-
ζουν την ενεργό μάθηση των μαθητών (Μικρόπουλος, 2006· Jimoyiannis, 2008· 
Πασσά, 2010· Τραψιώτη 2010). Επιβεβαιώνονται έτσι διεθνή δεδομένα, σύμφωνα με 
τα οποία, όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο διδασκα-
λίας, και η εκπαιδευτική μεθοδολογία που προτείνεται μέσα από προγράμματα κατάρ-
τισης ή επιμόρφωσης διαφέρει από αυτή που έχουν συνηθίσει, τότε η εμπειρία των 
εκπαιδευτικών εμποδίζει την εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών τρόπων και μεθόδων 
στο σχολείο (Van Braak, 2001· Russell et al., 2003· Jarvis, 2009). 

Ερωτήματα της έρευνας 

Τα κύρια ερωτήματα της παρούσας έρευνας αφορούσαν το αν οι εκπαιδευτικοί που 
διδάσκουν σήμερα σε σχολικές μονάδες Α/βάθμιας εκπαίδευσης ενσωματώνουν τις 
Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική τους διαδικασία, με ποιο τρόπο και γιατί.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Πρόκειται για μία δειγματοληπτική, ποσοτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Ο πληθυσμός-στόχος ήταν εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτήτων που υπηρετούν σε δημόσια δημοτικά σχολεία. Χρησιμοποιήθηκε δειγμα-
τοληψία χωρίς πιθανότητα (nonprobability sampling), με συνδυασμό των δύο βασικό-
τερων προσεγγίσεών της: τη δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling: αφού ε-
πιλέχθηκαν συμμετέχοντες «επειδή είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι») και τη δειγματο-
ληψία χιονοστιβάδα (snowball sampling: αφού ζητήθηκε από συμμετέχοντες «να ανα-
φέρουν άτομα που μπορούν να γίνουν μέλη του δείγματος»)(Creswell, 2011). Συνεπώς 
δεν γνωρίζουμε αν το δείγμα του ερωτηματολογίου μας είναι αντιπροσωπευτικό του 
πληθυσμού-στόχου και γι’ αυτό είναι ζήτημα η γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ω-
στόσο μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο και να χαρακτηριστεί ως δείγμα σκοπιμότητας, 
γιατί έχει τη γνώση, τα χαρακτηριστικά και τη θέληση να απαντήσει στα ερωτήματα 
της έρευνάς μας, ενώ παράλληλα είναι αρκετά μεγάλο και από αρκετές περιοχές της 
χώρας. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015 σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε 
Δημοτικά Σχολεία των νομών Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κέρ-
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κυρας, Αττικής και Βοιωτίας. Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε ερωτηματο-
λόγιο που χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της υπηρεσίας Google Drive. Τα 
πλεονεκτήματά του είναι τρία: κατασκευάζεται εύκολα, διανέμεται εύκολα και κάνει 
αυτόματα στατιστική ανάλυση, προσφέροντας τα αποτελέσματα σε λίστα, ραβδογράμ-
ματα, πίτες και φύλλο εργασίας.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν διαρθρωμένο σε 3 μέρη: Στο α΄ υπήρχαν ερωτήσεις για τη 
συλλογή των δημογραφικών στοιχείων. Το β΄ περιλάμβανε 7 ερωτήσεις κλειστού τύ-
που, που απευθύνονταν σε όσες/όσους χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. στη διδακτική τους 
πράξη και το γ΄ μέρος 1 ερώτηση προς όσες/όσους δεν χρησιμοποιούν. Δύο ερωτήσεις 
δέχονταν μία μόνο απάντηση, ενώ στις υπόλοιπες οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δώ-
σουν περισσότερες από μια απαντήσεις. Αρχικά διανεμήθηκε σε 8 εκπαιδευτικούς για 
έλεγχο της φαινομενικής εγκυρότητας αλλά και της εγκυρότητας περιεχομένου και 
μετά, αφού διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή, διανεμήθηκε μέσω διαδικτύου. 

Ερευνητικά αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 183 εκπαιδευτικοί (117 γυναίκες και 66 άνδρες). Το 78,1% 
ήταν δασκάλες/δάσκαλοι, 6,6% εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, 6,6% εκπαιδευτικοί ει-
δικής αγωγής και 8,7% άλλης ειδικότητας. Η κύρια ηλικιακή ομάδα ήταν 41-50 ετών 
(41%), με δεύτερη τους μεγαλύτερους των 50 ετών (29,5%). Οι εκπαιδευτικοί έως 40 
ετών ήταν συνολικά το 29,5%. Το 38,8% είχε χρόνο υπηρεσίας από 11 έως 20 έτη, και 
ακολουθούσαν οι εκπαιδευτικοί με 21-30 χρόνια υπηρεσίας (26,2%). Το 22,4% είχε 
μεταπτυχιακές σπουδές και το 69% είχε παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης 
Α΄ επιπέδου ενώ 31% την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου.  

Από το σύνολο των 183 εκπαιδευτικών, το 93,4% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί στη διδασκα-
λία Η/Υ και Τ.Π.Ε. και το 82,5% το κάνει στην τάξη και όχι στο σχολικό εργαστήριο ή 
αλλού. Από τους 12 που δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν, οι 2 είναι άνδρες και οι 10 γυ-
ναίκες. Οι 7 (58%) αναφέρουν προσωπικούς λόγους («Δεν γνωρίζω τον τρόπο που θα μπο-
ρούσα να το εντάξω στη διδασκαλία μου»· «Δεν χειρίζομαι με ευχέρεια τα μηχανήματα ή/και 
το λογισμικό»· «Δεν γνωρίζω λογισμικό που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω»). Σαφώς ό-
μως αυτό είναι ανεπαρκές για να επιβεβαιώσει ευρήματα διεθνών ερευνών (π.χ. Bradley 
& Russell, 1997· Shashaani & Khalili, 2001· Madden et al., 2005), σύμφωνα με τις οποίες 
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν περισσότερο άγχος και λιγότερη αυτοπεποί-
θηση όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν Η/Υ. 

Όσον αφορά τη συχνότητα, το 28,8% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τις 
Τ.Π.Ε. καθημερινά, το 27,7% 2-3 φορές την εβδομάδα, το 21,5% μια φορά την εβδο-
μάδα και το 22,1% πιο αραιά και σπάνια. Ένα ποσοστό 13,5% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί 
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη ή ασύγχρονη. 

Στην ερώτηση «Γιατί;» (χρησιμοποιείτε Η/Υ και Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία σας), οι εκπαι-
δευτικοί απάντησαν: Κάνει ενδιαφέρον το μάθημα (83,7%), Λειτουργεί υποστηρικτικά 

787

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



(83,7%), Συντελεί στη γρηγορότερη/καλύτερη εμπέδωση της γνώσης (56,7%), Το θε-
ωρώ απαραίτητο (27,5%), Συντελεί στη δημιουργική έκφραση των παιδιών (25,3%).  

Στο ερώτημα «Για ποιο σκοπό;» (χρησιμοποιείτε Η/Υ και Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία σας), 
οι απαντήσεις ήταν: Συμπληρωματικά στη διδασκαλία (86%), Για έκφραση/παιχνίδι/ 
διασκέδαση (61,8%), Ως βασικό εποπτικό υλικό (50,6%), Για δημιουργία φύλλων ερ-
γασίας (48,3%), Για αφόρμηση (43,8%), Για προετοιμασία της διδασκαλίας (42,1%), 
Για δημιουργία φύλλων αξιολόγησης (37,1%), Για αυτοδιδασκαλία 15,7%. 

Στην ερώτηση τι είδους ψηφιακό υλικό χρησιμοποιούν, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Βί-
ντεο από διάφορες πηγές (π.χ. YouTube) (87,6%), Υλικό που δημιουργώ μόνος μου 
(59,6%), Έτοιμα μαθήματα από εκπαιδευτικούς ιστότοπους (48,3%), Μαθησιακά αντι-
κείμενα από το «Φωτόδενδρο» (47,2%), Έτοιμα φύλλα εργασίας (44,4%), Κινηματο-
γραφικές ταινίες (37,6%), Έτοιμα σενάρια διδασκαλίας (13,5%). 

Στην ερώτηση «Αν ΔΕΝ χρησιμοποιείτε Η/Υ και Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία σας ή χρησι-
μοποιείτε σπάνια...» δόθηκαν 54 απαντήσεις. Κατά σειρά οι λόγοι που αναφέρθηκαν 
αφορούσαν την παλαιότητα του σχολικού εξοπλισμού (53,7%), την αργή σύνδεση στο 
διαδίκτυο (38,9%), την έλλειψη ευχέρειας στη χρήση των μηχανημάτων ή/και του λο-
γισμικού (18,5%), «Δεν το θεωρώ απαραίτητο» (11,1%), «Δεν γνωρίζω τον τρόπο που 
θα μπορούσα να το εντάξω στη διδασκαλία μου» (9,3%), «Δεν γνωρίζω λογισμικό που 
θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω» (5,6%).  

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα της έρευνας, και αποδεχόμενοι εξαρχής τους προβληματι-
σμούς σχετικά με το δείγμα μας, καταγράφουμε ως πρώτο στοιχείο ότι όλοι οι εκπαι-
δευτικοί που συμμετείχαν έχουν πάρει μέρος στα επιμορφωτικά προγράμματα του Υ-
πουργείου Παιδείας: τα 2/3 από αυτούς στο Α΄ επίπεδο και το 1/3 και στο Β΄. Οι πε-
ρισσότεροι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους τις Τ.Π.Ε., έχοντας θε-
τική άποψη για τη χρησιμότητά τους, ενώ ελάχιστοι δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τον 
τρόπο ή δεν βρίσκουν τον λόγο να το κάνουν.  

Απ’ όσους χρησιμοποιούν Η/Υ, περισσότεροι από τους μισούς το κάνουν κάθε μέρα ή 
2-3 φορές την εβδομάδα. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται το εύρημα άλλων ερευνών ότι οι 
ΝΤ συχνά χρησιμοποιούνται κυρίως για χαμηλού επιπέδου ακαδημαϊκούς στόχους, και 
λιγότερο ως γνωστικά εργαλεία που θα υποστηρίξουν την ενεργό μάθηση των μαθη-
τών. Πολύ συχνά μάλιστα χρησιμοποιείται έτοιμο υλικό από το διαδίκτυο (σενάρια, 
φύλλα εργασίας, βίντεο), αν και αρκετοί ετοιμάζουν δικό τους υλικό. 

Τα αποτελέσματα αυτά τονίζουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
η οποία θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη, περιοδική, συστηματική και με κίνητρα 
διαδικασία, που θα εστιάζει όχι τόσο στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων αλλά σε 
ζητήματα καλής διδακτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., και θα στοχεύει στην υποστήριξη 
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της επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Πετρογιάννης, 2009· 
Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011· Τάσση, 2014).  

Παράλληλα είναι επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασης των αναλυτικών προγραμμάτων 
με νέα, τα οποία θα προβλέπουν μαθητοκεντρικά μαθησιακά περιβάλλοντα, θεμελιω-
μένα στο μοντέλο κατασκευής της γνώσης από το άτομο· ανοικτά περιβάλλοντα, που 
δεν προσφέρουν πληροφορίες, αλλά δίνουν ερεθίσματα με την παροχή αυθεντικών μα-
θησιακών δραστηριοτήτων, ενταγμένων σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, προ-
σφέροντας πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών, προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις, 
με δυνατότητες παρέμβασης και προσαρμογής (Κουτσουρίδης, 2014).  

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει διαχρονική η αξιωματική αλήθεια των Hasselbring και 
Glaser (2000) ότι η χρήση της τεχνολογίας θα ενισχύσει την απόκτηση και κατασκευή 
γνώσεων και δεξιοτήτων μόνο όταν οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν 
μια καλά σχεδιασμένη και καλά διαχειριζόμενη διδασκαλία.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενήλικων και της 

δια βίου μάθησης με σκοπό να τις εντάξει σε ένα κοινό τόπο ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

υλικού εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό 

διερευνάται το πεδίο της εκπαίδευσης ενήλικων σε σχέση με τις Τεχνολογίες της Πλη-

ροφορίας και των Επικοινωνιών κάτω από την οπτική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παράλληλα, γίνεται μία σύντομη πα-

ρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SharePoint η οποία μπορεί να παράσχει το 

κατάλληλο περιβάλλον και τα αντίστοιχα εργαλεία έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 

ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που μπορεί 

να αξιοποιηθεί στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση Ενήλικων, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, CMS. 

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί τον κατ’ εξοχήν εκπαιδευτικό 

χώρο ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα με 

σκοπό να αξιοποιηθούν άμεσα στην επαγγελματική δραστηριότητα του εκπαιδευόμε-

νου. Υπό αυτή την έννοια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική ανάπτυξη 

του ατόμου γεγονός που την καθιστά απαραίτητη να αρθρώνεται σε συγκεκριμένα εκ-

παιδευτικά προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν κατάλληλες παιδαγωγικές με-

θόδους και διδακτικές πρακτικές οι οποίες υποστηρίζουν τη φυσιογνωμία και τα χαρα-

κτηριστικά της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτής που εμπλέκεται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να μετέρχεται εκτός από τις παρα-

δοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους και τα σύγχρονα μέσα και τις εφαρμογές που παρά-

σχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Πιο συγκεκρι-

μένα, καθώς ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αναφέρεται 

σε ένα ευρύ πεδίο προϊόντων και εφαρμογών της Πληροφορικής και των τηλεπικοινω-

νιών, οι οποίες επιτρέπουν την κωδικοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, αναζήτηση, 

ανάκληση και μετάδοση της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή (Anderson, 2010), γίνε-

ται αντιληπτό ότι λόγω συνάφειας με τις γνωστικές διεργασίες που αναπτύσσονται 
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κατά τη μάθηση, οι Τ.Π.Ε. μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εκπαιδευ-

τική διαδικασία και να βελτιστοποιήσουν το παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Επιπρόσθετα, καθώς ο εγγενής χαρακτήρας των Τ.Π.Ε. παρέχει ένα εκπαιδευτικό πλαί-

σιο ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων,  δύναται να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι όροι 

και προϋποθέσεις που θα εμπλουτίσουν τη συνήθη διδακτική πρακτική και θα την ε-

παναδιατυπώσουν σε ένα κοινό τόπο γόνιμης συνεργασίας εκπαιδευτή και εκπαιδευό-

μενου ή ομάδων εκπαιδευομένων, συνιστώντας ταυτόχρονα μία μοναδική εμπειρία αλ-

ληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό υλικό. Με τον τρόπο αυτό συνδιαμορφώνεται μία 

νέα «τάξη» εκπαιδευτικών πραγμάτων στον οποίο οι παραδοσιακοί ρόλοι εκπαιδευτή 

και εκπαιδευόμενου βρίσκονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο αναδιαπραγ-

μάτευσης που ορίζεται από τις νέες δυνατότητες των Τ.Π.Ε. και το επαυξημένο εκπαι-

δευτικό υλικό που μπορεί να παραχθεί από την αξιοποίησή τους. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η εισαγωγή και χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική 

πράξη διαμορφώνει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο η μαθησιακή 

διαδικασία δύναται να αναπτυχθεί αποτελεσματικά. Η ραγδαία εξέλιξη του Διαδικτύου 

και η συνακόλουθη ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογιών επηρέασαν τη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα και κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη αναπροσαρμο-

γής και βελτίωσης της τόσο σε επίπεδο των διδακτικών μεθόδων και πρακτικών, όσο 

και σε επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού (Mason, 2000). Οι προϋποθέσεις αυτές για την 

αποκατάσταση του νέου εκπαιδευτικού σκηνικού στην εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαί-

τερα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κατέστησαν επιτακτική την ανά-

γκη για την αποτελεσματική σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού μαθησιακού υλι-

κού μέσω Διαδικτύου. 

Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένες μαθησιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

σης, όπως το MOODLE, το e-Class, το LAMS και το SharePoint, έκαναν την εμφάνισή 

τους παρέχοντας ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης αλλά και τα κα-

τάλληλα εργαλεία για την σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων μαθημάτων. Η α-

ξιοποίηση αυτών των εργαλείων σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ηλεκτρονικής μάθησης 

ενηλίκων εκπαιδευομένων έκανε εφικτή την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού εξ απο-

στάσεως εκπαίδευσης, παρέχοντας τη δυνατότητα ένταξής του στην επαγγελματική εκ-

παίδευση και κατάρτιση. 

Στην επόμενη ενότητα, ο αναγνώστης εξοικειώνεται με την έννοια των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Στη συνέχεια, η εργασία εστιάζεται στην εγγενή σχέση των 

Τ.Π.Ε. με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διερευνάται η αξιοποίησή της στην ε-

παγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ακολούθως, παρουσιάζεται η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού SharePoint ενώ παράλληλα δίνεται έμ-

φαση στα ιδιαίτερα εργαλεία που ενσωματώνει και την καθιστούν κατάλληλη για την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  Τέλος, παρου-

σιάζονται τα συμπεράσματα από τη διαπραγμάτευση αυτής της εργασίας. 
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Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Η εισαγωγή και χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη διαμορφώνει ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο η μαθησιακή διαδικασία δύναται να αναπτυχθεί 

αποτελεσματικά. Η ραγδαία εξέλιξη του Διαδικτύου και η συνακόλουθη ανάπτυξη των 

αντίστοιχων τεχνολογιών, επηρέασαν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και 

κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη αναπροσαρμογής και βελτίωσης της τόσο σε επί-

πεδο διδακτικών μεθόδων και πρακτικών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού 

(Mason, 2000). Οι προϋποθέσεις αυτές για την αποκατάσταση του νέου εκπαιδευτικού 

σκηνικού, συνεπικουρούμενες από την ανάγκη για την εξατομικευμένη μετάδοση του 

εκπαιδευτικού μαθησιακού υλικού μέσω Διαδικτύου, οδήγησαν στη δημιουργία δια-

φόρων εκπαιδευτικών συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση. 

Παράλληλα, η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί ένα περι-

βάλλον ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης, το οποίο παρέχει διάφορους διδακτι-

κούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις του εκπαιδευομένου: (αυτοδιδασκα-

λία, ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία) (Merchant et al., 2001). Επιτρέπει 

στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει ο ίδιος το χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο 

μαθαίνει, αποδίδοντας στη μάθηση ένα δυναμικό χαρακτήρα (Clark & Mayer, 2008). 

Η ποικιλομορφία του διδακτικού υλικού μπορεί να εξασφαλιστεί με πολυμεσικό τρόπο 

(βίντεο, ήχο, κείμενα, εικόνες, γραφήματα, ομιλία, διαλογική συνεργασία), ο οποίος 

ενισχύει το ενδιαφέρον του μαθητή και κινητοποιεί τις γνωστικές διεργασίες που σχε-

τίζονται με τη μάθηση (Mayer & Moreno, 1998). 

Από την άλλη πλευρά, οι διεργασίες της μάθησης που λαμβάνουν χώρα στην εκπαί-

δευση των ενηλίκων, αποτελούν ένα ανεξάρτητο, σχετικά νέο, πεδίο έρευνας το οποίο 

ορίζει και οριοθετεί ένα αντίστοιχο επιστημονικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο αναπτύσ-

σονται εξειδικευμένες θεωρίες μάθησης και διδακτικές πρακτικές. Οι μέθοδοι αυτές οι 

οποίες εδράζονται στο συγκεκριμένο πεδίο, εξετάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

τις προτιμήσεις μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων με σκοπό την κατάλληλη προ-

σαρμογή της διδακτικής πράξης και την ανάλογη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Jarvis, 1985). 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, έχοντας  προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, μεταφέ-

ρουν μαζί τους ένα συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο τους καθιστά ενεργη-

τικούς συμμετέχοντες, στη διαδικασία της μάθησης, παρά παθητικούς δέκτες, που επι-

διώκουν την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, για να αντιμετωπίζουν καλύτερα 

τα προβλήματα που τους παρουσιάζονται. Με τον τρόπο αυτό είναι περισσότερο ενερ-

γητικοί στην επιτέλεση διεργασιών, που οδηγούν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

στόχου ή στη λύση ενός προβλήματος που σχετίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, 

γεγονός που τους οδηγεί να εστιάζουν στη μάθηση που σχετίζεται με καταστάσεις του 

πραγματικού κόσμου και ζητήματα που συνήθως αντιμετωπίζουν (Κόκκος, 2005). 

Η μάθηση λοιπόν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, εκφράζει μία φιλοσοφία στην οποία οι 
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εκπαιδευόμενοι δεν είναι απλοί αποδέκτες γνώσεων και πληροφοριών, αλλά ενεργοί 

συμμετέχοντες που επιδεικνύουν αυτενέργεια, καταγράφουν, επεξεργάζονται και αφο-

μοιώνουν πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τις οποίες ενεργοποιούν 

προς την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου στόχου (Jarvis, 1985). Έτσι, στην Εκπαί-

δευση Ενηλίκων οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι παθητικοί ακροατές, αλλά ενεργητικοί 

συμμετέχοντες που αξιοποιούν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες προς την κατεύ-

θυνση της ανάπτυξης νέων στάσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι βασικές συνιστώ-

σες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Από τα παραπάνω, καθίσταται ευκρινές, ότι προκειμένου η εκπαιδευτική πράξη να ε-

μπλέξει ενεργά τον ενήλικα εκπαιδευόμενο σε ένα αποτελεσματικό κύκλο της μάθη-

σης, χρειάζεται να διαθέτει διεργασίες που αναπτύσσουν τη συστηματική σκέψη, τη 

θεωρητική εμβάθυνση, τη δράση και την πράξη που οδηγεί σε νέα επεξεργασία υπαρ-

χόντων μαθησιακών μοντέλων και γνωστικών σχημάτων (Κόκκος, 1998). Κατά συνέ-

πεια μπορούν να επιλεγούν μαθησιακές θεωρίες και αντίστοιχες διδακτικές στρατηγι-

κές που απορρέουν από αυτές, όπως ο εποικοδομισμός (constructive learning), η ενερ-

γητική μάθηση (active learning), η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) και η 

θεωρία της δραστηριότητας (activity learning), αλλά κα αντίστοιχες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες μάθησης, οι οποίες συνάδουν με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαι-

δευομένων καθώς προτάσσουν την εμπειρία ως σημείο εκκίνησης της μάθησης και ε-

στιάζουν όχι στην πρόθεση του εκπαιδευτή να διδάξει αλλά στη δραστηριότητα μάθη-

σης μέσω της ενεργής συμμετοχής του εκπαιδευόμενου. 

Η Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εξ Αποστάσεως Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 

Η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί μια συστηματικά οργανωμένη μορφή αυτομόρ-

φωσης κατά την οποία μία ομάδα εκπαιδευτών είναι υπεύθυνη να συμβουλεύει τους 

μαθητευόμενους, να τους παρουσιάζει το διδακτικό υλικό, να επιβλέπει και να διασφα-

λίζει την επιτυχή έκβαση της μαθησιακής τους πορείας (Γκιόσος κα., 2008). Η εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια μέσων τα οποία μπορούν να 

καλύψουν μεγάλες αποστάσεις (Chen & Wellman, 2009). Προκειμένου να αναδείξει 

τη σημασία του όρου «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», ο Alexander (2001), τη διακρίνει 

από την αντίθετή της «απευθείας εκπαίδευση» ή «πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση», 

ορίζοντας την ως τον τύπο της εκπαίδευσης κατά την οποία εκπαιδευτές και εκπαιδευ-

όμενοι βρίσκονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους. 

Ικανοποιώντας τη συνθήκη για τη δημιουργία ενός ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλο-

ντος μάθησης και την παροχή ενός συνεκτικού και λειτουργικού διαδραστικού εκπαι-

δευτικού υλικού που μπορεί να υποστηρίξει μαθητοκεντρικές διδακτικές τεχνικές, η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί τον προμαχώνα της γνωστικής αλλαγής που χαρα-

κτηρίζει το διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό τοπίο (Pöysä et al., 2005). Αξιοποιώ-

ντας κυρίως τον Παγκόσμιο Ιστό ως μία ανεξάντλητη δεξαμενή πληροφοριών και γνώ-

σης και εντάσσοντας τις διαδικτυακές τεχνολογίες του στα βασικά μεθοδολογικά του 
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εργαλεία, το πλαίσιο με βάση το οποίο δομείται και αναπτύσσεται η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση προωθεί την εξατομικευμένη μάθηση, την ομαδοσυνεργατική δραστηριό-

τητα από απόσταση και την πρόσβαση σε διάφορες πλατφόρμες λογισμικού οι οποίες 

μεγιστοποιούν τις δυνατότητες για αποτελεσματική μάθηση.  

Έτσι, οι πολυάριθμες πλατφόρμες διαδικτυακού λογισμικού άρχισαν να αποτελούν, 

στο νέο εκπαιδευτικό σκηνικό, τα απαραίτητα εργαλεία που έδωσαν τη δυνατότητα 

στον παραδοσιακό δάσκαλο να μετεξελιχθεί σε συγγραφέα και διαχειριστή εκπαιδευ-

τικού λογισμικού και να αναπτύξει δεξιότητες εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Totaro et 

al., 2005). Με τον τρόπο αυτό η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνέ-

βαλλε στη δημιουργία πλήθους διαδικτυακών μαθημάτων και έδωσε στο πεδίο της εκ-

παίδευσης την κατάλληλη προοπτική για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις 

της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας. 

Παράλληλα με την ευδοκίμηση του Διαδικτύου, η ραγδαία ανάπτυξη της πολυμεσικής 

τεχνολογίας επέτρεψε στους σχεδιαστές ηλεκτρονικής μάθησης να υλοποιήσουν απο-

τελεσματικά διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήματα που ενσωματώνουν πολυμεσική τε-

χνολογία. Αξιοποιώντας διάφορα μέσα όπως υπερμεσικό κείμενο, στατικές και κινού-

μενες εικόνες, γραφικά, ήχο και βίντεο, παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης πολυμορ-

φικών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία δημιουργώντας ένα ενδια-

φέρον, θελκτικό και παρακινητικό περιβάλλον μάθησης υποστηρίζουν αποτελεσμα-

τικά τους εκπαιδευόμενους στην επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων (Syed, 2001). 

Στο πλαίσιο της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως εκ-

παίδευσης, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η  πλατφόρμα SharePoint ως μέσο 

ηλεκτρονικής μάθησης και αρωγού στην προσπάθεια του ενήλικα εκπαιδευόμενου να 

εκπληρώσει τους μαθησιακούς του στόχους. 

Η Χρήση του SharePoint στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης Ενήλικων Εκπαιδευομένων 

Το SharePoint είναι μία πλατφόρμα της Microsoft η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη ι-

στοτόπων και διαδικτυακού υλικού εξ αποστάσεως πρόσβασης (Pialorsi, 2013). Απο-

τελεί ένα εργαλείο Web 2.0 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση καθώς 

υπάρχει ειδική έκδοση που διατίθεται δωρεάν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπό αυτή την 

έννοια μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οργανισμούς επαγγελματικής εκπαί-

δευσης και κατάρτισης, όπως τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και 

τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). 

Το SharePoint διαθέτει ένα πλήθος εργαλείων για την οργάνωση, τη διαχείριση, τη 

διαμοίραση και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και μπορεί να εντα-

χθεί στην κατηγορία Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management 

System – CMS.  Αποτελεί μέρος του Microsoft Office 365 Education 

(https://products.office.com/en-us/academic/compare-office-365-education-plans) και 
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ενσωματώνει τεχνολογίες που επιτρέπουν τη: 

i. Δημιουργία εκπαιδευτικής πύλης βίντεο: Με τη δυνατότητα αυτή μπορεί να γίνει 

διαχείριση βίντεο εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού ενσωματώνοντας τεχνολογίες 

που επιτρέπουν και την επικοινωνία μέσω Skype ή e-mail για την ανταλλαγή απόψεων 

και ψηφιακού υλικού (Εικόνα 1). Έτσι το SharePoint καθίσταται ένας προορισμός για 

ολόκληρο τον εκπαιδευτικό οργανισμό, για αποστολή, κοινή χρήση και εντοπισμό βί-

ντεο, καθώς και για την ομαλή αναπαραγωγή τους σε όλες τις συσκευές. 

 
Εικόνα 1. Το περιβάλλον ανταλλαγής e-mail του SharePoint 

ii. Δημιουργία Ομάδων και Forum: Μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες διαβαθμισμέ-

νος ομάδες όπως εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων ενώ παρέχεται η δυνατότητα δη-

μιουργίας τοποθεσιών ομάδων και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ τους όπου διατηρού-

νται σχετικά έγγραφα, σημειώσεις, εργασίες και συνομιλίες οργανωμένα σε ένα σημείο 

(Εικόνα 2). Με τον τρόπο αυτό προωθείται η συνεργασία μεταξύ των ίδιων ή και δια-

φορετικών ομάδων. 

 
Εικόνα 2. Το περιβάλλον ασύγχρονης ανταλλαγής απόψεων forum του SharePoint 

iii. Αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων: Με το OneDrive κάθε εκπαιδευόμενος 

μπορεί να έχει στη διάθεσή του προσωπικό χώρο αποθήκευσης στο cloud, στον οποίο 

μπορεί να συνδεθεί από οπουδήποτε (Εικόνα 3). Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εύκολα 

κοινή χρήση εγγράφων με άλλους εντός και εκτός του εκπαιδευτικού οργανισμού και 

μπορεί  να ελεγχθεί ποιος μπορεί να δει και να επεξεργαστεί κάθε αρχείο. 
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Εικόνα 3. Ο χώρος αποθήκευσης OneDrive στο cloud του SharePoint 

iv. Δημιουργία ιστολογίων (blogs). Παράλληλα εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι έχουν 

τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν ασύγχρονα μεταξύ τους εκτός από forum και e-mail 

και μέσω τοποθεσιών blogs που μπορεί να φτιάξει ο κάθε χρήστης στις τοποθεσίες 

ομάδων του SharePoint (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4. Το περιβάλλον δημιουργίας ιστολογίων (blogs) του SharePoint 

Συμπερασματικά, η σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο υλο-

ποιείται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα SharePoint εστιάζει στο:   

 Να υποστηρίζει τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο στη 

σχεδίαση όσο και στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Να ενσωματώνει μαθησιακές θεωρίες και να αξιοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές 

που βρίσκουν εφαρμογή στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 Να παρέχει βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εξ απο-

στάσεως μάθησης που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης και γενικότερα της δια βίου μάθησης. 

 Να ενσωματώνει διαδικτυακή πολυμεσική τεχνολογία. 

 Να έχει ενδιαφέρουσα και εύχρηστη διεπαφή χρήστη. 

Η ενσωμάτωση πολυμεσικών στοιχείων στο παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό παρέχει 

ένα αποτελεσματικό τρόπο αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με το εκπαιδευτικό 

σύστημα διατηρώντας παράλληλα την προσοχή του εστιασμένη στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία και βελτιστοποιώντας το παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Επιπρό-

σθετα, η χρήση διαφορετικών μέσων επιτρέπει στο εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευ-

τικού συστήματος να επικοινωνήσει με τρόπο λειτουργικό, ενδιαφέρον και τελικά α-

ποτελεσματικό, τις θεμελιώδεις έννοιες του γνωστικού πεδίου που πραγματεύεται. Ως 

αποτέλεσμα, η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με ένα ισχυρό μαθησιακό δυ-

ναμικό που συντελεί αποφασιστικά στην απόκτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων που αποτελούν την επιτομή της εννοιολογικής υπόστασης της επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Η παραπάνω επιλογή της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

σης για εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση του SharePoint έγινε με γνώμονα ότι η πο-

λυμεσική διαδικτυακή τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα ενοποίησης διαφόρων μέ-

σων, όπως κειμένου, γραφικών, εικόνας, ήχου, βίντεο για τη δημιουργία πολυμορφικού 

αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (di Cerbo et al., 

2010). Η επιλογή αυτή ανέκυψε και επικυρώθηκε από τη σύγχρονη τάση των εκπαι-

δευτικών συστημάτων και ιδιαίτερα αυτών που χρησιμοποιούνται για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και ενσωματώνουν πολυμεσική τεχνολογία ώστε να ανταποκρίνονται στις 

επιταγές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η εξειδικευμένη παροχή 

γνώσης που απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους που προσέρχονται στη μαθη-

σιακή διαδικασία με συγκεκριμένες ανάγκες, απαιτήσεις και στόχους, όχι μόνο στοι-

χειοθετεί την έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά ταυτόχρονα συνάδει με τη ρα-

γδαία εξέλιξη του Διαδικτύου και εκπληρώνεται από τη χρήση ηλεκτρονικών πλατφόρ-

μων μάθησης που ενσωματώνουν εργαλεία web 2.0 και πολυμεσική τεχνολογία όπως 

το SharePoint, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία με όρους εξ 

αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύτηκε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εξ απο-

στάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο των βασικών αρχών της εκπαίδευσης ενήλικων με 

πρόθεση να αξιοποιηθεί στην βελτίωση του παραγόμενου μαθησιακού αποτελέσματος 

στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό, επικεντρώθηκε 

στην εγγενή σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών με την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και εστίασε στη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους για την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο 

πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μία σύντομη παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατ-

φόρμας SharePoint η οποία μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση παρέχο-

ντας τα κατάλληλα εργαλεία και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την ανά-

πτυξη και παροχή του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. 
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Διερεύνηση ανάπτυξης προσωπικού περιβάλλοντος μάθησης για την δια βίου μά-

θηση με την πλατφόρμα αποθηκευτικού νέφους ownCloud.  

Σπυριδάκης Ε. Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19  

cspyrid@sch.gr 

Περίληψη 

Η εξάπλωση του Web 2.0 και κυρίως της δυνατότητας επικοινωνίας και συνεργασίας 

μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης τοποθετούν σε νέο πλαίσιο την άτυπη και τη 

δια βίου μάθηση. Η ανάγκη του ατόμου για εξατομικευμένη και αυτό-ρυθμιζόμενη μά-

θηση, οδήγησε στην ανάπτυξη των προσωπικών περιβαλλόντων μάθησης (Personal 

Learning Environment - PLE). Τα PLE αποτελούν ένα συνδυασμό εργαλείων, ανθρώ-

πων, κοινοτήτων, υπηρεσιών, πηγών πληροφόρησης και γενικότερα ένα σύνολο πόρων 

μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μάθηση. Μεγάλος αριθμός διαδικτυακών εφαρμο-

γών μπορούν να υποστηρίξουν την δημιουργία ενός PLE. Ο σκοπός της εργασίας είναι 

να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των PLE και στην συνέχεια να διερευνήσει 

την δυνατότητα ανάπτυξης ενός σύγχρονου PLE για την δια βίου μάθηση, χρησιμο-

ποιώντας την πλατφόρμα αποθηκευτικού νέφους ownCloud. 

Λέξεις-Κλειδιά: Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης, PLE, Εξατομικευμένη Μά-

θηση, Ηλεκτρονική Μάθηση, ownCloud, Cloud Computing. 

Εισαγωγή 

Τα Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης (PLEs) είναι σχετικά πρόσφατη έννοια, για 

την οποία δεν έχει ακόμη δοθεί κοινά αποδεκτός ορισμός από το σύνολο της επιστη-

μονικής κοινότητας. Ο Van Harmelen (2006), ο οποίος εισήγαγε πρώτος τον όρο PLE 

το 2004, τα περιέγραψε ως συστήματα τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να 

πάρουν τον έλεγχο και να διαχειριστούν οι ίδιοι την διαδικασία της μάθησης τους. Αυτό 

περιλαμβάνει την παροχή στήριξης στους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε, πρώτον να ορί-

σουν τους δικούς τους στόχους, δεύτερον να διαχειριστούν εξίσου το περιεχόμενο και 

την διαδικασία μάθησης τους και τρίτον να επικοινωνούν με άλλα άτομα ώστε να πε-

τύχουν μαθησιακούς στόχους. 

Ένα PLE μπορεί να υλοποιηθεί με πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων. Σε έρευνα 

του ο Lubensky (2006) διακρίνει τέσσερις τρόπους ανάπτυξης ενός PLE: α) εφαρμογές 

desktop, β) διαδικτυακές εφαρμογές, γ) συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και δ) 

εφαρμογές μεικτού περιεχομένου. Στην ίδια κατεύθυνση Niall Sclater (2008) προσδιο-

ρίζει τρεις κατηγορίες προσωπικών περιβαλλόντων μάθησης ανάλογα με τον τρόπο υ-

λοποίησης και λειτουργίας τους. Η πρώτη κατηγορία αφορά εφαρμογές desktop, τις 

οποίες χρησιμοποιεί ο χρήστης για να έχει πρόσβαση από τον υπολογιστή του σε διά-

φορες πηγές μάθησης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά διαδικτυακές εφαρμογές και η 

τρίτη κατηγορία ένα συνδυασμό των παραπάνω και άλλων ψηφιακών εργαλείων. Η 
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πλατφόρμα ownCloud ανήκει στην παραπάνω κατηγορία των διαδικτυακών εφαρμο-

γών, η οποία είναι προσπελάσιμη μέσω ενός φυλλομετρητή. Σκοπός της παρούσας ερ-

γασίας είναι σε πρώτο επίπεδο η καταγραφή των χαρακτηριστικών των PLE, μετά από 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και σε δεύτερο επίπεδο η διερεύνηση αν η 

πλατφόρμα ownCloud πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά για να υποστηρίξει ένα προσω-

πικό περιβάλλον μάθησης για την δια βίου μάθηση. 

Αυτό-ρυθμιζόμενη Μάθηση και Δια βίου μάθηση. 

Η αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση (Self Regulated Learning) αναφέρεται στη διαδικασία 

κατά την οποία το άτομο έχει πλήρη έλεγχο στη διαδικασία της μάθησής του. Το άτομο 

θέτει μαθησιακούς στόχους, εντοπίζει και αξιολογεί το απαραίτητο μαθησιακό υλικό, 

επιλέγει κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία και τέλος αξιολογεί τα προ-

σωπικά μαθησιακά του επιτεύγματα και γενικότερα την πρόοδό του. Συνεπώς η αυτό-

ρυθμιζόμενη μάθηση συνιστά ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης της μαθησια-

κής διαδικασίας, μέσα από τον οποίο ο εκπαιδευόμενος διαθέτει την ικανότητα να σχε-

διάζει, εκτελεί, ελέγχει, αξιολογεί και αναθεωρεί ενέργειες του στην διαδικασία κατά-

κτησης των μαθησιακών του στόχων. Η διά βίου μάθηση ως όρος δεν αποτελεί ένα 

πλαίσιο ειδικών δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μελέτης, αλλά μέρος της διεργασίας 

της ζωής. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε από την UNESCO (1976): «Ο 

όρος διά βίου μάθηση δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήμα που αποβλέπει στην αναμόρφωση 

του εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού έξω από 

αυτό. Η εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, αλλά πρέπει 

να εκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες 

, όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν 

την ευκαιρία 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 ένα σύνολο.»  Η ιδέα των PLE στηρί-

ζεται κυρίως στη σπουδαιότητα του ελέγχου του ατόμου πάνω στην διαδικασία της 

μάθησης του. Η φιλοσοφία των PLE στηρίζεται στο γεγονός ότι η μάθηση είναι συνε-

χής και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η υποστήριξη της. 

Χαρακτηριστικά των PLE. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία ένα βασικό χαρακτηριστικό των PLE είναι η μαθητοκε-

ντρική προσέγγιση δεδομένου ότι βασίζονται στη άτυπη μάθηση και στον κονεκτιβι-

σμό (Siemens, 2005), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να έχει τον απόλυτο έλεγχο 

της μαθησιακής διαδικασίας μέσω δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης και της δημιουρ-

γίας και διαμοιρασμού μαθησιακού υλικού. Παρακάτω καταγράφονται τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένα προσωπικό περιβάλλον μάθησης σύμφωνα 

με τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 Εξατομίκευση. Κεντρική ιδέα ενός PLE είναι η ελευθερία του εκπαιδευομένου να 

επιλέξει τα εργαλεία και το μαθησιακό υλικό που θα χρησιμοποιήσει.  
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 Συνάθροιση μαθησιακού υλικού. Ένα PLE προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής μα-

θησιακού υλικού από διαφορετικές πηγές. Επίσης περιλαμβάνει ένα σύνολο εργα-

λείων αποθήκευσης, ανάκτησης και γενικότερα διαχείρισης του μαθησιακού υλι-

κού (Downes, 2010; Wilson, 2008).  

 Αυτορρύθμιση μάθησης. Η δυνατότητα που παρέχεται στον εκπαιδευόμενο να έχει 

τον απολυτό έλεγχο της μαθησιακής του διαδικασίας (Downes, 2010; Van 

Harmelen, 2006; Schaffert & Hilzensauer,2008). Τα PLE μετατοπίζουν την ευθύνη 

της μάθησης στους εκπαιδευομένους επιτρέποντας την αναζήτηση, αξιολόγηση πό-

ρων και μεθόδων μάθησης σύμφωνα με το μαθησιακό τους στυλ. 

 Κοινωνικά δίκτυα. Σημαντικό στοιχείο των PLE είναι η δυνατότητα συνεργασίας 

και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων (Attwell, 2007; Chatti et al., 2012; 

Downes, 2007; Van Harmelen, 2006; Jafari, 2006). Ο κάθε εκπαιδευόμενος δη-

μιουργεί το προσωπικό του κοινωνικό δίκτυο μάθησης, επιλέγοντας τα μέλη που 

το απαρτίζουν. Είναι δυνατή η δημιουργία ομάδων των οποίων τα μέλη χαρακτη-

ρίζονται από συμμετρικές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος κατα-

ναλωτή και παραγωγού γνώσης εναλλάσσεται μεταξύ των μελών της ομάδας.  

 Αίσθηση ιδιοκτησίας. Ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα 

προσωπικό χαρτοφυλάκιο και να το διαχειριστεί όπως επιθυμεί. Έτσι ο εκπαιδευό-

μενος έχει την ευχαρίστηση της δημιουργίας και προσωπικής ικανοποίησης 

(Buchem, 2012; Buchem, 2014). 

 Ανοικτότητα (Οpenness). Τα PLE στηρίζονται στην ελεύθερη διακίνηση εργαλείων 

και μαθησιακού υλικού. Οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν στο μαθησιακό υλικό 

με διαδικασίες αξιολόγησης, αναδιαμόρφωσης, επανατοποθέτησης και αναδημοσί-

ευσης του μαθησιακού υλικού (Chatti et al., 2012; Downes, 2007).  

 Επεξεργασία, δημιουργία. οργάνωση περιεχομένου. Ένα PLE παρέχει τα απαραίτητα 

εργαλεία στον εκπαιδευόμενο για να επεξεργαστεί και να δημιουργήσει νέο μαθη-

σιακό υλικό. Επίσης υποστηρίζει εκείνες τις δομές οι οποίες θα βοηθήσουν τον εκ-

παιδευόμενο να οργανώσει το περιεχόμενο του, ώστε να είναι εύκολη η προσπέ-

λαση και αναζήτηση του (Attwell, 2007). 

 Ευελιξία και Επεκτασιμότητα. Είναι σημαντικό ένα PLE να προσαρμόζεται 

(Schaffert et al., 2008) και να εξελίσσεται μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον μαθησιακών αντικειμένων. Επίσης να παρέχει την δυνατότητα διαλει-

τουργικότητας, ενσωματώνοντας κοινά αποδεκτά πρότυπα και μεθόδους.  

 Φορητότητα. Με την ραγδαία εξάπλωση των κινητών συσκευών δημιουργείται η 

ανάγκη ένα PLE να είναι προσπελάσιμο χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς μέσα 

από κινητές συσκευές (Attwell, 2007).  

Η πλατφόρμα οwnCloud. 

Το οwnCloud είναι ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα στηριζόμενο στην αρχιτεκτο-

νική πελάτη – εξυπηρετητή (client – server). Η πλατφόρμα παρέχει την δυνατότητα 

υλοποίησης ενός ιδιωτικού αποθηκευτικού νέφους χωρίς το κόστος συνδρομής σε ι-

διωτική εταιρία αποθηκευτικού νέφους (π.χ. Dropbox, icloud, skydrive κ.τ.λ) και χωρίς 
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περιορισμούς στον αποθηκευτικό χώρο. Η εφαρμογή ownCloud μπορεί να εγκαταστα-

θεί σε ιδιωτικό εξυπηρετητή, ο οποίος θα είναι προσπελάσιμος από το διαδίκτυο ή από 

εσωτερικό δίκτυο (intranet), γεγονός που καθιστά την εφαρμογή ιδιαίτερα χρήσιμη 

στην περίπτωση που ο χρήστης διατηρεί απόρρητα έγγραφα. 

Το λογισμικό πελάτη του OwnCloud αποτελείται από την διαδικτυακή διεπαφή χρήστη  

και από ένα σύνολο εφαρμογών που εκτελούνται τοπικά  (Martini & Choo, 2013). Ε-

κτός από τις βασικές υπηρεσίες αποθηκευτικού νέφους όπως είναι: κατέβασμα, μετα-

φόρτωση, μετονομασία, δημιουργία, διαγραφή αρχείων ή φακέλων η εφαρμογή διατη-

ρεί ιστορικό αλλαγών με δυνατότητα επιστροφής σε παλαιότερη κατάσταση. Επιπλέον 

είναι δυνατή η προεπισκόπηση ή αναπαραγωγή πολυμέσων χωρίς την μεταφόρτωση 

τους και η δημιουργία ομάδων χρηστών για τον διαμοιρασμό του μαθησιακού υλικού. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον 

εφαρμογών στο αποθηκευτικό νέφος. Έτσι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να προσθέσει 

νέες εφαρμογές, από ένα σύνολο ήδη ενσωματωμένων εφαρμογών στην πλατφόρμα ή 

από ένα αποθετήριο λογισμικού το οποίο στηρίζεται από την κοινότητα και ενημερώ-

νεται συνεχώς με νέες εφαρμογές Αυτό έχει σαν συνέπεια την εξατομίκευση του περι-

βάλλοντος, σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες του χρήστη διαμορφώνοντας το προ-

σωπικό του περιβάλλον μάθησης.  

Εγκατάσταση ΟwnCloud. 

Το ΟwnCloud είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιο-

δήποτε εξυπηρετητή o οποίος διαθέτει LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP). 

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε σε 

εικονική μηχανή στην υπηρεσία του ΕΔΕΤ Okeanos. Στην εικονική μηχανή είναι εγκα-

τεστημένο το λειτουργικό σύστημα Ubuntu Server 14.04 LTS μαζί με τον εξυπηρετητή 

Apache/2.4.10, PHP 5.6.23, mysql  14.14. Η εγκατάσταση του οwnCloud αποτελείται 

από μια σχετικά απλή διαδικασία. Μετά το κατέβασμα και αποσυμπίεση της τελευταίας 

έκδοσης του λογισμικού owncloud στο φάκελο /var/www/html, εισάγουμε την διεύ-

θυνση localhost/owncloud στον φυλλομετρητή και εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης. 

Τέλος η εγκατάσταση ολοκληρώνεται αφού συμπληρωθούν απαραίτητα τα πεδία με το 

επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό και προαιρετικά τα επιθυμητά στοιχεία της βάσης 

δεδομένων 

To οwnCloud ως PLE. 

Η πλατφόρμα ownCloud, μέσα από την διεπαφή χρήστη, παρέχει ένα σύνολο λειτουρ-

γιών άμεσα διαθέσιμων μετά την εγκατάσταση. Οι λειτουργίες αυτές αναλύονται πα-

ρακάτω. 

 Αποθηκευτικό νέφος, αποθετήριο αρχείων (Cloud Storage). Ο πυρήνας του 

onwCloud  είναι η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων στο νέφος χωρίς τους πε-

ριορισμούς των δημοσίων αποθηκευτικών νεφών όπως είναι η περιορισμένη χωρη-

τικότητα, αίσθηση ανασφάλειας κτλ. Επίσης ο χρήστης μπορεί να συνδέσει στο 

805

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



ιδιωτικό του αποθηκευτικό νέφος και άλλους λογαριασμούς σε άλλα ιδιωτικά απο-

θηκευτικά νέφη (π.χ. Dropbox, sygarSync, κτλ) συναθροίζοντας με αυτό τον τρόπο 

κατακερματισμένο μαθησιακό υλικό.  Όλα τα δεδομένα του νέφους μπορούν να 

συγχρονιστούν με τα δεδομένα που υπάρχουν τοπικά με την εφαρμογή πελάτη η 

οποία είναι διαθέσιμη για όλα τα λειτουργικά συστήματα (linux, android, windows 

κτλ).  

 Διαχείριση αρχείων με δυνατότητες μεταφόρτωσης, μετονομασίας, διαγραφής, επε-

ξεργασίας κ.α. Η διεπαφή χρήστη παρέχει όλες τι απαιτούμενες ενέργειες διαχείρι-

σης αρχείων όπως ακριβώς και στα διαδεδομένα αποθηκευτικά νέφη που διαθέτουν 

web διεπαφή. Επίσης διαθέτει την δυνατότητα επεξεργασίας ή δημιουργίας εγγρά-

φων χωρίς να απαιτείται να εκτελεστούν εξωτερικές εφαρμογές, 

 Δημιουργία ομάδων ατόμων και διαμοιρασμός περιεχομένου. Τα μέλη είναι δυνατόν 

να χαρακτηρίζονται από συμμετρικές σχέσεις μεταξύ τους και να επιλέξουν το μα-

θησιακό υλικό το οποίο θα διαμοιράζονται. 

 Προσθαφαίρεση εφαρμογών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο συμβάλει στην 

εξατομίκευση του περιβάλλοντος του χρήστη είναι η επιλογή των εργαλείων που 

πλαισιώνουν το περιβάλλον μάθησης του.  Το ownCloud διαθέτει ένα σύνολο ε-

φαρμογών τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει ο χρήστης μέσα από την διεπαφή. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εγκαταστήσει επιπρόσθετες εφαρμογές από το 

αποθετήριο εφαρμογών το οποίο υποστηρίζεται από ευρύ κοινότητα χρηστών. 

 Ιστορικό ενεργειών. Ο χρήστης είναι σε θέση να ενημερώνεται από ένα ιστορικό 

ενεργειών όσον αφορά αλλαγές στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα. 

 Διαχειριστικό περιβάλλον (backend). Μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον ο χρή-

στης μπορεί να διαχειριστεί τους χρήστες και τις ομάδες χρηστών, να επιλέξει συ-

γκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια, πρωτόκολλα διασύνδεσης, δια-

μοιρασμό αρχείων, πολιτικές αποθήκευσης δεδομένων κτλ 

 Δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών. Η εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα οργά-

νωσης των φωτογραφιών και εικόνων που έχει αποθηκεύσει ο χρήστης στο νέφος. 

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα προεπισκόπησης των εικόνων.  

Στον χρήστη δίνεται η επιλογή να εξατομικεύσει περισσότερο το περιβάλλον, εγκαθι-

στώντας εφαρμογές είτε μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας είτε να ανατρέξει 

στο αποθετήριο εφαρμογών. Για την εργασία οι εφαρμογές που προστέθηκαν για να 

ενισχύσουν τα χαρακτηριστικά ενός προσωπικού περιβάλλοντος μάθησης αναλύονται 

παρακάτω.  

 Διαχείριση σελιδοδεικτών. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να απο-

θηκεύει στο νέφος σελιδοδείκτες προς μαθησιακά αντικείμενα και να δημιουργήσει 

θεματικές συλλογές σελιδοδεικτών τις οποίες μπορεί να διαμοιραστεί. 

 Εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων. Για την ενίσχυση 

της συνεργατικότητας, παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα της ανταλλαγής 

μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών και η διατήρηση των μηνυμάτων χρονολογικά τα-

ξινομημένα με την μορφή συζήτησης. 
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 Λογισμικό αλληλογραφίας. Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να 

καταχωρήσει περισσότερους από ένα λογαριασμούς αλληλογραφίας (ΠΣΔ, Gmail, 

Yahoo κ.α.), ώστε να παρακολουθεί όλους τους λογαριασμούς αλληλογραφίας του 

μέσα από την εφαρμογή. 

 Σημειωματάριο. Ο χρήστης είναι σε θέση να διατηρεί ένα σημειωματάριο για ση-

μαντικές σημειώσεις 

 Ημερολόγιο και επαφές. Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να διατηρεί μέσα 

στο περιβάλλον της εφαρμογής ένα προσωπικό ημερολόγιο και στοιχεία συνεργα-

τών. Το ημερολόγιο δίνει επίσης την δυνατότητα υπενθύμισης σημαντικών γεγο-

νότων στον χρήστη, ενεργοποιώντας την κατάλληλη ειδοποίηση. 

Εικόνα 1 ownCloud PLE 

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα ownCloud (βλ. εικόνα 1) μέσω  φορητής 

συσκευής (φορητότητα), εφαρμογή πελάτη και μέσω φυλλομετρητή. Το προσωπικό 

περιβάλλον μάθησης που υλοποιείται μέσα από την πλατφόρμα αποτελείται από το 

προφίλ του χρήστη, το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο του εκπαιδευομένου και από την 

κοινότητα μάθησης που ανήκει. Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται από το μα-

θησιακό υλικό που βρίσκεται στο αποθηκευτικό νέφος μαζί με τις εφαρμογές της πλατ-

φόρμας που αφορούν την διαχείριση του (επεξεργαστής κειμένου, σημειωματάριο, α-

ναπαραγωγή πολυμέσων, διαχειριστή αρχείων – εικόνων κτλ). Η κοινότητα μάθησης 

δημιουργείται μέσα από τον διαμοιρασμό, ανατροφοδότηση και σχολιασμό του μαθη-

σιακού υλικού από τα μέλη της. Αυτό είναι δυνατό μέσω των λειτουργιών της πλατ-

φόρμας ownCloud που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν την δημιουργία ομάδων 

χρηστών μαζί με την δυνατότητα διαμοιρασμού υλικού και επικοινωνίας μεταξύ των 

χρηστών. 

χρήστης

Χαρτοφυλάκιο

'Εγγραφα

Φωτογραφίες

Σημειώσεις

Σελιδοδείκτες

Podcasts -
Videos

Εφαρμογές

Κοινότητα 
Μάθησης

Συζητήσεις -
emails

Επαφές

Διαμοιρασμός

Ιστορικό 
Ενεργειών

Ομάδες

Προφίλ Χρήστη
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Συμπεράσματα 

Τα προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να έχει τον α-

πόλυτο έλεγχο στην διαδικασίας μάθησης του. Οι μαθησιακές ανάγκες και προσωπικές 

απαιτήσεις του κάθε εκπαιδευομένου είναι διαφορετικές, συνεπώς η ανάπτυξη ενός 

προσωπικού περιβάλλοντος μάθησης αποτελεί μια πρόκληση. Η παρούσα εργασία 

προτείνει την ανάπτυξη ενός προσωπικού περιβάλλοντος μάθησης με την βοήθεια της 

πλατφόρμας αποθηκευτικού νέφους οwnCloud. Η πλατφόρμα παρέχει στον εκπαιδευ-

όμενο όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όπως καταγράφει η εργασία, για να αναπτύξει ένα 

εξατομικευμένο περιβάλλον μάθησης το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά ενός PLE για 

την δια βίου μάθηση. Τα εργαλεία αυτά συμβάλουν στην δημιουργία ενός εξατομικευ-

μένου ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου μαθησιακού υλικού και επιτρέπουν την ανάδραση 

των μελών της μαθησιακής κοινότητας πάνω σε αυτό. Ο εκπαιδευόμενος μέσα από το 

συγκεκριμένο περιβάλλον απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση της ιδιωτικότη-

τας και της ελευθέριας σε σχέση με άλλα εμπορικά περιβάλλοντα αποθηκευτικού νέ-

φους. Προς αυτή την κατεύθυνση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση εφαρμογής 

της πλατφόρμας ownCloud σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ένα ιδιωτικό αποθηκευτικό νέφος ή παρέ-

χοντας γενικότερα υπηρεσίες SaaS - School as a Service στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Περίληψη 

Ως εγκεφαλική διέγερση ορίζεται η προσπάθεια αλλαγής της λειτουργικής κατάστασης 
κι εγρήγορσης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Κάποιες εφαρμογές της είναι η βελτίωση 
της υγείας ατόμων που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις, η ενίσχυση της μνήμης, 
η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η μάθηση κ.ά. Ορισμένες από τις παραπάνω εφαρμογές 
επιτυγχάνονται μέσω της διασύνδεσης εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Inter-
face, BCI). Εκτός της εγκεφαλικής διέγερσης, η BCI εφαρμόζεται στην επιτέλεση ε-
νεργειών μόνο με τη  σκέψη όπως η τηλεκατεύθυνση οχημάτων, αναπηρικών αμαξι-
δίων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η τροποποίηση γονιδιακών πρωτεϊνών, η ενδοεπικοι-
νωνία εγκεφάλων χωρίς εκφορά λόγου, η διασύνδεση εγκεφάλων σε ένα διευρυμένο 
δίκτυο υπολογιστών κ.ά. Παρά τη διαπιστωμένη χρησιμότητα και των δύο τεχνικών 
(εγκεφαλικής διέγερσης και BCI), έχουν διατυπωθεί ορισμένοι προβληματισμοί για τη 
βιολογική ασφάλεια του ανθρώπου λόγω εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
εγγύς ή εντός του εγκεφάλου. Επιπλέον έχουν διατυπωθεί ενστάσεις για θέματα αλλα-
γής στοιχείων του χαρακτήρα των εμπλεκομένων, θέματα δικαιοσύνης-ίσης μεταχείρι-
σης και τέλος θέματα ελευθερίας κι ενδεχόμενης παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.    

Λέξεις – κλειδιά:  εγκεφαλική διέγερση, διασύνδεση εγκεφάλου-υπολογιστή BCI 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία φαινομενικά ίσως να «ταίριαζε» περισσότερο σε ένα συνέδριο ια-
τρικής χροιάς. Όμως μόνο φαινομενικά καθώς αποτελεί προϊόν διδακτορικής διατριβής 
ενός εν ενεργεία εκπαιδευτικού της Μέσης εκπαίδευσης με την επιθυμία να διαδοθεί-
διαχυθεί η γνώση πρωτίστως στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και ακολούθως στους 
μαθητές.  

Η εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική παρουσίαση-καταγραφή δημοσιεύσεων σχετι-
κών με την εγκεφαλική διέγερση. Επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία κι εφαρμογές του 
διεπιστημονικού κλάδου που καλείται Διασύνδεση Εγκεφάλου-Υπολογιστή 
(Brain-Computer Interface, BCI) ή συνώνυμα Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 
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(Human-Computer interaction, HCI) με ή χωρίς συνδυασμό εγκεφαλικής διέγερσης. Ο 
τελευταίος αυτός κλάδος είναι μια διαθεματική σύμπραξη Βιολογίας, Χημείας, Νευρο-
λογίας, Ιατρικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Γνωστικής Ψυχολο-
γίας, κ.ά.  

Στο εργαστήριό μας (Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Χημικού Τμήματος του 
ΕΚΠΑ) ασχοληθήκαμε σε ερευνητικό επίπεδο με την εγκεφαλική διέγερση μαθητών 
και φοιτητών με την πλέον απλή της μορφή που είναι η μέθοδος των εξωτερικών οπτι-
κοακουστικών μεθόδων-ερεθισμάτων, δηλαδή παρουσιάσεις τύπου Powerpoint ε-
μπλουτισμένες με τεχνικές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Η διέγερση που 
επιχειρήσαμε ήταν παρόμοια με τη διέγερση που υφιστάμεθα καθημερινά από τα ΜΜΕ 
και κυρίως την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Τα ευρήματα της έρευνάς μας ήταν σύμ-
φωνα με την πλειονότητα των σχετικών δημοσιεύσεων, οπότε η παρούσα βιβλιογρα-
φική παρουσίαση περιλαμβάνει ως μικρή συνιστώσα της και τη δική μας προσπάθεια. 

Ως εγκεφαλική διέγερση ορίζεται η τροποποίηση της λειτουργικής κατάστασης του ε-
γκεφάλου από ένα στάδιο εγρήγορσης σε άλλο ή από μια συναισθηματική κατάσταση 
σε άλλη. Πρόκειται για ένα πολύ ευρύ σύνολο μεθόδων από πολύ απλές (όπως μια 
ρομαντική τηλεοπτική εκπομπή που διεγείρει το συναίσθημα) έως πολύ εξειδικευμένες 
(μέσω χειρουργικών επεμβάσεων στον εγκέφαλο). Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέ-
ρεται η εκτεταμένη πλέον εφαρμογή της εγκεφαλικής διέγερσης σε περιπτώσεις νευ-
ρολογικών ασθενειών όπως κατάθλιψης, σχιζοφρένειας, επιληψιών, παράλυσης, μυι-
κής ατροφίας, Parkinson, άγχους, πόνου, απώλειας μνήμης κ.ά. (George, 2003; George, 
2007; Deak, 2011; Σινανιώτης, 2008). Μάλιστα σε προηγμένες τεχνολογικά χώρες, ό-
πως οι ΗΠΑ, συσκευές εγκεφαλικής διέγερσης έχουν περάσει στη ευρεία χρήση του 
κοινού με κρατική συνταγογράφηση, καθώς οι κατασκευάστριες εταιρείες έχουν ήδη 
πάρει άδειες χρήσης από τα αρμόδια Υπουργεία. 

Συνδυασμός της εγκεφαλικής διέγερσης με την BCI εφαρμόζεται σε πειραματόζωα 
ή/και ανθρώπους για τη βελτίωση της μάθησης, της απομνημόνευσης, για τη διαμόρ-
φωση επιλεγμένης συναισθηματικής-ψυχικής διάθεσης (mood formation) (George, 
1996; Regalado, 2014), τη δημιουργία ψευδών αναμνήσεων (De Lavilléon, 2015), τη 
διαγραφή τραυματικών αναμνήσεων (Lu, 2015), την τροποποίηση γονιδιακών πρωτεϊ-
νών (Folcher, 2014), την αλλαγή στάσεων για κοινωνικά ή καθημερινά θέματα,  ηθι-
κής, πολιτικής, καταναλωτικών προϊόντων κ.ά. (Young, 2010;  Knoch, 2006;  Fecteau, 
2007; Lo, 2003; Luber, 2009). Η περαιτέρω διερεύνηση των νευρωνικών μηχανισμών 
της ομιλίας, όρασης, ακοής, αντίληψης (George, 2003; George, 2007) είναι ακόμα ζη-
τούμενο του συνδυασμού εγκεφαλικής διέγερσης και BCI.  Αναφέρεται η χρήση αμ-
φοτέρων για τη βελτίωση της απόδοσης στρατιωτών που εμπλέκονται σε πολεμικές 
συρράξεις (George, 2003; George, 2007; Regalado, 2014) για την ενδοεπικοινωνία ε-
γκεφάλων χωρίς χρήση κοινού ασύρματου δικτύου και χωρίς εκφορά λόγου (Παπαθα-
νάσης, 2011; Grau, 2014) και τη διασύνδεση εγκεφάλων σε ένα διευρυμένο δίκτυο υ-
πολογιστών (Pais-Vieira, 2013). Τέλος αναφέρεται και η χρήση τους σε περιπτώσεις 
καταστολής διαδηλώσεων (Bunker, 2016).  
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Η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων έχει επιλύσει πολλαπλά προβλήματα σε 
περιπτώσεις ασθενών με νευροκινητικές δυσκολίες. Όμως μεγάλη μερίδα της 
επιστημονικής κοινότητας εκφράζει ενστάσεις σχετικά με την εφαρμογή της προς 
ορισμένες από τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα επιστήμονες 
προβληματίζονται για την αλλαγή συναισθημάτων, αλλαγή ψυχικής διάθεσης κατά το 
δοκούν, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων όχι για λόγους υγείας αλλά αποκλειστικά 
για λόγους πολυτέλειας και αυτοβελτίωσης, για τη δημιουργία πλασματικών αναγκών 
με σκοπό την αύξηση πωλήσεων, τη δημιουργία ψευδών απολαυστικών αναμνήσεων, 
την αλλαγή δομικών στοιχείων του χαρακτήρα, τον επηρεασμό στάσεων σε κοινωνικά 
θέματα, θέματα ασφάλειας και θέματα ηθικής (Hamilton, 2011).   

Μέθοδοι εγκεφαλικής διέγερσης, εφαρμογές τους και η συνεισφορά της ψηφια-
κής τεχνολογίας 

Βασικές μέθοδοι εγκεφαλικής διέγερσης και ορισμένες εφαρμογές τους είναι οι ακό-
λουθες : 

 Α) Διέγερση με απλά εξωτερικά αισθητικά ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά, οσφρη-
τικά κ.ά. ερεθίσματα). Β) Διέγερση με χρήση ηλεκτρικών ή/και μαγνητικών σημάτων 
(ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκτός φωτός προς τους οφθαλμούς). Η διέγερση αυ-
τού του τύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με πομπό εξωτερικά του εγκεφάλου (μη-χει-
ρουργικά) ή πηγή σημάτων εντός του εγκεφάλου (χειρουργικά με εμφυτεύσιμες ηλε-
κτρονικές διατάξεις-chips). Γ) Διέγερση με διοχέτευση φωτός απευθείας στο εσωτε-
ρικό του εγκεφάλου μέσω οπτικών ινών-Οπτογενετική (Optogenetics)- που πραγματο-
ποιείται χειρουργικά με εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικοοπτικές διατάξεις. Δ) Διέγερση 
μέσω φαρμακευτικών ουσιών. 

Διευκρινιστικά στη Β) διέγερση μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και Γ) στην 
Οπτογενετική εμπλέκεται η διασύνδεση Εγκεφάλου-Υπολογιστή Brain-Computer In-
terface, BCI). Επίσης ερευνάται ή εφαρμόζεται η συμπληρωματική χρήση δύο ή περισ-
σότερων από τους παραπάνω τρόπους διέγερσης. Αναλυτικότερα: 

Α) Διέγερση με απλά εξωτερικά αισθητικά ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά, οσφρητικά 
κ.ά. ερεθίσματα). 

Είναι ο κλασικός τρόπος διέγερσης του εγκεφάλου μέσω απλής έκθεσης σε ένα εξωτε-
ρικό αισθητικό ερέθισμα (οπτικό, ακουστικό, οσφρητικό κ.ά. ερέθισμα). Τα εξωτερικά 
αισθητικά ερεθίσματα μπορεί να ανήκουν σε μια από τις τρεις ακόλουθες κατηγόριες 
όσον αφορά τις προτιμήσεις του αποδέκτη-ανθρώπου: i) αδιάφορα, ii) ανταμοιβής (ια-
τρικός όρος, με αυτόν εννοούνται τα ερεθίσματα απόλαυσης κι ευχαρίστησης) ή 
iii) τιμωρίας (ιατρικός όρος με αυτόν εννοούνται τα ερεθίσματα άγχους, αγωνίας, πρό-
κλησης φόβου) για το άτομο που εκτίθεται σε αυτά. Η απλή έκθεση  σε ένα ερέθισμα 
μπορεί να επιδράσει ή να μην επιδράσει στο άτομο. Το ερέθισμα θα επιδράσει όταν 
είναι απολαυστικό, χαρούμενο (ανταμοιβής) ή φόβου, απειλής (τιμωρίας) και ταυτό-
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χρονα σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα ή τις τρέχουσες ανάγκες του ατόμου που δεν έ-
χουν καλυφθεί. Τότε πιθανότατα  θα έχει μεγάλη επίδραση στον εγκέφαλο και θα εγεί-
ρει συναισθήματα και συμπεριφορές. Αντίθετα το ερέθισμα δεν θα επιδράσει αν: α) 
είναι αδιάφορο δηλαδή δεν είναι ανταμοιβής ή τιμωρίας για τον συγκεκριμένο άτομο 
ή δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του τη δεδομένη χρονική στιγμή 
(Guyton, 1998; Vander-english, 1994; Vander, 2001; Σιώμκος, 1994; Wolfe, 2003) ή, 
β) αν είναι ανταμοιβής ή τιμωρίας αλλά απευθύνεται σε μια ανάγκη επιβίωσης που 
μόλις έχει καλυφθεί (Kandel, 2000) π.χ. μάλλον δεν θα επιδράσει ιδιαίτερα η θέα ενός 
ψυγείου σε έναν Εσκιμώο που ζει στην Αλάσκα. Ίσως φανεί παράξενο στον αναγνώστη 
ότι τα ερεθίσματα τιμωρίας επιδρούν στον αποδέκτη τους. Όμως η Ιατρική διατείνεται 
ότι τα ερεθίσματα που μένουν στη μνήμη μας είναι τα ανταμοιβής-ευχάριστα ή τα τι-
μωρίας-δυσάρεστα. Τα αδιάφορα ερεθίσματα περνούν χωρίς να επιδράσουν. Επίσης αν 
συγκριθεί η δράση ερεθισμάτων τιμωρίας από τη μία κι ανταμοιβής από την άλλη, η 
επίδραση των πρώτων είναι ισχυρότερη των δεύτερων (Guyton, 1998). Η μέθοδος αυτή 
έχει αξιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους διαφημιστές και τους διαμορφωτές 
της Κοινής γνώμης στα ΜΜΕ. Ουσιαστικά όλα τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν εκτεταμένα 
μεθόδους εγκεφαλικής διέγερσης αυτής της κατηγορίας. 

Στα οπτικοακουστικά ερεθίσματα υπάγονται και οι οπτικές υποκατωφλικές πληροφο-
ρίες ή ερεθίσματα αντιληπτά εκτός επίγνωσης (subliminal ή perceived without aware-
ness) κι επίσης οι υπόηχοι ή οι ήχοι με συχνότητες εγγύς των υποήχων. Η επίδραση 
των υποκατωφλικών ερεθισμάτων είναι πλέον διαπιστωμένη δηλαδή επηρεάζουν τις 
κρίσεις και τις στάσεις των ανθρώπων χωρίς αυτοί καν να γνωρίζουν την ύπαρξή τους 
(Dixon, 1971; Dixon, 1981; Pessiglione, 2008; Bargh, 2014). Επιπλέον οι ήχοι χαμηλής 
συχνότητας, σχεδόν υπόηχοι, προκαλούν αγωνία, αδικαιολόγητη ανησυχία, ανασφά-
λεια και φόβο (Guzas-Virsilas, 2009; Persinger, 2014).  

Β) Διέγερση με χρήση ηλεκτρικών ή/και μαγνητικών σημάτων (ηλεκτρομαγνητική α-
κτινοβολία εκτός φωτός προς τους οφθαλμούς).  

Η διέγερση αυτού του τύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με πομπό εξωτερικά του ε-
γκεφάλου (μη-χειρουργικά) ή πηγή σημάτων εντός του εγκεφάλου (χειρουργικά με εμ-
φυτεύσιμες ηλεκτρονικές διατάξεις-chips). Απαραίτητος συνοδευτικός εξοπλισμός εί-
ναι κατάλληλο υλισμικό (hardware) και λογισμικό (software). Εναλλακτικοί τρόποι 
αυτής της διέγερσης είναι: 

Β1) Χειρουργική διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένα κέντρα του εγκεφά-
λου μέσω εμφυτευμένων ηλεκτροδίων (Deak, 2011; George, 2003; George, 2007). Πα-
ραλλαγές είναι η βαθιά εγκεφαλική διέγερση (deep brain stimulation-DBS), η διέγερση 
του πνευμονογαστρικού νεύρου (vagus nerve stimulation-VNS), οι εμφυτεύσιμες δια-
τάξεις τύπου chip κ.ά. Οι παραπάνω τεχνικές έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της νόσου 
Parkinson κι επιληπτικών κρίσεων στις ΗΠΑ, ενώ ερευνάται έντονα η δυνητική χρήση 
τους για την ανακούφιση ή και θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους, των τάσεων αυ-
τοκτονίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα που 
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εφαρμόζεται σε βετεράνους του Αμερικανικού Στρατού για να ελέγξει και τροποποιή-
σει τα συναισθήματα όσων έχουν επιστρέψει από τα ανά τον κόσμο πολεμικά μέτωπα 
και πάσχουν «επιδημικά» πλέον από κατάθλιψη και σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές 
(Regalado, 2014). Να επισημανθεί ότι η διέγερση αυτού του είδους μπορεί να διεγείρει 
συμπεριφορές, συναισθήματα και ανάγκες που μόλις έχουν καλυφθεί και υπό κανονι-
κές προϋποθέσεις θα έμεναν ανενεργές. Άρα πρόκειται περί πολύ δραστικής μεθόδου.  

Β2) Μη χειρουργική διοχέτευση ηλεκτρικών ρευμάτων εξωτερικά-περιμετρικά στο 
κρανίο (διακρανιακή ηλεκτρική διέγερση συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος-
transcranial direct ή alternative current stimulation tDCS ή tACS). Στις ΗΠΑ έχει ε-
γκριθεί για τη διαχείριση της κατάθλιψης, χρησιμοποιείται για τη μείωση του πόνου, 
την περαιτέρω διαφώτιση των γνωστικών μηχανισμών (μνήμη, μάθηση, αντίληψη κ.ά.) 
και την βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων (όπως εκμάθηση ξένων γλωσσών, επίλυση 
προβλημάτων γραμματικής και αριθμητικής). Εταιρεία των ΗΠΑ προωθεί εφαρμογή 
της παραπάνω μεθόδου μέσω έξυπνου κινητού με την οποία ηρεμεί το χρήστη ή του 
αυξάνει την εγρήγορση ανάλογα με την επιθυμία του (Bullis, 2014).  

Β3) Εφαρμογή μαγνητικών ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων πεδίων (με μη χειρουργικό ή 
με χειρουργικό τρόπο) με τις εξής παραλλαγές: 

• Μη χειρουργική διακρανιακή μαγνητική διέγερση (transcranial magnetic stim-
ulation TMS) και βαθιά εγκεφαλική μαγνητική διέγερση (deep brain magnetic stimu-
lation DBS). Με τις μεθόδους αυτές πηνία εκτός του εγκεφάλου εκπέμπουν μαγνητικά 
πεδία εστιάζοντας σε επιλεγμένα εγκεφαλικά νευρωνικά κυκλώματα με στόχο τη θε-
ραπεία της κατάθλιψης κι άλλων νευρολογικών παθήσεων, αύξηση της απόδοσης σε 
συνθήκες έλλειψης ύπνου κι έντονης κόπωσης, ανάδειξη κρυμμένων δεξιοτήτων κ.ά. 
(Hamilton, 2011). 

• Διέγερση με ηλεκτρομαγνητικά σήματα υψηλής συχνότητας διαμορφωμένα 
από πολύ χαμηλές συχνότητες (extremely low frequency-ELF) με πομπό μη χειρουρ-
γικά ή χειρουργικά τοποθετημένο εντός του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος λειτουργεί φυ-
σιολογικά σε διάφορες καταστάσεις εγρήγορσης οι οποίες καταγράφονται ως ηλε-
κτρική δραστηριότητα στο εγκεφαλογράφημα. Συνοπτικά αυτές είναι η βαθειά κατα-
στολή, όπου στο εγκεφαλογράφημα εμφανίζονται ηλεκτρικές διακυμάνσεις  κυρίως 0-
3 Hz και χαρακτηρίζεται ως εγκεφαλικός ρυθμός δέλτα, η χαλάρωση, με διακυμάνσεις 
4-7 Hz που ονομάζεται ρυθμός θήτα, η νηφαλιότητα, που χαρακτηρίζεται ρυθμός άλφα 
8-13 Hz, η αυξημένη εγρήγορση, ρυθμός βήτα 13-30 Hz, ο ρυθμός γάμμα 30-80 Hz 
κ.ά. Έξωθεν εκπομπή προς τον εγκέφαλο διαμορφωμένων κατά πλάτος (amplitude 
modulation AM) υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από σήματα πολύ χαμηλής 
συχνότητας μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση λειτουργίας του εγκεφάλου, «συ-
ντονίζοντάς» τον σε μια διαφορετική κατάσταση εγρήγορσης από την υφιστάμενη. 
Αυτό μπορεί να λάβει χώρα αν οι πολύ χαμηλές συχνότητες διαμόρφωσης εμπίπτουν 
στις παραπάνω καταστάσεις εγρήγορσης του εγκεφάλου (από 0-100 Hz) (Pérez-
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Bruzón, 2009; Azanza, 2010; Beason-Semm, 2002; RossAdey, 2003). Ο παραπάνω συ-
ντονισμός μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη συναισθηματική κατάσταση, στην κατά-
σταση εγρήγορσης, στη συμπεριφορά, στους βιορυθμούς και στις αντιδράσεις. 

• Ταυτοποίηση  μέσω RFID. Κατάλληλη εμφυτεύσιμη διάταξη μπορεί να λει-
τουργήσει ως συσκευή ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (radio frequency identi-
fication-RFID, δηλαδή να αλληλεπιδρά με ένα εξωτερικό σαρωτή (scanner) με ασύρ-
ματο ηλεκτρομαγνητικό τρόπο και να του «γνωστοποιεί» τα αποθηκευμένα δεδομένα 
του που αφορούν το πρόσωπο στο οποίο είναι εμφυτευμένο. Τα δεδομένα μπορεί να 
είναι στοιχεία ταυτότητας, περιστασιακά ή αποθηκευμένα ιατρικά δεδομένα,  τραπεζι-
κοί αριθμοί, κωδικοί πρόσβασης κ.ά. Μπορεί να περιέχει αισθητήρες μέτρησης βιολο-
γικών τιμών (αιματοκρίτη, σάκχαρο, πίεση κ.ά.). Μπορεί επίσης και να δέχεται οδηγίες 
από εξωτερικές πηγές και να ανανεώνει τα δεδομένα του ή να ανανεώνει το πρόγραμμα 
λειτουργίας του (software).   

Γ) Διέγερση με διοχέτευση φωτός απευθείας στο εσωτερικό του εγκεφάλου μέσω οπτι-
κών ινών-Οπτογενετική (Optogenetics) 

Η σύγχρονη αυτή τεχνική που πραγματοποιείται χειρουργικά με εμφυτεύσιμες ηλε-
κτρονικοοπτικές διατάξεις κι αναγκαίο εξωτερικό υλισμικό και λογισμικό. Στη μέθοδο 
αυτή πρωτεΐνες, ευαίσθητες σε διάφορα μήκη κύματος του ορατού φάσματος (οψίνες), 
εισάγονται με μεθόδους βιοτεχνολογίας σε κατάλληλα νευρωνικά εγκεφαλικά κυκλώ-
ματα. Οι φωτοευαίσθητες αυτές πρωτεΐνες διεγείρουν ή απενεργοποιούν τις ομάδες 
νευρικών κυττάρων στις οποίες έχουν προσαρτηθεί, όταν φωτίζονται με ακτινοβολία 
κατάλληλου χρώματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου «α-
νοιγοκλείνουν» σαν διακόπτες και έτσι  επιτυγχάνεται χειρισμός πολλών κέντρων που 
σχετίζονται με διάφορες νοητικές λειτουργίες (μνήμη, ομιλία, συναίσθημα, κίνηση 
κ.ά.). Χρησιμοποιείται στη μελέτη νευροψυχιατρικών παθήσεων, όπως διαταραχές του 
ύπνου, σε θέματα μυϊκής κίνησης, φοβιών, θεραπεία από εξαρτησιογόνες ουσίες, νόσο 
του Parkinson, ζητήματα μνήμης, κατάθλιψης, αυτισμού και σχιζοφρένειας. Διαφαίνο-
νται και εφαρμογές στην καρδιολογία, στην οφθαλμολογία, στην θεραπεία κακώσεων 
του νωτιαίου μυελού και σκλήρυνσης κατά πλάκας (Κούσης, 2013; Smith, 2013; 
Buchen, 2010; Deisseroth, 2011; Deisseroth, 2010). 

Δ) Διέγερση μέσω φαρμακευτικών ουσιών 

Ορισμένα φάρμακα χορηγούμενα είτε ως χάπι, είτε ενδοφλέβια, είτε με απευθείας έκ-
χυση στον εγκέφαλο διεγείρουν τον εγκέφαλο επηρεάζοντας τα κέντρα ανταμοιβής ή 
τιμωρίας και συνακόλουθα το συναίσθημα, τη διάθεση ή τις ανάγκες.  

Διατύπωση ενστάσεων και επιφυλάξεων από πλευράς επιστημονικής κοινότητας 

Κατόπιν της σύντομης αναφοράς χαρακτηριστικών εφαρμογών της εγκεφαλικής διέ-
γερσης σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα με την BCI παρατίθενται ενστάσεις και προβλη-
ματισμοί σταχυολογημένοι από την διεθνή κι εγχώρια βιβλιογραφία.   
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• Βιολογικές, γνωστικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις: Η αυξημένη χρήση η-
λεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προκαλεί επικίνδυνες βιολογικές επιδράσεις στον ορ-
γανισμό ειδικότερα των παιδιών (Morgan, 2014). Έχουν αναφερθεί προβλήματα με-
τάλλαξης, σπασίματος των αλυσίδων του DNA (Diem, 2005), δημιουργίας νεοπλα-
σιών, ακόμα και μείωσης της πυκνότητας της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου! Επιπλέον 
στο επίπεδο των γνωστικών λειτουργιών (Loh & Kanai, 2014) έχουν αναφερθεί προ-
βλήματα διάσπασης προσοχής, αντίληψης, δυσλεξιών, δυσκολίας στη σύναψη κοινω-
νικών σχέσεων και στην εκδήλωση συναισθηματικών φαινομένων. Έχει επίσης ανα-
φερθεί συχνότατη  εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων κ.ά. 

• Θέματα αλλαγής θεμελιωδών χαρακτηριστικών του χαρακτήρα: Έχουν κατα-
γραφεί περιπτώσεις πρόσκαιρης αλλαγής της άποψης των υποβαλλόμενων στις τεχνι-
κές εγκεφαλικής διέγερσης πάνω σε θέματα ηθικής, τιμιότητας και συμπεριφοράς. 
Μετά από εφαρμογή των τεχνικών μαγνητικής διέγερσης επηρεάστηκε η συμπεριφορά 
των εμπλεκομένων σε θέματα τιμιότητας και ψεύδους δρώντας περισσότερο προς το 
ίδιο συμφέρον έναντι της προηγούμενης δικαιότερης συμπεριφοράς  (Hamilton, 2011). 

• Θέματα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης: Γιατροί από το Πανεπιστήμιο Πεν-
συλβάνια θέτουν το ακόλουθο θέμα: οι οικονομικά ισχυροί οι οποίοι μπορούν να συμ-
μετάσχουν στις τεχνικές διέγερσης που σήμερα έχει πολύ υψηλό κόστος, θα είναι ε-
παγγελματικά και κοινωνικά ανταγωνιστικότεροι σε ενδεχόμενη βελτίωση γνωστικών 
δεξιοτήτων έναντι όσων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να υποβληθούν σε αυ-
τές (Hamilton, 2011). 

• Θέματα αυτονομίας, ιδιωτικότητας και παραβίασης ανθρώπινης ελευθερίας: Η 
χρήση τεχνικών διέγερσης (ηλεκτρομαγνητικός συντονισμός ή οπτογενετική) μπορεί 
να παραβιάσει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η εξακρίβωση της αλήθειας των ι-
σχυρισμών ενός προσώπου είναι θέμα στο οποίο μπορεί να συμβάλλουν οι τεχνικές 
νευρολογικής απεικόνισης και διέγερσης (κάτι ανάλογο με τον ορό της αλήθειας).  Η 
διαμόρφωση της ψυχικής διάθεσης (mood modulation) ενός ατόμου όχι για θεραπευτι-
κούς λόγους, αλλά για λόγους αυτοβελτίωσης μπορεί να επιτευχθεί με τις μεθόδους 
διέγερσης. Τα παραπάνω και πολλά ακόμα συνιστούν δυνητική πρόσβαση «στον εγκέ-
φαλο» των πολιτών από μια ανελεύθερη κυβερνητική αρχή κατά το δοκούν. Αυτά α-
ποτελούν μείζονα ηθικά ζητήματα (Hamilton, 2011). Ας μη ξεχνάμε την περίπτωση 
του νευροεπιστήμονα J. Delgado ο οποίος το 1970, στο Πανεπιστήμιο Yale προκάλεσε 
τροποποίηση συμπεριφοράς κι έλεγχο των εγκεφάλων και των σωμάτων των υποκει-
μένων ανθρώπων και ζώων. Ο Delgado ο οποίος αρχικά χρηματοδοτήθηκε από το 
Στρατό, εγκατέλειψε τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από φήμες στο Κογκρέσο που τον 
κατηγορούσαν για «δικτατορικές συσκευές ελέγχου του εγκεφάλου» και η έρευνά του 
διακόπηκε επίσημα (Horgan, 2005; Regalado, 2014; Κούσης, 2013). Παρόμοιοι προ-
βληματισμοί καταγράφονται στην περίπτωση σύνδεσης πολλών εγκεφάλων σε ένα βιο-
λογικό υπερεγκέφαλο. Κι ενώ η αρχική σκέψη είναι να κατευθύνει ο εγκέφαλος ενός 
υγιούς ανθρώπου τον εγκέφαλο νευρολογικά ασθενών, αμέσως ανέκυψε φόβος για εν-
δεχόμενη «χειραγώγηση από τον ισχυρού» εγκέφαλο (Pais-Vieira, 2013).  
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• Θέματα νευρομάρκετινγκ και νευροοικονομίας: O C.Fisher από το Τμήμα Ψυ-
χιατρικής του Πανεπιστημίου Columbia (Fisher, 2010; Glimcher, 2004) αναφέρει σχε-
τικά με το Νευρομάρκετινγκ: «Ως Νευρομάρκετινγκ μπορεί διστακτικά να οριστεί το 
μάρκετινγκ που είναι σχεδιασμένο στη βάση της έρευνας της νευροεπιστήμης» και απο-
βλέπει στη χρήση των επιτευμάτων της Νευροεπιστήμης για την καθαρή κερδοφορία 
κι όχι για θέματα αποκατάστασης ασθενειών. Αντίστοιχα «Νευροοικονομικά είναι ο 
κλάδος που μελετά διάφορα ζητήματα λήψης αποφάσεων οικονομικού τύπου» αξιοποιώ-
ντας τη νευροεπιστήμη. Το νευρομάρκετινγκ έχει δημιουργήσει πλήθος ενστάσεων και 
προβληματισμών καθώς εμπλέκει σύνθετα ζητήματα  σχέσεων ακαδημαϊκών με τη βιο-
μηχανία.  

Παρουσιάσεις σε μαθητές και φοιτητές 

Από το εργαστήριο μας (Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Χημικού Τμήματος 
του ΕΚΠΑ) έλαβαν χώρα παρουσιάσεις σε μαθητές-φοιτητές στις οποίες προβαλλόταν 
το ίδιο υλικό που αφορούσε θέματα Περιβαλλοντικής Χημείας και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης, αλλά με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης-εγκεφαλικής διέγερσης. Όλοι οι 
τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν εμπίπτουν στην πιο απλή και συνηθισμένη από τα 
ΜΜΕ, κατηγορία εγκεφαλικής διέγερσης με εξωτερικά αισθητικά ερεθίσματα (οπτικά 
και ακουστικά-την παραπάνω επονομαζόμενη Α-κατηγορία). Οι παρουσιάσεις ήταν  
χρονικής διάρκειας περίπου 135 λεπτών. Χρησιμοποιήθηκε απλή διέγερση μέσω προ-
βαλλόμενων στατικών κειμένων και εικόνων αλλά και περισσότερο εμπλουτισμένες 
παρουσιάσεις με τρόπους  που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, όπως τεχνικές σύλληψης της 
προσοχής (δηλαδή έντονες λάμψεις, γρήγορη εναλλαγή εικόνων, θεμάτων και χρωμά-
των), συνεχείς επαναλήψεις, συναισθηματική μουσική, τοποθέτηση του αντικειμένου 
ενδιαφέροντος σε κατάλληλη θέση στην οθόνη κ.ά. Τα αποτελέσματα από τους 386 
εμπλεκόμενους μαθητές της Β και Γ τάξης  5 Γυμνασίων της Αττικής και τους 316 
φοιτητές από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική επιβεβαίωσαν την α-
ποτελεσματικότητα των τεχνικών που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ. Η έρευνα έλαβε χώρα 
το χρονικό διάστημα 2011-2014. 

Συμπεράσματα 

Στο παρόν άρθρο έγινε μια  βιβλιογραφική επισκόπηση δημοσιεύσεων σχετικών με την 
εγκεφαλική διέγερση, τη διασύνδεση εγκεφάλου-υπολογιστή, τη χρησιμότητα και τις 
ενστάσεις. Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι επιστημονικοί κλάδοι 
μπορούν να ευεργετήσουν τον άνθρωπο αλλά η λανθασμένη χρήση τους μπορεί και να 
τον υποδουλώσει. Ας ευχηθούμε όλα αυτά τα θαυμαστά επιτεύγματα να χρησιμοποιη-
θούν για την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου, το σεβασμό του ανθρώπινου προσώ-
που, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κι όχι για περαιτέρω ανθρώπινη εκμετάλ-
λευση. 

 

 

817

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Βιβλιογραφικές αναφορές 

Azanza, M.J., Moral, A., & Pérez-Bruzón, R.N. (2010). Bioelectric effects of low-fre-
quency modulated microwave fields ob nervous system cells. In  Moumita 
Mukherjee (Ed), Advanced Microwave and Millimeter Wave Technologies: 
Semiconductor Devices, Circuits and Systems: InTech, 589-626.  

Bargh, J.A. (2014). Our unconscious mind. Scientific American, 30-37. 

Beason, R.C., & Semm, P. (2002). Responses of neurons to an amplitude modulated 
microwave stimulus. Neuroscience Letters, 333, 175–178.  

Buchen, L.(2010). Illuminating the Brain. Nature, News feature, 465. 

Bullis, K. (2014). Device Changes Your Mood with a Zap to the Head. MIT Technol-
ogy Review, Biomedicine news. 

Bunker,  R.J.(2016). Νonlethal weapons: terms and references, USAF Institute for Na-
tional Security Studies, USAF Academy, Colorado, 
http://aquafoam.com/papers/Bunker.pdf.  προσπελάστηκε το 2016. 

De Lavilléon, G., Masako Lacroix, M., Rondi-Reig, L., & Benchenane,K.(2015). Ex-
plicit memory creation during sleep demonstrates a causal role of place cells in 
navigation. Nature Neuroscience, 18, 493–495, doi:10.1038/nn.3970. 

Deak, A. (2011). Brain and emotion: Cognitive neuroscience of emotions. Review of 
Psychology, 18, 2, 71-80. 

Deisseroth,  K. (2011). Optogenetics, Nature, methods, 8, 1. 

Deisseroth, K. (2010). Controlling the Brain with Light. Scientific American, 
neuroscience. 

Diem, E., Schwarz, C., Adlkofer, F., Jahn, O., & Rudiger, H. (2005). Non-thermal 
DNA breakage by mobile-phone radiation (1800 MHz) in human fibroblasts and 
in transformed GFSH-R17 rat granulosa cells in vitro. Mutation Research, 583, 
178–183. 

Dixon, N.F. (1971). Subliminal perception, the nature of a controversy. McGraw-Hill. 

Dixon, N.F. (1981). Preconcious processing. Chichester. 

Fecteau, S.,  Knoch, D., Fregni, F., Sultani, N., Boggio, P., & Pascual-Leone, A. 
(2007). Diminishing risk-taking behavior by modulating activity in the prefron-
tal cortex: a direct current stimulation study. Journal of Neuroscience, 27, 
12500-12505. 

818

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.technologyreview.com/contributor/kevin-bullis/
http://www.technologyreview.com/
http://www.technologyreview.com/
http://aquafoam.com/papers/Bunker.pdf
http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3971.html


Fisher, C.E., Chin, L., & Klitzman, R. (2010). Defining Neuromarketing: Practices 
and Professional Challenges. Harvard Review Psychiatry,18(4), 230–237. 

Folcher, M., Oesterle, S., Zwicky,K., Thekkottil, T., Heymoz, J., Hohmann, M., 
Christen, M., El-Baba, M.D., Buchmann, P., & Fussenegger, M. (2014). Mind-
controlled transgene expression by a wireless-powered optogenetic designer cell 
implant. Nature Communications, 5, 5392. 

George, Μ.S. (2003). Stimulating the brain. Scientific American, 66-73. 

George, Μ.S. (2007). Διεγείροντας τον εγκέφαλο. Scientific American (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ), 78-86. 

George,M.S., Wassermann,E.M., & Williams, W.A. (1996). Changes in mood and 
hormone levels after rapid-rate transcranial magnetic stimulation (rTMS) of the 
prefrontal cortex. Journal of Neuropsychiatry Clinical Neuroscience, 8, 172–
180. 

Glimcher, P. (2004). Neuroeconomics: the consilience of brain and decision. Science, 
306, 447-452. 

Glucksberg, S. (1982). Not seeing is believing, perception without awareness. 
Contemporary Psychology, 27, 11, 856-858. 

Grau, C., Ginhoux, R., Riera, A., Nguyen, T.L., Chauvat, H., Berg, M., Amengual, 
J.L., Pascual-Leone, A., & Ruffini, G. (2014). Conscious Brain-to-Brain 
Communication in Humans Using Non-Invasive Technologies. PLoS ONE, 
9(8).  

Guyton, A.C., & Hall, J.E. (1998). ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ., 2η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, ΤΟΜΟΣ 2ος. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ''ΓΡΗΓ. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ'', 
ΜΑΡΙΑ ΓΡ. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ. 

Guzas, D., & Virsilas, R. (2009). Infrasound hazards for the environmental and the 
ways of protection. Ultrasound, 64,3, 34-37. 

Hamilton, R., Messing, S., & Chatterjee, A. (2011). Rethinking the thinking cap : Eth-
ics of neural enhancement using noninvasive brain stimulation. Neurology, 76, 
187. 

Horgan, J. (2005). The forgotten Era of Brain Chips. Scientific American, 66-73. 

Kandel, E.R., Schwartz, J.H., & Jessell, T.M. (2000). ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥ-
ΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 2η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 

819

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Knoch, D., Pascual-Leone, A., Meyer, K., Treyer, V., & Fehr, E. (2006). Diminishing 
reciprocal fairness by disrupting the right prefrontal cortex. Science, 314, 829–
832. 

Lo, Y.L., Fook-Chong, S., & Tan, E.K. (2003). Increased cortical excitability in 
human deception. Neuroreport, 14, 1021–1024. 

Loh, K.K., & Kanai, R. (2014). Higher Media Multi-Tasking Activity Is Associated 
with Smaller Gray-Matter Density in the Anterior Cingulate Cortex. PloS ONE, 
9, 9. 

Luber, B., Fisher, C., Appelbaum, P.S., Ploesser, M., & Lisanby, S.H. (2009). Non-
invasive brain stimulation in the detection of deception: scientific challenges 
and ethical consequences. Behaviour Science Law, 27, 191–208. 

Morgan, L.L., Kesari, S., & Davis, D.L. (2014). Why children absorb more 
microwave radiation than adults: The consequences. Journal of Microscopy and 
Ultrastructure, 2, 197–204. 

Pais-Vieira, M., Lebedev, M., Kunicki, C., Wang, J., Nicolelis, M.A.L. (2013). A 
Brain-to-Brain Interface for Real-Time Sharing of Sensorimotor Information. 
Scientific reports, 3, 1319. 

Pérez-Bruzón, R.N., Figols, T., Azanza, M.J., & Moral, A. (2009). Demodulation 
Effect is Observed in Neurons by Exposure to Low Frequency Modulated 
Microwaves. International Conference on Magnetism (ICM 2009), IOP 
Publishing (http://iopscience.iop.org/1742-6596/200/12/122008) 
προσπελάστηκε 12/11/2011). 

Persinger, M.A. (2014). Infrasound, human health, and adaptation: an integrative 
overview of recondite hazards in a complex environment. Nat Hazards, 70, 
501–525. 

Pessiglione, M., Petrovic, P., Daunizeau, J., Palminteri, S., Dolan, R.J., & Frith, C.D. 
(2008). Subliminal Instrumental Conditioning Demonstrated in the Human 
Brain. Neuron,59, 561-567. 

Regalado, A. (2014). Military funds Brain computer interfaces to control feelings. 
MIT Technology Review. 

RossAdey, W. (2003). Electromagnetic fields, the modulation of brain tissue func-
tions. A possible paradigm shift in biology. In Smith,B., & Adelman,G. (eds), 
Ιnternational Encyclopaedia of Neuroscience, Third Edition, Elsevier, New 
York. 

820

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Vander, A., Sherman, J., & Luciano, D. (1994). HUMAN PHYSIOLOGY THE 
MECHANICS OF BODY FUNCTION. 6th edition, NEW YORK, Mc GRAW-
HILL. 

Vander, A., Sherman, J., Luciano, D., & Τσακόπουλος, Μ. (2001). ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 8η ΕΚΔΟΣΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 

Wolfe, J.M., Horowitz, T.S., & Τreisman, Α. (2003). What we shall do with the 
preattentive processing stage. Use it or lose it. Third annual meeting of the 
Vision Science Society, Sarasota FL, 
(http://search.bwh.harvard.edu/links/talks/VSS03-JMW.pdf, προσπελάστηκε 
16/7/2008). 

Young, L., Camprodon, J.A.,  Hauser, M., Pascual-Leone, A., & Saxe, R. (2010). 
Disruption of the right temporoparietal junction with transcranial magnetic 
stimulation reduces the role of beliefs in moral judgements. Proc. National 
Acad. Sciences, USA, 107, 6753– 6758. 

Κούσης, Θ.(2013). Οπτογενετική, η τεχνολογία του απόλυτου νευρολογικού ελέγχου. 
Περισκόπιο της Επιστήμης, 374, 25-37. 

Παπαθανάσης, Η. (2011). DAPRA, η Τεχνολογική καινοτομία στην υπηρεσία της 
Άμυνας. Περισκόπιο της Επιστήμης, 356, 23-37. 

Σινανιώτης, Κ. (2008). Ανάπηροι υπεραθλητές και βιονικοί άνθρωποι. Περισκόπιο 
της Επιστήμης, 328, 23-36. 

Σιώμκος, Γ. (1994). Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ. (Τόμος 
Α), Σταμούλης. 

821

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://search.bwh.harvard.edu/links/talks/VSS03-JMW.pdf
http://search.bwh.harvard.edu/links/talks/VSS03-JMW.pdf


Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο vs  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών: Μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά 

Λαχανά Αναστασία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, 

Μ.Δ.Ε. 

anastasia.lachana 

@gmail.com 

Χαρούλης Αντώνιος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, 

Μ.Δ.Ε. 

Mathantwnis 

@gmail.com 

Χρυσάνθου Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, 

Μ.Δ.Ε. 

marie_chrysanthou 

@yahoo.com 

Περίληψη 

Πρόκειται για μια βιβλιογραφική έρευνα, τα στοιχεία της οποίας εμπλουτίστηκαν με 

προσωπικές εμπειρίες κι εκτιμήσεις των συντακτών. Η σκοπιά θέασης του προβλήμα-

τος είναι αυτή του πτυχιούχου που ενδιαφέρεται να γίνει φοιτητής σε ένα Μεταπτυ-

χιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) παιδαγωγικού αντικειμένου, στα δύο πανεπιστή-

μια. Κατόπιν η ανάλυση των συγγραφέων μπορεί να τον κατευθύνει ώστε να εξετάσει 

τις επιλογές του ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζοντάς του τα θετικά και 

τα αρνητικά του κάθε προγράμματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μεταπτυχιακό, Παιδαγωγικά, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Καποδι-

στριακό 

Θετικά Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ) 

Αναφορικά με την εξΑΕ εκπαίδευση και εξετάζοντας γραμμικά τα κριτήρια, μπορούμε 

να αναφέρουμε ως θετικό χαρακτηριστικό στον οικονομικό τομέα τη δωρεάν διανομή 

εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε φοιτητής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

λαμβάνει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας 

Θεματικής Ενότητας (ΘΕ), αμέσως μετά την εγγραφή του σε αυτήν. (www.eap.gr) Α-

ντίθετα, στα ΜΠΣ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) τα 

έξοδα για το απαραίτητο υλικό καλύπτονται από τον φοιτητή.  

Στον τομέα της επικοινωνίας μπορούμε να αναφέρουμε τις περισσότερες ευκαιρίες που 

υπάρχουν προκειμένου να πραγματοποιηθούν ομαδικές Διπλωματικές Εργασίες (ΔΕ). 

Κατά τα άλλα αυτό που χρειάζεται κάθε φοιτητής και ταυτόχρονα μπορεί να αποτελεί 

πλεονέκτημα ή μειονέκτημα είναι η επικοινωνία και οι σχέσεις του με το οικείο του 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η στάση της οικογένειας 

και των φίλων, κατά πόσο είναι υποστηρικτικοί και βοηθητικοί προς τον φοιτητή προ-

κειμένου να ανταπεξέλθει και να είναι συνεπής σε όλους τους ρόλους που έχει αναλά-

βει. (Μπαλοπούλου, 2012: 66) Ειδικά το εξΑΕ ΜΠΣ απευθύνεται σε άτομα με αυτο-

κυριαρχία, υπευθυνότητα, οργάνωση και επιμονή. Γι’ αυτό λοιπόν, χρειάζεται υποστή-

ριξη από τους γύρω και ισχυρό κίνητρο για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. (Βα-

σάλα, 2010) 

Θεωρητικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η εξΑΕ προετοιμάζει καλύτερα τους εκ-

παιδευόμενους για την σύγχρονη πραγματικότητα. (Bartolic-Zlomislic, 1999). Η θέση 
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αυτή βασίζεται στις νέες συνθήκες που επικρατούν τόσο στο χώρο εργασίας όσο και 

στη δια βίου μάθηση. Η εργασία, η μάθηση, η διαχείριση και άλλες σημαντικές διαδι-

κασίες υλοποιούνται πια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτυα-

κών εργαλείων. Συνεπώς, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα το να είναι κανείς σε θέση 

να προσαρμόζεται και να παράγει όφελος άμεσα και γρήγορα σε τέτοια εικονικά περι-

βάλλοντα. (Γκιόσος, 2008) Πρόκειται για μια ικανότητα που δεν καλλιεργείται ή του-

λάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό στα ΜΠΣ του ΕΚΠΑ. Κατ’ επέκταση μπορούμε να ισχυ-

ριστούμε ότι ένας απόφοιτος του ΕΑΠ έχει καλύτερες προοπτικές για μια διεθνή κα-

ριέρα, μιας και η υλοποίηση διεργασιών διαδικτυακά αποτελεί το στοίχημα των σύγ-

χρονων επιχειρήσεων.   

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τα ευκόλως εννοούμενα της εξΑΕ, όπως είναι δηλαδή 

η μη υποχρεωτική φυσική παρουσία και η άρση των περιορισμών στο χώρο και στο 

χρόνο που θα λάβει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία. (Βασάλα Π & Κονταρίδου Ε, 

2014) Επίσης, ο ρυθμός της μελέτης καθορίζεται ατομικά, καθιστώντας έτσι ένα τέτοιο 

ΜΠΣ ιδανική επιλογή για οικογενειάρχες αλλά και εργαζόμενους σε μια εποχή που οι 

εκπαιδευτικές άδειες είναι δραματικά περιορισμένες. (Bartolic-Zlomislic, 1999)  Ανα-

φορικά με τα χρονικά πλαίσια, να επισημάνουμε και τη δυνατότητα αναβολής των 

σπουδών για συνολικά 3 χρόνια την οποία προσφέρει το ΕΑΠ υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μια ΘΕ. (www.eap.gr)  

Το ΕΑΠ προσφέρει 700 θέσεις για ΜΠΣ και μπορούμε να πούμε ότι απευθύνεται σε 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα ενώ για το ΕΚΠΑ έχει διαμορφωθεί 

μια τάση να συγκεντρώνει φοιτητές νεαρής ηλικίας, το ΕΑΠ δίνει την ευκαιρία σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες να καταρτιστούν με την προτεραιότητα να έχουν άτομα άνω των 

23 ετών. Επίσης, από τις 700 αυτές θέσεις, οι 150 προορίζονται για άτομα με αποδε-

δειγμένη 10ετή επαγγελματική εμπειρία. (www.eap.gr) 

Ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ενός ΜΠΣ είναι το εκπαιδευτικό πε-

ριεχόμενο και το στιλ μάθησης που υποστηρίζει. Στο ΕΑΠ το εκπαιδευτικό υλικό έχει 

ειδικά διαμορφωθεί για να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. 

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται και στον φοιτητή το προνόμια της ευελιξίας και της 

μορφωτικής αυτονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλει και η σαφής και έ-

γκαιρη ενημέρωση για τον τρόπο αξιολόγησης. Συγκεκριμένα οι φοιτητές γνωρίζουν 

πως σε κάθε θεματική ενότητα το 30% του βαθμού θα προκύψει από τις εργασίες που 

θα παραδώσουν και το 70% από την τελική εξέταση της ΘΕ. (www.eap.gr) 

Στην ίδια κατηγορία εντάσσουμε και τον χαρακτηρισμό του ΜΠΣ στο ΕΑΠ ως «Με-

ταπτυχιακό Ομπρέλα». Πιο αναλυτικά το ΕΑΠ δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει κανείς 

τις ΘΕ που επιθυμεί να παρακολουθήσει, εν τη εξελίξει του μεταπτυχιακού. Αντί, λοι-

πόν, να επιλέξει μια κατηγορία εξειδίκευσης εξ αρχής μπορεί να διαμορφώσει μόνος 

του την κατεύθυνση που θα λάβει η κατάρτισή του επιλέγοντας κάθε φορά τη ΘΕ που 

ταιριάζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του αλλά και ικανοποιεί τις εκάστοτε ανη-

συχίες του.  Η αυτονομία αυτή και η ανεξαρτησία ανάμεσα στις ΘΕ επιβεβαιώνεται και 

823

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.eap.gr/
http://www.eap.gr/
http://www.eap.gr/


από την πιστοποίηση που μπορεί να λάβει κανείς μόλις ολοκληρώσει μία ΘΕ ανεξάρ-

τητα με τη φάση στην οποία βρίσκεται το ΜΠΣ του. (www.eap.gr) 

Τέλος, ένα τέτοιο ΜΠΣ ευνοεί τους οπτικούς τύπους και συμβάλει στην καλλιέργεια 

της εκφραστικότητας, περιορίζει τις αναστολές λόγω έλλειψης άμεσης επαφής, αυξάνει 

την αυτοπεποίθηση και την προσωπική βελτίωση καθώς και την βελτίωση διαπροσω-

πικών σχέσεων η οποία προκύπτει από τη συνεργασία είτε για τις εργασίες είτε μεταξύ 

εκπαιδευτή – εκπαιδευτικού. (Ladyshewsky, 2004) 

Αρνητικά Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

Συνεχίζοντας με τα αρνητικά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), αναφέ-

ρουμε τον τρόπο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό, καθώς η εισαγωγή 

βασίζεται σε κλήρωση, γεγονός που εδράζει την εισαγωγή του κάθε υποψηφίου μόνο 

στην τύχη, πέρα από κάθε αντικειμενικό όρο προσέγγισης. Παρόλο που η κλήρωση 

είναι τρόπος εισαγωγής μόνο σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλο πλήθος ενδιαφερομέ-

νων, αποτελεί από μόνο του ευτύχημα να υπάρχουν λίγοι ενδιαφερόμενοι σε έναν κύ-

κλο ΜΠΣ. (www.eap.gr)  

Προσπερνώντας την μέθοδο εισαγωγής και λαμβάνοντάς το σαν κάτι το αναπόφευκτο, 

δεν μπορούμε να παραμελήσουμε τον οικονομικό παράγοντα. Τα δίδακτρα στο ΕΑΠ 

ανέρχονται στα 700ευρώ ανά ΘΕ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι για την επιτυχή ολοκλή-

ρωση του ΜΠΣ, προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση 4 ΘΕ και η εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας, ανεβάζοντας το ύψος των διδάκτρων στα 3.500 ευρώ. Η συ-

νέπεια κι αποτελεσματικότητα των φοιτητών πρέπει να είναι πρώτο μέλημα, καθώς σε 

περίπτωση αποτυχίας σε μια ΘΕ οφείλει να καταβάλλει ξανά το ποσό που της αντι-

στοιχεί. «Κρυφά» έξοδα παρουσιάζονται στο μεσοδιάστημα της φοίτησης, καθώς λαμ-

βάνουν χώρα Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) σε αστικά κέντρα με συ-

ντονιστή καθηγητή, των οποίων τα έξοδα επιβαρύνουν τον εκπαιδευόμενο. 

(www.eap.gr) 

Στο πνεύμα του ότι ο χρόνος είναι χρήμα, η διάρκεια σπουδών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο 

σε 3 χρόνια, περίοδος που περιλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση 4 ΘΕ και την 

εκπόνηση μιας ΔΕ. Μια ΔΕ μπορεί να ολοκληρωθεί στον χρονικό ορίζοντα των 5-8 

μηνών, με μηνιαία παράταση. (www.eap.gr) Αυτό αναφέρεται σαν αρνητικό, καθώς τα 

ΜΠΣ του ΕΑΠ απευθύνονται σε άτομα που ηλικιακά είναι πάνω από 23 ετών (περά-

τωση πρώτου πτυχίου), άτομα που στην πλειοψηφία τους εργάζονται και ως εκ τούτου 

η ταχεία ολοκλήρωση και ωφέλεια από έναν επιπλέον τίτλο είναι βραχυπρόθεσμος στό-

χος. (Βασάλα, 2010: 191) Από την άλλη πλευρά, οι νεότεροι βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση καθώς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προηγούνται στην επιλογή για την φοίτηση 

στα ΜΠΣ.  

Προσπερνώντας τα πιο διαδικαστικά-τυπικά χαρακτηριστικά του ΕΑΠ, θα αναφερ-

θούμε στον παράγοντα επικοινωνία. Με μια λέξη θα χαρακτηριστεί ως ελλιπής. (Μπα-
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λοπούλου, 2012: 27) Πρακτικά, η επικοινωνία βασίζεται στην ανταλλαγή ηλεκτρονι-

κών μηνυμάτων με τον εκάστοτε εισηγητή μιας ΘΕ, γεγονός που επαφίεται στην σχέση 

του εισηγητή-καθηγητή με την τεχνολογία, ώστε να δώσει άμεσες απαντήσεις σε ερω-

τήματα που τίθενται από τους φοιτητές και το πόσο άμεση και πλήρης θα είναι μια 

ερώτηση-απορία του φοιτητή. Επιπρόσθετα, η στήριξη που λαμβάνει ο φοιτητής είναι 

μικρότερη, συγκριτικά με την δια ζώσης επικοινωνία, ειδικά όταν την χρειάζεται για 

την ολοκλήρωση μιας εργασίας και την επίλυση αποριών, πόσο μάλλον όταν θα κληθεί 

να συγγράψει την ΔΕ του όπου ο χρόνος του είναι περιορισμένος λόγω επαγγελματικών 

και οικογενειακών υποχρεώσεων. (Μπαλοπούλου, 2012: 48)  

Πάλι, στην καλύτερη των περιπτώσεων που ο καθηγητής είναι εξοικειωμένος με την 

τεχνολογία και συνεπής ως προς την ανάδραση προς τον φοιτητή, ο αριθμός τριάντα 

φοιτητών προς κάθε καθηγητή, σίγουρα  δυσκολεύει την επικοινωνία, συγκριτικά με 

το ΜΠΣ που παρέχονται δια ζώσης από το ΕΚΠΑ και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-

κής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), όπου κατά μέσο όρο η αναλογία είναι αισθητά μικρότερη. 

(www.uoa.gr) Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου μπορεί να διαταρα-

χτεί, όταν οι οδηγίες είναι ασαφείς από την μεριά του καθηγητή για το τι ζητάει από 

τον φοιτητή να επιτελέσει είτε αντίστροφα, όταν ο φοιτητής δεν αντιλαμβάνεται στο 

έπακρο τι πρέπει να κάνει. Έτσι, το διάστημα τις επίλυσης αποριών  είναι διαφορετικό 

και σίγουρα μεγαλύτερο από την δια ζώσης εκπαίδευση.  

Η φοίτηση και ο ρόλος του φοιτητή είναι συνυφασμένος με την ανάπτυξη διαπροσω-

πικών σχέσεων με τους συμφοιτητές του και την ανταλλαγή ιδεών. (Μαυροειδής, 2014: 

94) Το γεγονός της από απόστασης μάθησης, όσο και ο μικρός αριθμός ΟΣΣ μπορεί να 

δημιουργήσει κλίμα συναισθηματικής απομόνωσης για τα άτομα και δεν ευνοείται η 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.(Μαυροειδής, 2014:91) 

Σαν να μην έφταναν τα φυσικά εμπόδια και η τεχνολογία, μπορεί υπό συνθήκες να 

αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα. Η επικοινωνία μπορεί να διαταραχθεί λόγω τεχνι-

κών προβλημάτων είτε με υπαιτιότητα του δικτύου του επιμορφουμένου είτε του δια-

χειριστικού συστήματος του ΕΑΠ. (Μαυροειδής, 2014: 94) 

Επικοινωνία σημαίνει κι η επαφή του φοιτητή με το έμμεσο περιβάλλον του, κι όχι 

μόνο με τους καθηγητές κι άλλους φοιτητές. (Βασάλα, 2010: 181) Έτσι, στην περί-

πτωση που ο φοιτητής έχει επιλέξει ένα ΜΠΣ στο ΕΑΠ επειδή δεν μένει σε κάποιο 

αστικό κέντρο, οπότε και θα είχε την επιλογή ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, θα βρει 

δυσκολίες στην πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και επιπρόσθετο υλικό, αν δεν θέλει να αρ-

κεστεί σε αυτό που του παρέχεται από το ΕΑΠ. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο συγγραφής 

της ΔΕ, όπου η αναζήτηση είναι πυρετώδης και πρέπει να ανατρέξει σε εξειδικευμένη 

πληροφορία, θα αντιμετωπίσει πιθανότατα προβλήματα. (Μπαλοπούλου, 2012: 96) 

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε αναφερθεί στις τεχνολογικές δυσκολίες που 

πιθανό είναι να αντιμετωπισθούν στην εξΑΕ. Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην 

Εκπαίδευση είναι ένας τομέας πολύ καινούριος που συνεχώς μεταβάλλεται. Συνεπι-

κουρικά, η ελλιπής τεχνολογικά κατάρτιση των υποψηφίων, μιας και αναφερόμαστε 
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και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μειώνει το κοινό στο οποίο απευθύνεται ένας κύ-

κλος σπουδών στο ΕΑΠ. (Μαυροειδής, 2014: 94) Διόλου απίθανο είναι το ενδεχόμενο, 

ένας υποψήφιος να μένει μακριά από ένα αστικό κέντρο, πράγμα που μπορεί να κάνει 

την πρόσβασή του στο διαδίκτυο προβληματική κατά διαστήματα.  

Αθροιστικά, η έλλειψη εμπειρίας στην εξΑΕ τόσο από την μεριά του εκπαιδευτή όσο 

και από την μεριά του εκπαιδευόμενου, αποτελεί τροχοπέδη για την υλοποίηση της 

εξΑΕ στην Ελλάδα. Άλλωστε και η σχετική έρευνα στη χώρα μας ξεκίνησε στη δεκα-

ετία του ‘90. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι φοιτητές έχουν δεχτεί, ως επί το πλείστον, 

τη βασική τους εκπαίδευση με παραδοσιακό τρόπο με αποτέλεσμα η προσαρμογή σε 

ένα νέο τρόπο μάθησης να αποτελεί μία ακόμη πρόκληση. (Γκιόσος, 2008: 6)  

Η φύση της διδασκαλίας στο ΕΑΠ, δηλαδή η εφαρμογή της εξΑΕ, αναφέρεται σε ά-

τομα που κατέχουν κάποιο επίπεδο τεχνολογικού αλφαβητισμού. Αυτό γιατί, παρά το 

γεγονός ότι το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται έντυπα, η αναζήτηση και η παρακο-

λούθηση των διαλέξεων, η υποβολή εργασιών και λοιπές δραστηριότητες σίγουρα θα 

πρέπει να περατωθούν με την χρήση του Η/Υ. (Μαυροειδής, 2014: 94) 

Στο ίδιο πλαίσιο, τα άτομα που θα κάνουν αίτηση σε κάποιο ΜΠΣ, πρέπει να διακατέ-

χονται από ισχυρό κίνητρο, αυτονομία, υπευθυνότητα, επιμονή, οργάνωση, αυτοκυ-

ριαρχία και έφεση στην διαχείριση χρόνου. Έτσι το μαθησιακό στυλ του κάθε εκπαι-

δευόμενου είναι περισσότερο ή λιγότερο ταιριαστό στην εξΑΕ.  Όλα αυτά γιατί στο 

χρονικό διάστημα που εκτείνεται μια ΘΕ, ο ίδιος ο φοιτητής, θα πρέπει να κατανείμει 

τον χρόνο του και να εργαστεί μόνος, καταστάσεις που καθρεφτίζουν άτομα με το προ-

αναφερθέν προφίλ, ικανά να διαχειριστούν τον χρόνο τους για να επιτελέσουν ένα 

έργο. (Βασάλα, 2010: 181) 

Επιπλέον, ανάλογα με τον μαθησιακό στυλ του κάθε εκπαιδευόμενου ταιριάζει περισ-

σότερο ή λιγότερο κάποιος τρόπος αξιολόγησης. Επομένως, ο τρόπος αξιολόγησης, 

όπου ο βαθμός διαμορφώνεται κατά το 70% από εξετάσεις και κατά 30% από εργασίες 

για τον τελικό βαθμό μιας ΘΕ είναι, ίσως, παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει κά-

ποιον στην επιλογή ενός ΜΠΣ στο ΕΑΠ. (www.eap.gr)  

Τέλος, αξία έχει το κύρος του τίτλου που αποκτά κάποιος μετά την περάτωση του 

ΜΠΣ. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο τίτλος του ΜΠΣ από το ΕΑΠ δεν είναι αναγνωρισμέ-

νος στον εργασιακό τομέα, καθώς οι απόφοιτοί του χαίρουν υψηλών ποσοστών ανερ-

γίας. (Galusha, 1997 στο Μπαλοπούλου, 2012: 27) 

Θετικά Δια Ζώσης Εκπαίδευσης 

Αν αναλογιστούμε την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, ο οικονομικός 

παράγοντας σκόπιμα αναφέρεται πρώτος. Έτσι, τα 600 ευρώ ανά εξάμηνο, που είναι 

τα δίδακτρα για ΜΠΣ στο ΕΚΠΑ φαντάζουν πιο ελκυστικά. Εξαίρεση αποτελεί το 

ΜΠΣ του ΕΚΠΑ σε σύμπραξη με το ΑΤΕΙ Πειραιά, όπου τα δίδακτρα ανέρχονται στα 

1.000 ευρώ ανά εξάμηνο. (www.eap.gr, http://www.primedu.uoa.gr)  
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Εξίσου σημαντικός είναι και ο παράγοντας επικοινωνία. Σε αντιδιαστολή με την εξΑΕ 

εδώ, στη δια ζώσης εκπαίδευση, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δια-

προσωπικές σχέσεις και με τους συμφοιτητές τους. Επιπλέον η δυνατότητα που υπάρ-

χει στις διπλωματικές εργασίες να γίνονται ομαδικά, αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα 

διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών. (www.uoa.gr)  

Στην δια ζώσης εκπαίδευση και η επικοινωνία με τον καθηγητή γίνεται ευκολότερη, 

καθώς φοιτητής και καθηγητής αλληλεπιδρούν άμεσα στο χώρο διδασκαλίας, όπου σε 

πραγματικό χρόνο λύνονται απορίες, δίνονται οδηγίες. Και μόνο αν αναλογιστεί κανείς 

ότι στο αμφιθέατρο η αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή είναι κατά μέσο όρο είκοσι 

προς ένα, τριάντα προς ένα στο ΜΠΣ σύμπραξης ΠΤΔΕ-ΑΤΕΙ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Τεχνολογικό Ίδρυμα) προσθέτει ένα ακόμα θετικό στον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευ-

σης. (www.uoa.gr)  

Τα ασφυκτικά περιθώρια που έχει ένας φοιτητής ώστε να ενταχθεί στον εργατικό ιστό 

συνεπάγονται μικρό χρόνο σπουδών, πράγμα που προσφέρει η παρακολούθηση στο 

ΠΤΔΕ. Εκεί ο χρόνος σπουδών κυμαίνεται από 2-4 εξάμηνα, με παράταση σπουδών 

έως και δύο εξάμηνα. (www.uoa.gr) 

Ένας λόγος για να προτιμήσει κανείς την παρακολούθηση ενός ΜΠΣ στο ΕΚΠΑ είναι 

το κύρος. Η πολύχρονη λειτουργία του, η διεθνής αναγνώρισή του και η υπεροχή του 

σε σχέση με τα άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το καθιστούν, αν όχι το 

πρώτο, ανάμεσα στις πρώτες επιλογές. Ακόμα, αξίζει να αναφερθούμε και στον τρόπο 

εισαγωγής, με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί μέσα από αντικειμενικές διαδι-

κασίες (εξετάσεις, συνέντευξη, portfolio υποψηφίου) να αξιολογηθεί, ώστε να εισαχθεί 

στο ΜΠΣ της επιλογής του. (www.uoa.gr) 

Από μόνη της η δια ζώσης εκπαίδευση προσφέρει πολλά θετικά. Πέραν της επικοινω-

νίας, που αναλύθηκε παραπάνω, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της κάθε ενότητας μπο-

ρεί να αναδιαμορφώνεται κατά την διδασκαλία, καθώς ο καθηγητής το προσαρμόζει 

στο κοινό του.  

Στα γενικότερα θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε κάποια θεματική ενότητα, είναι το γεγονός ότι το ΠΤΔΕ στεγάζεται στην πρωτεύ-

ουσα, και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εύκολα προσβάσιμο με όλα τα Μέσα Μαζι-

κής Μεταφοράς. Η Αθήνα, σαν πρωτεύουσα αποτελεί πόλο έλξης για εξέχουσες προ-

σωπικότητες και διακεκριμένους καθηγητές, πράγμα που σημαίνει ότι το φοιτητικό 

κοινό μπορεί να αλληλεπιδρά με τους παραπάνω, είτε αυτοί είναι μέλη της ακαδημαϊ-

κής κοινότητας, είτε αυτοί συμμετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Η Αθήνα, 

επίσης, φιλοξενεί και άλλες σχολές και έτσι η αλληλεπίδραση αυτή είναι πιο άμεση, 

γεγονός που προσφέρει πιο γρήγορα και άμεση πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στον 

επιστημονικό χώρο.  
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Αρνητικά Δια Ζώσης Εκπαίδευσης 

Κατά τεκμήριο ο οικονομικός κι ο χρονικός παράγοντας είναι αυτοί που ενδιαφέρουν 

περισσότερο τους υποψήφιους. Αν η Αττική δεν είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας του 

φοιτητή, αυτός έρχεται αντιμέτωπος με το επιπλέον κόστος διαβίωσης. Επίσης, ίσως 

χρειάζεται να αγοράσει κάποιο εκπαιδευτικό υλικό που θα του χρειαστεί. Δεν παρέχε-

ται ούτε ένα βασικό βιβλίο που αναφέρεται στην εκάστοτε βιβλιογραφία και η μόνη 

αναφορά είναι οι σημειώσεις, που παρέχονται σε μορφή διαφανειών, στο κάθε μάθημα.  

Η άλλη παράμετρος που είναι ο χρόνος, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι ανασταλτικός 

παράγοντας. Έτσι, σε περιπτώσεις που κάποιος εργάζεται, το γεγονός ότι απαιτείται 

φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στην δια ζώσης εκπαίδευση, αξιολογείται δυ-

σμενώς.   

Συγκριτικά με το ΕΑΠ, οι φοιτητές που μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο ΜΠΣ 

στο ΠΤΔΕ είναι κατά πολύ λιγότεροι. Έτσι, οι 207 θέσεις που διατίθενται για ΜΠΣ 

στα παιδαγωγικά στο ΕΚΠΑ (www.uoa.gr) φαίνονται μηδαμινές μπροστά στις απαι-

τήσεις της φοιτητικής κοινότητας και επιπρόσθετα μπορεί να είναι και παράγοντας άγ-

χους για τους υποψήφιους φοιτητές.  

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί ρίσκο το πόσο επίκαιρο είναι, κα-

θώς προέρχεται από προσωπική εργασία του καθηγητή, γεγονός που μπορεί να το κα-

ταστήσει παρωχημένο και αναχρονιστικό αν δεν ακολουθεί τις εξελίξεις και δεν ανα-

νεώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, αντίθετα με το ΕΑΠ, στα ΜΠΣ του 

ΠΤΔΕ, ο τρόπος αξιολόγησης διαφέρει από καθηγητή σε καθηγητή. Αν και κατά κα-

νόνα, υπάρχουν οι τελικές εξετάσεις και οι γραπτές εργασίες, είτε ομαδικές είτε ατομι-

κές, δεν μπορεί να είναι ο εξεταζόμενος σίγουρος εκ των προτέρων.  

Στα γενικότερα κριτήρια αξιολόγησης, που δύσκολα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, 

είναι η γεωγραφική θέση του ΠΤΔΕ. Εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχει η θέση του 

Πανεπιστημίου, θεωρείται αρνητικό το γεγονός ότι σε περιπτώσεις απεργιών το κέντρο 

της πόλης παραλύει και τα μαθήματα αναβάλλονται. Παρόμοιες περιπτώσεις αναβολής 

μαθημάτων ή της εξεταστικής περιόδου προκύπτουν από απεργίες του ίδιου του Πανε-

πιστημίου ή μελών αυτού. Επακόλουθο είναι να παρατείνονται οι σπουδές πέραν του 

αναμενόμενου. Έτσι η ανασφάλεια για το αν με την αρχή κάθε εξαμήνου θα υπάρχει 

εκ νέου απεργιακή κινητοποίηση και κατά πόσο τα μαθήματα θα αναβάλλονται ή όχι 

είναι παράγοντας που δημιουργεί αποσταθεροποίηση στην φοιτητική κοινότητα και 

δεν της επιτρέπει να συγκεντρωθεί εξ ολοκλήρου στο αντικείμενο των σπουδών της. 

Το κύρος του ΕΚΠΑ είναι κάτι το οποίο έχει κερδηθεί με το πέρας των χρόνων, και 

μέσω της μεγάλης προϊστορίας του στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς 

και μέσω των επιστημόνων που έχει εξάγει. Πεποίθηση των συγγραφέων αυτής της 

εργασίας είναι ότι το ΕΚΠΑ θα είχε καλύτερα αποτελέσματα, αν οι υλικοτεχνικές υ-

ποδομές του ήταν εκσυγχρονισμένες. Έτσι, για παράδειγμα, η ανεπάρκεια βιβλιοθηκών 

και τα εργαστήρια με απαρχαιωμένους υπολογιστές είναι μελανά σημεία του εκπαιδευ-

τικού αυτού ιδρύματος που παρά τα εσωτερικά  προβλήματά του και τα προβλήματα 
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λόγω της οικονομικοπολιτικής κρίσης που διέπουν την χώρα, ανταποκρίνεται στο ρόλο 

του καταρτίζοντας επιστήμονες που αναγνωρίζονται στον τομέα τους τόσο στο εσωτε-

ρικό όσο και στο εξωτερικό. 

Συμπεράσματα 

Συνοπτικά, αφού παρουσιάστηκαν τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά του κάθε ΜΠΣ, 

μπορούμε να πούμε ότι η επιλογή ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια επαφίεται εν πολλοίς 

στα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και της ζωής του. 

Και οι δύο επιλογές χαρακτηρίζονται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχεδόν 

σε ίδιες αναλογίες. Αυτό που προέχει για τον άμεσα ενδιαφερόμενο είναι να καθορίσει 

και να ιεραρχήσει τα κριτήρια και τις προτεραιότητες στα οποία θα βασιστεί η επιλογή 

του. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας μελετήθηκαν οι απόψεις των διδασκομένων στην εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ), σχετικά με τα χαρακτηριστικά που οφείλει να δια-

θέτει ο/η Καθηγητής/τρια Σύμβουλος (ΚΣ), κατά την επικοινωνία του/της μαζί τους, 

ώστε να είναι αποτελεσματική. Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των συν-

θηκών και των παραγόντων που επηρεάζουν την επικοινωνία διδασκόντων & διδασκο-

μένων στην εξΑΕ. Βασικό εργαλείο αυτής της έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο 

που σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν τρεις βασικούς άξονες: (i) τον ρόλο και τα χα-

ρακτηριστικά του ΚΣ, (ii) τη δυναμική των διδακτικών μεθόδων και των πρακτικών 

που εν δυνάμει οδηγούν στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των σπουδαστών και (iii) την 

εξατομίκευση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών/τριών, κατά τη διδασκαλία 

στην εξΑΕ. Ελήφθησαν υπόψιν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που διασφάλισαν την αξιο-

πιστία και την εγκυρότητα της έρευνας. Αφού, αρχικά, προσδιορίστηκαν τα χαρακτη-

ριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, στη συνέχεια έγινε στατιστική επεξεργασία 

και ανάλυση των δεδομένων, με παράλληλη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: εξΑΕ, αποτελεσματική επικοινωνία, εξατομίκευση, αυτορρύθμιση 

Ο θεωρητικός προβληματισμός και η σκοπιμότητα της έρευνας 

Ο Swan (2001) υποστηρίζει ότι όταν πρόκειται για περιβάλλοντα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και εφόσον επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με τον/την ΚΣ, 

οι σπουδαστές δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την παρεχόμενη εκπαίδευση 

και  πετυχαίνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Κατά τους Offir and Lev (2000), 

από την άλλη μεριά, δεν είναι η συχνότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητή/ριας 

και σπουδαστών/ριών, αλλά η ποιότητα, που λειτουργεί ως παράγοντας ο οποίος 

συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση (όπ. αναφ. στο Σαρακατσάνου Ε. & Βασάλα 

Π., 2011). Σύμφωνα με τη Νοταρά (2001), ο ρόλος του/της διδάσκοντα/ουσας στην 

εξΑΕ είναι σημαντικός, καθώς σ’ αυτόν/ην θα στραφούν οι φοιτητές/ριες για 

οργανωτική ή εκπαιδευτική υποστήριξη.  Επίσης, o/η Κ.Σ. παίζει το ρόλο του/της 

διαμεσολαβητή/ριας ανάμεσα στο εκπαιδευτικό υλικό και τον/την φοιτητή/τρια,  αλλά 

βοηθά και ως εμψυχωτής/τρια τον/την φοιτητή/τρια (όπ. αναφ. στο Ηλιάδου, Χ., & 

Αναστασιάδης, Π., 2010).  Συγχρόνως, σύμφωνα με τους Diaz & Blazquez (2005), ο 

ρόλος του/της διδάσκοντα/ουσας στην εξΑΕ είναι να αναπτύσσει μεθόδους 

διδασκαλίας που να ενισχύουν τη μάθηση και την επικοινωνία με τους/τις 

σπουδαστές/ριες και να χρησιμοποιεί εργαλεία επικοινωνίας που καθιστούν τη 
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διαδικασία της μάθησης πιό ενεργή, συμμετοχική και εποικοδομητική (όπ. αναφ. στο 

Ζυγούρης Φ. & Μαυροειδής Η., 2011).  

Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση εμπεριέχει τη διαδικασία, κατά την οποία ο/η 

σπουδαστής/ρια παρακολουθεί και τροποποιεί τόσο τη συμπεριφορά του/της, όσο και 

τις γνωστικές του/της ικανότητες. Έτσι, στην πρώτη φάση της αυτορρύθμισης, οι 

σπουδαστές/τριες, εκτός από κίνητρα, χρειάζεται να διαθέτουν και μια σειρά από 

στρατηγικές που θα τους/τις βοηθήσουν να μάθουν. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι 

τόσο η διδασκαλία, όσο και η καθοδήγηση, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού.  Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι το κλειδί στη 

διατήρηση ποιοτικής επικοινωνίας στην εξΑΕ, είναι οι δεξιότητες που διαθέτουν οι ΚΣ, 

προκειμένου ν’ ανταποκριθούν στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

σπουδαστών/τριών τους. Άλλωστε, ο ρόλος του/της διδάσκοντα/κουσας είναι μεταξύ 

άλλων συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Δημιουργείται, έτσι, ένα πλαίσιο στήριξης 

από τον/την ΚΣ, το οποίο μπορεί να συμβάλλει  στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. 

Στόχο της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η διερεύνηση και η καταγραφή των από-

ψεων των σπουδαστών/ριών στην εξΑΕ, σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει ο/η 

ΚΣ, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του/της με τους/τις εκπαιδευόμενους. Διερευνώνται 

τα χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει ο/η ΚΣ, ώστε να είναι αποτελεσματικός/η 

και να αντεπεξέλθει στις εξατομικευμένες μαθησιακές ανάγκες τους. Παράλληλα, εξε-

τάζεται ο βαθμός και η ποιότητα διαμόρφωσης του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλ-

λοντος, σύμφωνα με τις αρχές της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. 

Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και κατόπιν της σχετικής βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

καταλήξαμε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1ο ερευνητικό ερώτημα:  Ποια είναι η άποψη των σπουδαστών/ριών στην εξΑΕ, ως 

προς το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ο/η ΚΣ, κατά την επικοινωνία του/της μαζί 

τους, ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλο-

ντος, προκειμένου οι σπουδαστές/ριες να εμπλέκονται ενεργά  στη μαθησιακή διαδι-

κασία και να επιτυγχάνουν  τους μαθησιακούς στόχους τους; 

2ο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η άποψη των σπουδαστών/ριών στην εξΑΕ, ως προς 

τη μορφή και το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η επικοινωνία τους με τον/την ΚΣ, 

ώστε να διαμορφώνεται ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο  να ακολουθεί 

τις βασικές αρχές της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης; 

3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η άποψη των σπουδαστών στην εξΑΕ, ως προς τα 

χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ο/η ΚΣ κατά την επικοινωνία του/της μαζί τους, 

ώστε να επιτυγχάνεται η εξατομίκευση στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους;  

Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων 
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Προκειμένου να συλλεχθούν έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα, χρειάστηκε να γίνει δια-

χωρισμός του περιεχομένου της έρευνας σε τρεις βασικούς άξονες και στη συνέχεια 

ανάλυσή τους. Μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση, οι άξονες αυτοί αφορούσαν: (i) 

στον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του/της ΚΣ, (ii) στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των 

σπουδαστών/ριών και (iii) στην εξατομίκευση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπου-

δαστών/ριών στην εξΑΕ. Κατόπιν της ανάλυσης και περιγραφής των ανωτέρω τριών 

αξόνων ορίστηκαν σαφή κριτήρια προσδιορισμού τους. Έπειτα, έγινε αντιστοίχιση των 

κριτηρίων αυτών με συγκεκριμένα ερωτήματα στο βασικό εργαλείο της έρευνας, το 

ερωτηματολόγιο.  

Η ερευνητική διαδικασία 

Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και πραγματοποιή-

θηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως και τον Μάϊο του 2015. Ως μέσο 

συλλογής των δεδομένων επιλέγει το ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, με στόχο να καλυφθούν οι άξονες που προαναφέρθηκαν. Η τελική του 

διαμόρφωση έγινε κατόπιν χρήσιμων παρατηρήσεων από δύο συναδέλφους εκπαιδευ-

τικούς.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας, έγινε επιλογή και σαφής 

προσδιορισμός των κριτηρίων καθώς και των μεθόδων για την αξιολόγηση των κριτη-

ρίων αυτών. Παράλληλα, για την αποτίμηση της εγκυρότητας της εννοιολογικής κατα-

σκευής και την εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έ-

ρευνα σε ένα επαρκές δείγμα πέντε σπουδαστών/ριών εξΑΕ οι οποίοι/ες δεν συμμετεί-

χαν στην κανονική έρευνα. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν προς συμπλήρωση κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης (ΟΣΣ) των σπουδα-

στών/ριών, οπότε οι τελευταίοι είχαν ήδη διαμορφώσει άποψη ως προς την ουσία των 

ερωτήσεων, που ήταν η επικοινωνία τους με τον/την ΚΣ. 

Οι συμμετέχοντες & το εργαλείο συλλογής των δεδομένων 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 φοιτητές/τριες του ΕΑΠ, που φοιτούσαν στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Θεματικής Ε-

νότητας με τίτλο «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη». Ως εργαλείο συλλογής των δε-

δομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, κατά τον σχεδιασμό του οποίου ε-

λήφθη υπόψιν, οι ερωτήσεις να είναι προσαρμοσμένες στις γλωσσικές ικανότητες των 

σπουδαστών/τριών και το λεξιλόγιο και η συντακτική δομή των ερωτήσεων να αντα-

ποκρίνονται στο αντιληπτικό – μορφωτικό επίπεδό τους. Παράλληλα, ελήφθη υπόψιν, 

οι ερωτήσεις να μην περιλαμβάνουν ασαφείς λέξεις ή φράσεις, ενώ οι όροι να επιδέχο-

νται μοναδική ερμηνεία. Παράλληλα, δόθηκε προσοχή, ώστε οι ερωτήσεις να είναι ο-

μαδοποιημένες, με συνάφεια στον καθένα από τους άξονες όπου αφορούσαν και με 

δομή ιεράρχησης από την γενικότερη προς τις περισσότερο εξειδικευμένες.  Αρχικά, 

στο ερωτηματολόγιο υπήρχε εισαγωγικό σημείωμα, όπου αναφέρονταν στους/στις 

σπουδαστές/στριες, οι λόγοι σχεδιασμού του και η σκοπιμότητα της έρευνας. Στο 

πρώτο μέρος, οι σπουδαστές/τριες καλούνταν ν’απαντήσουν σε ορισμένα δημογραφικά 
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στοιχεία, όπως το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή τους κατάσταση.  Στη συνέ-

χεια, καλούνταν να προσδιορίσουν το γνωστικό τους επίπεδο, τόσο από άποψη σπου-

δών, όσο και δεξιοτήτων που αφορούσαν στο χειρισμό των Νέων Τεχνολογιών. Τέλος, 

ερωτήθηκαν σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία τους, από τη συμμετοχή τους σε εξ’ 

αποστάσεως προγράμματα σπουδών και επιμορφώσεις. Στο δεύτερο μέρος, οι ερωτή-

σεις αφορούσαν στο ρόλο του/της ΚΣ και στον βαθμό που επηρεάζει τη μαθησιακή 

πορεία των σπουδαστών/ριών, στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και τέλος, στην εξατο-

μίκευση στις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών /ριών από τον/την ΚΣ.  

Εγκυρότητα των διαδικασιών και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν 

Η εγκυρότητα μιας ποσοτικής έρευνας αφορά στο βαθμό που όντως μπορεί να υπολο-

γίσει αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε. Παράλληλα, η διασφάλιση της ποιότητας και 

του κύρους µιας έρευνας επιτυγχάνεται µέσα από την ικανοποίηση συγκεκριµένων κρι-

τηρίων ερευνητικής συνέπειας (Creswell, 2011). Εξετάστηκαν, λοιπόν, οι επιμέρους 

τύποι εγκυρότητας στη δική μας έρευνα, ως εξής: 

(α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του περιεχομένου (content validity)  

εξετάστηκαν (i) η πληρότητα του εργαλείου μέτρησης, του ερωτηματολογίου, αφού 

εξετάστηκε η κάλυψη όλων των παραμέτρων και των διαστάσεων που συνέθεταν τα 

τρία ερευνητικά ερωτήματα και (ii) η συνάφεια του συνόλου των ερωτήσεων, δηλαδή 

του βαθμού στον οποίο τα στοιχεία της κλίμακας μέτρησης ήταν αντιπροσωπευτικά.  

(β) Προκειμένου να επιτευχθεί η εσωτερική εγκυρότητα (internal validity) ελήφθησαν 

υπόψιν οι παρατηρήσεις των συναδέλφων, όσον αφορούσε στη σχέση αιτίου-αποτελέ-

σματος, κατά τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου. Παράλληλα, η επιλογή σπουδα-

στών/ριών και από άλλα τμήματα της ίδιας Θεματικής Ενότητας για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου, έδωσε  μεγαλύτερη εγκυρότητα στην έρευνα, λόγω της διαφο-

ρετικότητας -ως προς τις προσλαμβάνουσες εμπειρίες τους- από διαφορετικό/ή ΚΣ.  

(γ) Προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 

(construct validity) εξετάστηκε το επίπεδο, όπου η κλίμακα μέτρησης υπολόγιζε με α-

κρίβεια, αυτό που είχαμε ορίσει ότι υπολογίζει. Γι αυτό το λόγο, οι ερωτήσεις που συ-

νέθεταν το ερωτηματολόγιο, πέραν των δημογραφικών στοιχείων, προέκυψαν κατόπιν 

βιβλιογραφικής έρευνας και μελέτης.  

(δ) Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της εγκυρότητας στα βάση κριτηρίων 

(criterion validity) επελέγησαν τα κριτήρια καθώς και οι μέθοδοι βάσει των οποίων θα 

αξιολογούνταν τα κριτήρια αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άλλων ερευνών, που είχαν μελετηθεί.  

Παράλληλα, για την αποτίμηση, τόσο της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής, όσο 

και της εγκυρότητας στη βάση κριτηρίων, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα. Γι 

αυτό το σκοπό, η κλίμακα χορηγήθηκε σε ένα επαρκές δείγμα, πέντε σπουδαστών/ριών 

εξΑΕ από άλλα τμήματα, οι οποίοι/ες δεν συμμετείχαν στην κανονική έρευνα. 
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Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων στηρίχθηκε σε ποσοτικές μεθόδους και έγινε με βάση  τους 

τρεις άξονες που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίοι συνέθεταν και το ουσιαστικό πε-

ριεχόμενο της έρευνας. Παρακάτω, παρουσιάζεται η ανάλυση, ανά ερευνητικό ερώ-

τημα: 

1ο ερευνητικό ερώτημα: Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του/της ΚΣ στην εξΑΕ 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών/τριών διερευνήθηκαν οι απόψεις τους ως 

προς (α) τον βαθμό, στον οποίο ο/η ΚΣ δύναται να σταθεί αρωγός στην επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων των σπουδαστών/ριών και να τους/τις κινητοποιήσει, ώστε να ε-

μπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, (β) τον τρόπο με τον οποίο ο/η ΚΣ μπορεί 

να επιτύχει περισσότερο αποτελεσματικά τους μαθησιακούς στόχους, (γ) τον βαθμό 

στον οποίο ο/η ΚΣ χρειάζεται να ενθαρρύνει τους/τις σπουδαστές/ριες, ώστε να αλλη-

λεπιδρούν μεταξύ τους και να εφαρμόζει ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, 

ώστε να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και (δ) τα χαρακτηριστικά 

του/της ΚΣ, ως προς το ρόλο που καλείται να επιτελέσει, που οι σπουδαστές θεωρούν 

περισσότερο σημαντικά. 

2ο ερευνητικό ερώτημα: Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των σπουδαστών/ριών 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών/τριών διερευνήθηκαν οι απόψεις τους ως 

προς (α) τον βαθμό στον οποίο ο/η ΚΣ χρειάζεται να τους/τις καθοδηγεί σε θέματα που 

αφορούν στο ρυθμό και στο περιεχόμενο της μελέτης τους και (β) τη συχνότητα και 

τους λόγους της επικοινωνίας του/της ΚΣ με τους/τις σπουδαστές/τριες.  

3ο ερευνητικό ερώτημα: Εξατομίκευση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδα-

στών/ριών  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών/τριών διερευνήθηκαν οι απόψεις τους ως 

προς τον βαθμό στον οποίο ο/η ΚΣ χρειάζεται (α) να επιχειρεί την εξατομίκευση στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του/της κάθε σπουδαστή/ριας ξεχωριστά, (β) να δημιουργεί και 

να διαχειρίζεται, το προφίλ και κατ’ επέκταση, να διατηρεί portfolio για τον/την κάθε 

σπουδαστή/ρια, (γ) να παρέχει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σε κάθε σπουδα-

στή/ρια, ενώ παράλληλα να επιχειρεί την καθοδήγηση ως προς τον τρόπο και τον ρυθμό 

μελέτης του/της και (δ) να αναπροσαρμόζει τις τεχνικές διδασκαλίας, το επίπεδο δυ-

σκολίας και τους ρυθμούς εκμάθησης, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων 

Παρακάτω, παρατίθενται τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από τη στατιστική 

επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, για κάθε ερώτημα ξεχωριστά, με τη βοήθεια 

του στατιστικού πακέτου SPSS. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε η μέση τιμή (mean 

value) καθώς επίσης και η τυπική απόκλιση (Std. Deviation). 
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Σχετικά με το φύλο των σπουδαστών/τριών, που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 

προέκυψε πως το 40% ήταν άντρες ενώ το 60% γυναίκες. Ως προς την ηλικία, οι 

σπουδαστές/ριες ήταν σχεδόν μοιρασμένοι/ες στις δύο πρώτες κατηγορίες 24-34 ετών 

και 35-44 ετών, αντίστοιχα, ενώ ένα μικρό ποσοστό 13% ήταν μεταξύ 45-54 ετών. Ως 

προς την οικογενειακή κατάσταση, επίσης ήταν μοιρασμένοι/νες στις κατηγορίες 

έγγαμος/η και άγαμος/η.  

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των σπουδαστών/τριών σε ποσοστό 80% είχαν 

πτυχίο ΑΕΙ, ενώ ορισμένοι, σε ποσοστό 13,3%, είχαν και μεταπτυχιακό. Σχετικά με το 

πλήθος των Θ.Ε. που είχαν ήδη παρακολουθήσει οι σπουδαστές/τριες, φάνηκε πως 

στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 63,3%, ήταν η πρώτη Θ.Ε. που παρακολουθούσαν, 

ενώ οι υπόλοιποι/ες είχαν εμπειρία από προηγούμενες Θ.Ε. Ως προς την εξοικείωση με 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, όλοι δήλωσαν ότι είχαν αρκετή εώς πολύ καλή 

εμπειρία.  

Ο ρόλος του/της ΚΣ στην εξΑΕ 

Οι σπουδαστές/τριες στην εξΑΕ δήλωσαν ότι πιστεύουν πως ο/η ΚΣ δύναται να σταθεί 

αρωγός στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων των σπουδαστών/τριών και να τους/τις 

κινητοποιήσει, ώστε να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, σε μεγάλο 

βαθμό-μέσος όρος 4.2 στα 5. Όσον αφορά στις μεθόδους επικοινωνίας, με τις οποίες οι 

σπουδαστές/τριες θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν περισσότερο αποτελεσματικά 

τους μαθησιακούς τους στόχους, η έρευνα κατέδειξε ως εξίσου σημαντικά το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, φάνηκε πως οι 

σπουδαστές/τριες πιστεύουν ότι ο/η ΚΣ χρειάζεται να τους ενθαρρύνει σε μεγάλο 

βαθμό -μέσος όρος 4 στα 5- ώστε να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς επίσης και να 

εφαρμόζει ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας -μέσος όρος 3,8 στα 5- ώστε οι 

σπουδαστές/τριες να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.  

Τα χαρακτηριστικά του/της ΚΣ -ως προς το ρόλο που καλείται να επιτελέσει στην 

εξΑΕ- που οι σπουδαστές/τριες θεώρησαν περισσότερο σημαντικά, ήταν η άριστη 

γνώση του αντικειμένου που διδάσκει και η δεκτικότητά του, ως προς τις απορίες των 

σπουδαστών/τριών, ενθαρρύνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία. Τα χαρακτηριστικά 

του/της ΚΣ που οι σπουδαστές/τριες έκριναν ως περισσότερο σημαντικά, ήταν η σαφής 

και πλήρης ανατροφοδότηση, τόσο στις εργασίες, όσο και στις απορίες τους -σε 

ποσοστό 76,7%- αλλά και η καθοδήγησή τους, κυρίως μέσω της επισήμανσης των 

κυριοτέρων σημείων της θεωρίας κατά τη μελέτη τους -σε ποσοστό 66,7%. 

Aυτορρυθμιζόμενη μάθηση των σπουδαστών 

Οι σπουδαστές/τριες στην εξΑΕ θεώρησαν πως ο/η ΚΣ χρειάζεται να τους καθοδηγεί 

αρκετά, ως προς τον ρυθμό και το περιεχόμενο της μελέτης τους. Ως προς τη συχνότητα 

επικοινωνίας οι σπουδαστές/τριες, σε ποσοστό 70%, θεώρησαν περισσότερο αποτελε-

σματικό, ο/η ΚΣ να επικοινωνεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μαζί τους, με δική 

του/της πρωτοβουλία. Συγχρόνως, όσον αφορά στο περιεχόμενο και στη σκοπιμότητα 
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της επικοινωνίας του/της ΚΣ με τους/τις σπουδαστές/τριες στην εξΑΕ, οι τελευταίοι/ες 

θεώρησαν πολύ σημαντική, τόσο την επίλυση αποριών σε γνωστικό επίπεδο και την 

παροχή διευκρινήσεων σχετικά με διαδικαστικά θέματα, όσο και την ενθάρρυνσή τους, 

ώστε να εξαλειφθεί το αίσθημα της ανασφάλειας, που παρατηρείται σε προγράμματα 

εξΑΕ. 

Εξατομίκευση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών 

Οι σπουδαστές/τριες στην εξΑΕ, θεώρησαν απαραίτητο –μέσος όρος 3,8 στα 5- ο/η ΚΣ 

να επιχειρεί την εξατομίκευση στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή ξεχω-

ριστά. Παράλληλα, έκριναν σε μέτριο προς αρκετά υψηλό βαθμό, πως ο/η ΚΣ χρειάζε-

ται να διαχειρίζεται το προφίλ του/της κάθε σπουδαστή/τριας, μέσω της κωδικοποίη-

σης των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του/της.  Επίσης, θεώρησαν ως αρ-

κετά απαραίτητο ο/η ΚΣ να διατηρεί portfolio για τον/την κάθε σπουδαστή/στρια ξε-

χωριστά, όπου να καταγράφει τις δεξιότητές του/της, το γνωστικό του/της επίπεδο και 

τους ρυθμούς μελέτης του/της. Συγχρόνως, οι σπουδαστές/ριες στην εξΑΕ ήταν της 

άποψης σε μεγάλο βαθμό, πως ο/η ΚΣ χρειάζεται να τους παρέχει εξατομικευμένη α-

νατροφοδότηση και να τους/τις καθοδηγεί, ως προς τον τρόπο και τον ρυθμό μελέτης 

τους. Παράλληλα, θεώρησαν ότι χρειάζεται να αναπροσαρμόζει τις τεχνικές διδασκα-

λίας, το επίπεδο δυσκολίας και τον ρυθμό  διδασκαλίας, ανάλογα με τις δυνατότητες 

των σπουδαστών/ριών του/της.   

Επίσης, στο πλαίσιο εξατομίκευσης στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών 

/τριών στην εξΑΕ, κρίθηκε πρωτίστως σημαντικό, σε ποσοστό 60%, ο επαναπροσδιο-

ρισμός των μεθόδων και των μέσων παρουσίασης του γνωστικού περιεχομένου. Ως 

δευτερευόντως σημαντικό, οι σπουδαστές/τριες θεώρησαν ο/η ΚΣ να καταγράφει τον 

ρυθμό μελέτης, με βάση τον οποίο αυτοί/ές ανταποκρίνονται στις  ανάγκες του μαθή-

ματος (σε ποσοστό 43,3%) καθώς και να επαναπροσδιορίζει τις μεθόδους ανατροφο-

δότησης στη διδασκαλία (σε ποσοστό 36,7%). 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Οι σπουδαστές/τριες στην εξΑΕ θεωρούν πως ο/η ΚΣ χρειάζεται να στέκεται αρωγός 

στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων τους και να τους/τις ενθαρρύνει, ώστε να 

εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, κρίνουν ότι χρειάζεται να 

εφαρμόζει ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του/της ΚΣ που οι σπουδαστές/τριες θεωρούν 

περισσότερο σημαντικά, αυτά επικεντρώνονται, κυρίως, στην άριστη γνώση του 

αντικειμένου που διδάσκει και στη δεκτικότητά του/της ως προς τη μεταξύ τους 

επικοινωνία. Επίσης, οι σπουδαστές/τριες κρίνουν σημαντική τη σαφή και πλήρη 

ανατροφοδότηση και την καθοδήγησή τους, τόσο μέσω της επισήμανσης των 

κυριοτέρων σημείων της θεωρίας, όσο και μέσω του καθορισμού του ρυθμού και του 

περιεχομένου της μελέτης τους. Επίσης, επιθυμούν ο/η ΚΣ να επικοινωνεί ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα μαζί τους, ενώ, όσον αφορά στο περιεχόμενο της επικοινωνίας 

αυτής, θεωρούν ως πιό σημαντικό, την επίλυση αποριών σε γνωστικό επίπεδο.   
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Οι σπουδαστές/ριες κρίνουν απαραίτητο ο/η ΚΣ να διατηρεί portfolio, όπου να 

καταγράφει τις δεξιότητες, το γνωστικό επίπεδο και τον ρυθμό μελέτης τους. Επίσης, 

πιστεύουν πως ο/η ΚΣ χρειάζεται να παρέχει ανατροφοδότηση και να καθοδηγεί κάθε 

σπουδαστή/τρια ξεχωριστά, ενώ παράλληλα, να αναπροσαρμόζει τις τεχνικές και τον 

ρυθμό διδασκαλίας, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Τέλος, στο πλαίσιο 

εξατομίκευσης στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, κρίνουν ως πιο σημαντικό τον 

επαναπροσδιορισμό των μεθόδων και των μέσων παρουσίασης του γνωστικού 

περιεχομένου.  
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια ποιοτική περιπτωσιολογική μελέτη η οποία επιχειρεί να 
ανιχνεύσει τις απόψεις εκπαιδευόμενων σε εξ αποστάσεως προγράμματα που αφορούν 
την ιστορία της τέχνης και προσφέρονται από τον πολιτιστικό φορέα Ίδρυμα Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης σχετικά με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και το κατά 
πόσο είναι ευχαριστημένοι η όχι από αυτήν. Απώτερος σκοπός είναι η σκιαγράφηση 
της δυναμικής αλλά και οι τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της χρήσης μεθόδων και τε-
χνικών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα. Γίνεται 
φανερό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Στο εξής Τ.Π.Ε.) αποτε-
λούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην όλη προσπάθεια μιας και είναι η βάση πάνω στην 
οποία εδράζεται το όλο οικοδόμημα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, τέχνη, Τ.Π.Ε., εκπαίδευση ενηλίκων. 

Εισαγωγή 

Η Δια Βίου Μάθηση (στο εξής Δ.Β.Μ.) τόσο ως έννοια όσο και ως πεδίο έρευνας απο-
τελεί ένα σχετικά νέο αντικείμενο, οι αρχές του οποίου εντοπίζονται στην εδραίωση 
της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ στα μέσα του 20ου αιώνα. Η 
στοχοθεσία της αρχικά περιορίζονταν στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ευ-
παθών κοινωνικών τάξεων, γρήγορα όμως επεκτάθηκε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα 
και έλαβε διάφορες μορφές καλύπτοντας τυπικές, μη τυπικές αλλά και άτυπες μορφές 
μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων (Κόκκος, 2005). Ένα από τα βα-
σικά χαρακτηριστικά της Δ.Β.Μ. είναι η επιδίωξή της να είναι όσο το δυνατόν πιο α-
νοικτή στους δυνητικούς συμμετέχοντες και όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη και ευπρο-
σάρμοστη, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να προσαρμόζεται 
στους δικούς τους τρόπους και ρυθμούς ζωής (Jarvis, 2003˙ Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 
2012). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία η οποία μπορεί να 
υπηρετήσει τις παραπάνω βασικές επιδιώξεις της Δ.Β.Μ.. Έχοντας τα εξής χαρακτηρι-
στικά α) ότι αποτελεί μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική μέθοδο η οποία μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, β) ότι ο εκπαιδευόμενος είναι απομακρυ-
σμένος χωρικά από τον διδάσκοντα, όμως καθοδηγείται από αυτόν με διάφορες μορφές 
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επικοινωνίας και γ) ότι υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (Λιοναράκης, 
2001˙ 2005), προσφέρει στη Δ.Β.Μ. τη δυνατότητα να καταστεί ανοικτή, ευέλικτη και 
ευπροσάρμοστη (Race, 2001). Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαφαίνεται πως το 
άρτια σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, η αμφίδρομη και ποιοτική επικοινωνία μεταξύ 
διδασκόντων και διδασκομένων αλλά και η χρήση Τ.Π.Ε. κυρίως όσον αφορά την δη-
μιουργία και λειτουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης αποτελούν τα σημαντικότερα 
στοιχεία που μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία σε προγράμματα ΕξΑΕ (Keegan, 
2001). 

Με σημείο εκκίνησης τις παραπάνω διαπιστώσεις σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά 
την ακαδημαϊκή χρονιά 2014 – 2016 ένα πρόγραμμα ενηλίκων, ΕξΑΕ στην ιστορία της 
τέχνης από τον πολιτιστικό φορέα Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (στο εξής 
ΙΘΤΠ) το οποίο δραστηριοποιείται στην Θράκη με έδρα την Ξάνθη. Η βασική επιδίωξη 
του προγράμματος ήταν να προσφέρει τις γνώσεις/ δεξιότητες/ στάσεις που προσέφερε 
το αντίστοιχο πρόγραμμα που απαιτούσε φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων, χωρίς 
τους χωροχρονικούς περιορισμούς που αυτό είχε. Με τη λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 
διενεργήθηκε μια ποιοτική περιπτωσιολογική μελέτη η οποία στόχευε να ανιχνεύσει το 
βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από την εξ΄ αποστάσεως μεθοδολογία. Τα 
αποτελέσματά της ανέδειξαν τις απόψεις των συμμετεχόντων περί του θέματος και εί-
ναι αυτά που θα αναπτυχθούν στην παρούσα εισήγηση.  

Το εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης» 

Περιγραφή του προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης που προσφέρθηκε από 
το ΙΘΤΠ αποτελεί μια καλειδοσκοπική εισαγωγή στο φαινόμενο της τέχνης, τόσο της 
Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 
Μέσω μιας κριτικής αντίληψης και ανάγνωσης της ιστορίας της τέχνης προβάλλει την 
μαγευτική της διαδρομή στον χρόνο αλλά και την συνάφεια των πολιτισμικών διεργα-
σιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες. Στο πρόγραμμα συνδυάζεται η με-
λέτη της ιστορίας των τεχνών (εικαστικές τέχνες αλλά και αρχιτεκτονική) με την πνευ-
ματική ζωή (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες). Παράλληλα το πρόγραμμα έχει και 
τοπική χροιά καθώς βασίζεται στα αντιπροσωπευτικά δείγματα τέχνης που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας.  

Σκοπός του προγράμματος ήταν η προσφορά γνώσεων και εμπειριών γύρω από την 
πορεία αλλά και τα εκάστοτε χαρακτηριστικά της τέχνης και η παρουσίαση της δια-
χρονικής συνεισφοράς της. Ειδικότερα, σκοπεύει να προσφέρει γενικές γνώσεις και 
κριτική αντίληψη σε σχέση με την ιστορία της τέχνης αλλά και με τις καλλιτεχνικές 
αναζητήσεις και εκδηλώσεις που αναπτύχθηκαν στις διαδοχικές περιόδους τόσο της 
Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής ιστορίας , αναδεικνύοντας παράλληλα τη σχέση 
των καλλιτεχνικών φαινομένων με τα ιστορικά και τα κοινωνικά.  
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Στόχος του προγράμματος ήταν να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με όλες εκείνες τις 
γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να 
εμβαθύνουν στα καλλιτεχνικά φαινόμενα εν γένει και να συνειδητοποιούν την καλλι-
τεχνική-ιστορική αξία αλλά και την ιδεολογική-κοινωνιολογική χροιά τεχνουργημά-
των. Έμφαση δίνεται στην μελέτη πρωτογενών πηγών με στόχο την διάπλαση κριτικού 
αισθητηρίου και την ανάπτυξη κάποιων ερευνητικών δεξιοτήτων.  

Οι θεματικές ενότητες που εξετάστηκαν ήταν: 
• Εισαγωγή στο φαινόμενο της τέχνης. Η έννοια της τέχνης και του πολιτισμού 
• Προϊστορική και κλασική τέχνη 
• Τέχνη της ύστερης αρχαιότητας 
• Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή τέχνη 
• Νεότερη και σύγχρονη τέχνη 
• Δραματικός λόγος και θέατρο ανά τους αιώνες 
• Η μουσική και ο χορός ως μορφές τέχνης 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 150 ώρες. 

Ερευνητική προσέγγιση 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από τα 
συγκεκριμένο ΕξΑΕ πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα η οποία αποτε-
λεί μια εμπειρική προσέγγιση των θεμάτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μεθο-
δολογία που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα. Πρόκειται για μια ποιοτική περιπτω-
σιολογική μελέτη η οποία έχει ως θέμα της την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων από 
την όλη διαδικασία.  

Αντικείμενο και στόχος της έρευνας 

Καθώς η σχεδίαση και υλοποίηση ενός προγράμματος ΕξΑΕ αποτελούσε κάτι πρωτό-
γνωρο για το ΙΘΤΠ αποφασίστηκε ότι η διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων 
σχετικά με αυτό θα αποκτούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την αξιολόγηση του προ-
γράμματος και των εκπαιδευτών όσο και για την διόρθωση τυχών λαθών που οι εκπαι-
δευόμενοι ανίχνευσαν. Θεωρήθηκε ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων θα ήταν αυτές 
που θα μπορούσαν με τον καλύτερο τρόπο να υποδείξουν κάτι τέτοιο και να συμβάλουν 
στη βελτίωση του προγράμματος.  

Με βάση τα παραπάνω διατυπώθηκε ο στόχος της έρευνας ο οποίος είναι να διερευνή-
σει τις απόψεις των συμμετεχόντων στα τμήματα Ιστορίας της Τέχνης του Ιδρύματος 
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, σχετικά με προσφερόμενο πρόγραμμα σε επίπεδο 
ικανοποίησης τους από αυτό. 
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Ερευνητικά Ερωτήματα 

Για την περαιτέρω εξειδίκευση του παραπάνω στόχου και για να καταστεί δυνατή η 
διερεύνηση του με σαφείς και κατανοητούς όρους αλλά και για να διευκολυνθεί ο ε-
ρευνητής στο έργο του (Cohen, Manion & Morrison 2012, Creswell 2011), διατυπώ-
θηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
το κεντρικό ερώτημα (Creswell 2011) και τα υπόλοιπα τα επιμέρους. 
• Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι συμμετέχοντες από το προσφερόμενο πρόγραμμα; 
• Ποια θεωρούν ότι ήταν τα σημεία του προγράμματος που χρίζουν βελτίωσης και για 

ποιο λόγο; 
• Ποια θεωρούν ότι είναι τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που τους βοήθησαν 

περισσότερο να επιτύχουν τους μαθησιακού στόχους που είχαν τεθεί; 
• Θεωρούν ότι η ΕξΑΕ μεθοδολογία βοηθά ή δυσχεραίνει σε κάτι τέτοιο; 

Η βασική επιδίωξη των παραπάνω ερωτημάτων ήταν να ανιχνεύσει με όσο το δυνατόν 
πληρέστερο τρόπο τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με συγκεκριμένο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης.  

Μεθοδολογία 

Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε ότι για τη συγκεκριμένη έρευνα η ποιοτική προσέγγιση 
ήταν αυτή που θα βοηθούσε τον ερευνητή να απαντήσει με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο 
τα ερωτήματα που τέθηκαν. Δεν αποτελεί ζητούμενο της έρευνας η γενίκευση των ευ-
ρημάτων αλλά η βαθύτερη γνώση και κατανόηση της αξίας του κριτικού στοχασμού 
και της ανάπτυξής του μέσω της τέχνης. Οι απόψεις των συμμετεχόντων ήταν αυτές 
που επιδιώκονταν να μελετηθούν και να αναδειχθούν καθώς είναι αυτές που αποτελούν 
τη βάση της έρευνας. Γενικότερα, επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση μιας και δεν ανα-
ζητείται μια σχέση αιτίας αποτελέσματος μεταξύ μεταβλητών ή η σύγκριση των μετα-
βλητών αυτών ή κάποιων ομάδων αλλά η εμβάθυνση στο φαινόμενο μέσα από τη με-
λέτη συγκεκριμένης περίπτωσης (Creswell 2011, Mason 2011, Robson 2010).  

Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η ημιδομημένη συνέντευξη. Οι 
ανοικτές ερωτήσεις στις συνεντεύξεις θεωρείται ότι βοηθούν τους συμμετέχοντες να 
εκφράσουν αρτιότερα τις εμπειρίες και τις απόψεις τους χωρίς να περιορίζονται από 
τις απόψεις του ερευνητή ή από προηγούμενα ευρήματα. Μια ανοικτή απάντηση επι-
τρέπει στον συμμετέχοντα να έχει επιλογές στην απάντησή του (Creswell 2011, Ιωση-
φίδης 2008). Οι συνεντεύξεις θεωρήθηκαν κατάλληλο εργαλείο για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο καθώς επιτρέπουν στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες σε ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για τη διερεύνηση συμπεριφορών, αντιλήψεων, αξιών και στάσεων. Ό-
σον αφορά την μορφή των συνεντεύξεων θεωρήθηκε ότι θα βοηθούσαν περισσότερο 
οι προσωπικές συνεντεύξεις, που αν και αποτελούν χρονοβόρα και δαπανηρή προσέγ-
γιση, προσφέρουν την άμεση επαφή του ερευνητή με τον συμμετέχοντα καθώς κάνει 
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ερωτήσεις και καταγράφει απαντήσεις από ένα μόνο ερευνητικό υποκείμενο κάθε φορά 
(Creswell 2011, Mason 2011).  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνας 

Όσον αφορά την επιλογή συμμετεχόντων στην έρευνα επιλέχτηκε να ακολουθηθεί 
σκόπιμη ομοιογενής δειγματοληψία καθώς αυτή συνάδει με την ποιοτική προσέγγιση 
που χρησιμοποιήθηκε. Πράγματι, καθώς στην ποιοτική έρευνα όπως έχει αναφερθεί, 
δεν αποτελεί πρόθεση του ερευνητή η γενίκευση των ευρημάτων αλλά το πώς θα διε-
ρευνηθεί το δυνατόν καλύτερα το κεντρικό φαινόμενο (Creswell 2011), η σκόπιμη ε-
πιλογή ατόμων αποτελεί την ενδεδειγμένη μέθοδο επιλογής δείγματος. Με βάση αυτό 
το σκεπτικό επιλέχθηκαν άτομα τα οποία θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην επίτευξη του σκοπού της έρευνας 

Αποφασίστηκε ο αριθμός των συνεντεύξεων να μην υπερβαίνει τις δέκα μιας και κρί-
θηκε ότι ένας τέτοιος αριθμός θα μπορούσε να εξασφαλίσει την εις βάθος κατανόηση 
του φαινομένου χωρίς να δημιουργεί τον κίνδυνο συλλογής επιφανειακών δεδομένων. 
Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και δυο πιλοτικές συνεντεύξεις τα δεδομένα των 
οποίων δεν συμπεριελήφθησαν στα αποτελέσματα της μελέτης. Πέρα όμως από την 
παραπάνω θεωρητική συλλογιστική ο αριθμός των συνεντεύξεων καθορίστηκε τελικά 
από τα χαρακτηριστικά που έπρεπε να διαθέτουν οι συμμετέχοντες καθώς τις προϋπο-
θέσεις που τέθηκαν πληρούσαν μόνο οκτώ άτομα οπότε αυτός ήταν και ο αριθμός των 
συνεντεύξεων που έγιναν (n=8). Πρόκειται για οκτώ γυναίκες κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής της Ξάνθης, με εύρος ηλικιών από τα 25 μέχρι τα 62 έτη . Οι περισσότερες 
ήταν εργαζόμενες (επτά από τις οκτώ) αλλά μόνο η μια σε τομέα σχετικό με την τέχνη 
(συντηρήτρια έργων τέχνης). Όσον αφορά το γνωστικό τους επίπεδο, υπήρχε μια κοινή 
βάση όσον αφορά την τέχνη καθώς όλες τους είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο 
επίπεδο εκπαίδευσης στην ιστορία της τέχνης που προσφέρεται από το ΙΘΤΠ. Πέρα 
από αυτό όμως υπήρχε μεγάλη διαφορά στο γενικό γνωστικό επίπεδο καθώς υπήρχαν 
άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (κάποια από τα οποία σε τομείς σχετικούς με την 
τέχνη) αλλά και άτομα που είχαν ολοκληρώσει μόνο την βασική εκπαίδευση με πολλές 
ενδιάμεσες διαφοροποιήσεις.  

Αποτελέσματα έρευνας 

Μέσα από τις συνεντεύξεις εξήχθησαν συμπεράσματα για την εξ’ αποστάσεως μεθο-
δολογία που χρησιμοποιήθηκε τα οποία βοήθησαν στην περαιτέρω βελτίωση του προ-
γράμματος και την προσφορά του σε επόμενες εκπαιδευτικές περιόδους με βελτιωμέ-
νους όρους. Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήταν γενικά ευχαριστημένοι με το 
πρόγραμμα αν και κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν κάποιες ενστάσεις. Το πρόγραμμα 
τους προσέφερε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και την ιστορία της 
περιορίζοντας κάποιους παράγοντες που από τους ίδιους επισημάνθηκαν ως ανασταλ-
τικοί στη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.  
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Η εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αναφέρθηκε από όλους τους συμ-
μετέχοντες ως θετικό στοιχείο το οποίο παρείχε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους 
να αποδεσμευτούν από χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς, μάλιστα τρεις από τους 
οκτώ συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
το πρόγραμμα αν αυτό προσφέρονταν δια ζώσεις.  

«… θα έλεγα ότι το σημαντικότερο προτέρημα του [προγράμματος] ήταν ότι μπορούσαμε 
να το παρακολουθούμε αποκλειστικά μέσω διαδικτύου… προσωπικά για εμένα αυτό μ ε 
βοήθησε πολύ στο να είμαι συνεπής με τις υποχρεώσεις μου…» (Χριστίνα) 

«… πραγματικά θα ήθελα να πω ότι δεν θα μπορούσα να παρακολουθήσω τα μαθήματα 
αν έπρεπε να έρχομαι δυο – τρεις φορές την εβδομάδα στο ίδρυμα, έτσι είχε γίνει και 
πέρυσι και τελικά διέκοψα» (Δήμητρα) 

ήταν κάποιες από τις απόψεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.  

Γενικότερα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία αναφέρθηκε 
από όλους τους συμμετέχοντες ως το χαρακτηριστικό αυτό του προγράμματος που του 
έδωσε τη δυνατότητα να είναι ευπροσάρμοστο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων κά-
νοντάς το με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ελκυστικό. Πράγματι όλα τα θετικά στοι-
χεία που ανέφεραν οι συμμετέχοντες είχαν να κάνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με 
τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η ελευθερία που τους προσέφερε όσον αφορά τη με-
λέτη τους, η αποδέσμευση από χρονικούς περιορισμούς όσον αφορά την παρακολού-
θηση του μαθήματος και η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης ήταν οι τρεις παράγοντες που 
αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα: 

«Το ότι μπορούσα να παρακολουθώ το μάθημα όποτε ήθελα=, ακόμη και αργά το βράδυ 
ήταν το σημαντικότερο για εμένα…» (Δήμητρα) 

«… μου άρεσε που ενώ ήμουν μακριά από τον εκπαιδευτή μπορούσα να βασίζομαι στη 
βοήθειά του αλλά και να αξιολογώ μόνη μου τον εαυτό μου, να μπορώ να βλέπω αν 
κατανόησα όλα όσα διάβασα ή όχι…» (Μαρία). 

Βέβαια αναφέρθηκαν και ορισμένα μειονεκτήματα του προγράμματος τα οποία αποτέ-
λεσαν παράγοντες που περιόριζαν την δυναμική αλλά και την αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα που ανιχνεύτηκαν από τους συμμετέ-
χοντες και είχαν να κάνουν με την μεθοδολογία που επιλέχθηκε αυτά θα μπορούσαν 
να ομαδοποιηθούν σε δύο ομάδες: σε αυτά που έχουν να κάνουν με παράγοντες που 
άπτονται της τεχνικής αρτιότητας των δομών που υποστήριζαν το πρόγραμμα και σε 
αυτά που είχαν να κάνουν με τη σχεδίαση του προγράμματος. 

Όσον αφορά την πρώτη ομάδα αναφέρθηκαν αρκετά συχνά προβλήματα τεχνικής φύ-
σης που είχαν να κάνουν με την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και με το υλικό που είχα 
αναρτηθεί σε αυτήν. Αναφέρθηκαν προβλήματα όπως η διακοπή λειτουργίας της πλατ-
φόρμας, η περιορισμένη προσβασιμότητα στο υλικό αλλά και η μη άρτια λειτουργία 
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κάποιων αρχείων εικόνας και ήχου προ προσφέρονταν στην πλατφόρμα. Το σύνολο 
των προβλημάτων αυτών διορθώθηκαν από τους τεχνικούς συνεργάτες του ιδρύματος 
αλλά η ύπαρξή τους ίσως φανερώνει ότι οι υπεύθυνοι του προγράμματος θα έπρεπε να 
είχαν πραγματοποιήσει περισσότερους ελέγχους και δοκιμές με στόχο την μη ύπαρξη 
των προβλημάτων αυτών (τα οποία τις περισσότερες φορές μπορούσαν να διορθωθούν 
εύκολα) και όχι την μετέπειτα επίλυση τους.  

Η δεύτερη ομάδα προβλημάτων ουσιαστικά ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερης προ-
σαρμογής της σχεδίασης στην εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία καθώς όλα τα προβλήματα 
που αναφέρθηκαν είχαν να κάνουν με αυτό. Όλες οι αναφορές υποδείκνυαν ότι το υ-
λικό θα έπρεπε να είχε προσαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό στη μεθοδολογία: Ανα-
φέρθηκε ότι θα έπρεπε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα να είναι αναλυτικότερο αλλά 
και περισσότερο ελαστικό, το υλικό που προσφέρθηκε προσαρμοσμένο για μελέτη εξ’ 
αποστάσεως και η επικοινωνία με τους εκπαιδευτές καλύτερης ποιότητας. Αυτό που 
αναφέρθηκε με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν η απαίτηση να υπάρχουν και κάποιες 
δια ζώσεις συναντήσεις του τμήματος με σκοπό την επίλυση αποριών και την καθοδή-
γηση από τον εκπαιδευτή. Αναφορά οξύμωρη καθώς όλοι οι συμμετέχοντες ενώ από 
τη μια θεωρούσαν την μη ύπαρξη μαθημάτων δια ζώσεις θετικό στοιχείο (και μάλιστα 
σε σημείο που να εξασφαλίζει τη συμμετοχή ατόμων που σε διαφορετική περίπτωση 
δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν) από την άλλη ζητούσαν ακριβώς αυτό.  

Συζήτηση 

Γενικότερα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι συμμετέχοντες προσέφεραν τις δικές τους 
απόψεις περί του προγράμματος βοηθώντας τα μέγιστα στη βελτίωση του. Η ΕξΑΕ 
κατά την άποψή τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσει η εκπαίδευση ενηλίκων 
την προσαρμοστικότητα που της ζητείται (συμφωνώντας στο σημείο αυτό με τη βι-
βλιογραφία) και να αποτελέσει μια από τις λύσης τους προβλήματος της μη συμμετο-
χής. Από την άλλη όμως απαιτείται από τους σχεδιαστές των προγραμμάτων γνώση 
πάνω στην εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία και εγρήγορση για την επίλυση των προβλη-
μάτων που θα εμφανιστούν γεγονός που κάνει τον σχεδιασμό προγραμμάτων ΕξΑΕ 
ένα δύσκολο εγχείρημα.  

Τέλος μέσα από την προσπάθεια απάντησης των ερευνητικών ερωτημάτων προέκυψε 
η ανάγκη για περεταίρω έρευνα επί του αντικειμένου. Η ποσοτική προσέγγιση του φαι-
νομένου αλλά και η ανίχνευση των απόψεων των εκπαιδευτών σε ΕξΑΕ προγράμματα 
αποτελούν στοιχεία που δεν απασχόλησαν τη συγκεκριμένη έρευνα, αποτελούν όμως 
στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά καθώς μπορούν να προσφέρουν τη σφαιρικότερη γνώση 
περί του αντικειμένου αλλά και τη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων που 
θα εξαχθούν.  
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Περίληψη 

Οι οικονομικές, επαγγελματικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της εργασίας 
έχουν επιβάλει έναν τρόπο ζωής που επίκεντρο έχει την εξειδικευμένη εργασία. Η αύ-
ξηση της ανεργίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας προτάσσουν την ανάγκη απόκτησης 
ικανών γνώσεων, προκειμένου οι πολίτες να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρο-
νης κοινωνίας. Δεδομένου ότι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και οι οικογενειακές, επαγ-
γελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις λειτουργούν ανασταλτικά στην απόκτηση ενός 
τίτλου σπουδών ή διπλώματος κατάρτισης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έρχεται να 
καλύψει αυτό το κενό και να προσφέρει τη γνώση σε συνειδητοποιημένους εκπαιδευ-
ομένους. Η παρούσα εργασία θα εστιάσει στην περίπτωση της αγροτικής εκπαίδευσης 
και στη συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για να επιτευχθούν αρτιότερα οι 
στόχοι της, που αφορούν, την Πληροφόρηση, την Κατάρτιση και Συμβουλευτική, την 
Τεχνική υποστήριξη και την Ανατροφοδότηση των νέων αγροτών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, αγροτική εκ-
παίδευση    

Εισαγωγή 

Ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες κατά τις οποίες ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε μια φυσική από-
σταση από τον εκπαιδευτή του και χρησιμοποιεί κάποια μορφής τεχνολογία για να ε-
πικοινωνήσει μαζί του και να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (Schlosser & 
Simonson, 2002). Σήμερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται σχεδόν αποκλει-
στικά με την υποστήριξη του υπολογιστή, και πιο συγκεκριμένα, σε διαδικτυακό περι-
βάλλον. Για το λόγο αυτό, τείνει να είναι ταυτόσημη με την ηλεκτρονική μάθηση, η 
έννοια του e-learning είναι αρκετά γενική και περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή εκπαί-
δευσης με τη χρήση του διαδικτύου ή των γενικών δυνατοτήτων των υπολογιστών και 
της εκπαίδευσης από απόσταση. Τα προγράμματα e-learning μπορεί να κατηγοριοποι-
ούνται σε σύγχρονα και ασύγχρονα ανάλογα με το αν οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά 
και σε πραγματικό χρόνο ή όχι (Koutroumanidis, T., & Andreopoulou, Z. S. 2009). Με 
άλλα λόγια, είναι συνδυασμός διαφόρων μορφών διαφόρων μορφών εκπαιδευτικής 
πράξης, η οποία μέσα από μια πρακτική εφαρμογών και μια εμπειρία, οδήγησε σε ένα 
σύγχρονο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύνολο. Μορφές εκπαίδευσης παλαιότερων 
ετών όπως: η εκπαίδευση ενηλίκων, η εκπαίδευση δια αλληλογραφίας, η ανοιχτή εκ-
παίδευση, η δια βίου μάθηση, η  άτυπη εκπαίδευση, η εκπαίδευση με τη βοήθεια των 
νέων τεχνολογιών, η συμβουλευτική κ.α. οδήγησαν σε ένα σύστημα εκπαίδευσης, που 

847

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά με τα οποία 
λειτουργεί ένα συμβατικό σύστημα (Λιοναράκης, 2006). (σχήμα1) 

 

Σχήμα 1 (Πηγή: Λιοναράκης, 2006). 

Φορείς παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεκινά με την ίδρυση του Ελληνικού Ανοι-
χτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Συγχρόνως, η εξάπλωση 
των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, οδήγησε και στην ανάπτυξη προγραμμάτων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και από τμήματα, κυρίως Πληροφορικής, από συμβατικά 
Πανεπιστήμια (Γκιόσος, Μαυροειδής & Κουτσούμπα, 2008)  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εκπαιδευτική μέθοδος υιοθετείται είτε ως βασική ή 
αποκλειστική μέθοδος από φορείς παροχής εκπαίδευσης (όπως είναι τα Ανοικτά Πα-
νεπιστήμια), είτε στο πλαίσιο φορέων που παρέχουν εξ αποστάσεως προγράμματα, πα-
ράλληλα ή συμπληρωματικά με τα συμβατικά προγράμματα σπουδών τους. Επίσης,  
μια σειρά από ιδρύματα, φορείς και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς χρησιμο-
ποιούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την επιμόρφωση και κατάρτιση εργαζομέ-
νων. Σύμφωνα με τον D. Keegan (2001) οι φορείς παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:  
• Τα Ανοικτά Πανεπιστήμια.  
• Τα Πανεπιστήμια τα οποία παράλληλα με τις συμβατικές σπουδές παρέχουν και προ-

γράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  
• Οι κρατικοί οργανισμοί εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  
• Οι ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν κυρίως προγράμματα κατάρτισης μέσω της εξ α-

ποστάσεως εκπαίδευσης.   
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Γεωργική εκπαίδευση – κατάρτιση στην Ελλάδα 

Στον αγροτικό χώρο η διάκριση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν είναι 
σαφής και συνήθως ο όρος «γεωργική εκπαίδευση» συμπεριλαμβάνει και την «κατάρ-
τιση». Μια οριοθέτηση των όρων υπάρχει στο Ν.3369/2005. Ως "δια βίου εκπαίδευση" 
ορίζεται κάθε μαθησιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανόμενης της εμπειρικής μάθησης, 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, με σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση 
γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τη διαμόρ-
φωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχό-
ληση. 

Στην Ελλάδα οι κύριοι φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή γεωργικής εκ-
παίδευσης, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο Οργανι-
σμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ μέσα από το 
Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης 

Η γεωργική επαγγελματική κατάρτιση αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του βαθμού από-
δοσης του εργαζομένου στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και στην 
ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και προϋποθέτει οι παραγωγοί να είναι κατάλληλα 
καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε επίπεδο 
βιωσιμότητας, να έχουν την ικανότητα χρησιμοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, 
καθώς και την ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων και ορθολογικής δια-
χείρισης των εκμεταλλεύσεων τους (Κορλού, 2005).  

Κατά συνέπεια, η γεωργική κατάρτιση θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση σύγχρο-
νων καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία και στην ενί-
σχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των παραγωγών (Κουτσούρης, 2000). 

Η συμβολή της εκπαίδευσης είναι ουσιαστικότερη στην περίπτωση των νέων ανθρώ-
πων της υπαίθρου, καθώς δημιουργεί ορθά σκεφτόμενους επίδοξους αγρότες σε μικρή 
ηλικία, οι οποίοι μπορούν μέσα από την πληθώρα επιλογών να διαλέξουν σωστά το 
δρόμο που τους εκφράζει ακολουθώντας τους συμβατικούς δρόμους της γεωργίας και 
της κτηνοτροφίας ή τις εναλλακτικές μη συμβατικές προτάσεις που διαθέτει ο ευρύτε-
ρος αγροτικός τομέας. Επίσης σημαντική είναι η συμβολή και για τις γυναίκες της υ-
παίθρου στις οποίες η γεωργική απασχόληση παρέχει συμπληρωματικό οικογενειακό 
εισόδημα. Ο γεωργικός τομέας είναι πολύ σημαντικός σε αναπτυσσόμενες χώρες, ι-
διαίτερα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Βέβαια, 
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είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι κάθε ενεργός και συνειδητοποιημένος πολίτης ή άν-
θρωποι που σκέφτονται να αλλάξουν επάγγελμα στα μέσα της καριέρας τους μπορούν 
να επωφεληθεί των γνώσεων που παρέχονται πάνω στις νέες τάσεις της αγροτικής πο-
λιτικής.  

Η συνεισφορά των ΤΠΕ έγκειται επίσης και στην αλυσίδα μεταποίησης των προϊόντων 
όπου μπορεί να συνεισφέρει στην ασφάλεια της υγιεινής των τροφίμων. Οι (Awuor, 
Kimeli, Rabah, & Rambim, 2013) προτείνουν ένα μοντέλο ηλεκτρονικής γεωργίας (e-
agriculture) όπου οι ανάγκες σε αγροτικά προϊόντα θα συγκεντρώνονται στο υπουργείο 
γεωργίας με ηλεκτρονικά μέσα από διάφορες πηγές όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, άλ-
λες δημόσιες αρχές πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. 

Το διαδίκτυο φαίνεται να έχει δημιουργήσει καινούργιες δυνατότητες για την παρά-
δοση μεθόδων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προορίζονται για τους νέους αγρό-
τες. Πολλά on-line μαθήματα και πόροι είναι βιώσιμες επιλογές για άτομα που ενδια-
φέρονται να μάθουν για τις αποχρώσεις της γεωργίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές.  

Φορείς παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο 

Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλη-
σης Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ»  

Συστάθηκε το 1997 και έως το 2012 που συγχωνεύτηκε στον ΕΛΓΟ, εποπτευόταν από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Βασική επιδίωξη είναι:  
• η ανάδειξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής υπαίθρου.  
• η εξασφάλιση της απασχόλησης.  
• η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών.  
• η αύξηση της παραγωγικότητας.  

Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη γεωργία 

1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αγροτών «Ησίοδος» Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αγρο-
τών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και τον Τριτογενή Τομέα της Οικο-
νομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσφέρει την 
απόκτηση του «Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι: Η ενημέ-
ρωση του Έλληνα αγρότη για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα (γεωργία, κτηνοτρο-
φία, αλιεία) σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας τη συμμετοχή 
του στα αγροτικά δρώμενα.  Η προσφορά των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων 
στους γεωργούς, ώστε να προωθούν αποτελεσματικότερα τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες τους στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.  
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2. Δίκτυο Κατάρτισης Αγροτών – Agro-training Net.  Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην 
οποία συμμετείχαν 13 εταίροι και συντονιζόταν από τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ».  

Στόχοι είναι: Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αγροτών με το σχεδια-
σμό και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε νέους τομείς. Η 
προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών με την αναβάθμιση της αγρότισσας και την 
κατάρτισή της σε εξειδικευμένα θέματα, καθώς και η ενίσχυση της γυναικείας επιχει-
ρηματικότητας. Η μείωση των ποσοστών της ανεργίας με την αποτροπή της απαξίωσης 
του αγροτικού επαγγέλματος και την προτροπή να στραφούν κυρίως οι νέοι των αγρο-
τικών περιοχών σε νέες δραστηριότητες που μπορούν να ευδοκιμήσουν στον αγροτικό 
τομέα. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών παραγωγών.  

3. Αγρογένεσις -Δίκτυο Δομών Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας νέων αγροτών και 
νέων της υπαίθρου. Σύστημα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στον αγροτικό χώρο 
για τη στήριξη και παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας των νέων της υπαίθρου 
και με συντονίστρια του προγράμματος την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.  

Στόχοι είναι: Η ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο. Η βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας των αγροτών (ιδιαίτερα των νέων) και των συλλογικών τους φο-
ρέων. Η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων, του πνεύματος συνεργασίας και της 
αυτοπεποίθησης των νέων αγροτών.  

4. e-ruralnet:  http://eruralnet.wordpress.com/ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου και Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο  

Στόχοι είναι: Η ηλεκτρονική μάθηση ως μέσο ενίσχυσης των δυνατοτήτων της δια βίου 
μάθησης στον αγροτικό χώρο, σκοπό την εξοικείωση των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών με τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση, έτσι ώστε να ξε-
περαστεί η επιφυλακτικότητα που υπάρχει σήμερα σχετικά με τις ΤΠΕ.  

5. e-school by agronomist.gr: https://eschool.agronomist.gr/ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο. Επικεντρώνεται στην 
ηλεκτρονική μάθηση ως μέσο ενίσχυσης των δυνατοτήτων της δια βίου μάθησης στον 
αγροτικό χώρο. 

Συμπεράσματα 

Οι αλλαγές σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας είναι συνεχείς και συντε-
λούνται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι φυσικό επακόλουθο η αναγκαιότητα διαρκούς 
προσαρμογής όλου του εκπαιδευτικού συστήματος στα κοινωνικά δρώμενα.  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, (σύγχρονη ή ασύγχρονη), με διαφορετική οργάνωση 
διδασκαλίας (ηλεκτρονική τάξη, εξατομικευμένη μάθηση, συνεργατική μάθηση), σε 
διάφορα επίπεδα και τύπους εκπαιδευόμενων και με διαφορετικές παιδαγωγικές, μα-
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θησιακές και επαγγελματικές κατευθύνσεις και στρατηγικές είναι η πλέον ενδεδειγ-
μένη μέθοδος επιμόρφωσης και κατάρτισης για όλους τους επαγγελματίες οποιασδή-
ποτε κατεύθυνσης,  που θα ήθελαν να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να αποκτήσουν 
νέες.  

Ο επανασχεδιασμός της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η προσαρ-
μογή της στις ιδιαιτερότητες του αγροτικού πληθυσμού θεωρείται απαραίτητος. Είναι 
αναγκαίο, να επανακαθοριστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση το νέο ρόλο 
που καλούνται να διαδραματίσουν οι αγρότες και όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή 
τομέα, στον ευρύτερο χώρο της υπαίθρου. 
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Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων και 
ανάδειξη νέων ρόλων στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης 

Κοκκονός Δ. Αντώνιος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

M.Sc. in Electronic Learning, M.A. in Educational Leadership and Policy 
antoniοs.kokkonos@sch.gr  

Περίληψη 

Στην κοινωνία – οικονομία της γνώσης, η βασισμένη στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
εκπαίδευση ή/και κατάρτιση προβάλλεται ως φορέας αλλαγής, ως αναγκαιότητα, αλλά 
και ως κυρίαρχο παράδειγμα καινοτομίας. Παράλληλα οι μαθησιακές τεχνολογίες μέσα 
από εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη θεώρηση 
των πραγμάτων στο πεδίο της βασισμένης στην ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαίδευσης 
ή/και κατάρτισης και να προσφέρουν ευελιξία σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και το 
ρυθμό εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς που 
μαθαίνουν να ακολουθήσουν τη δική τους – προσωπική μαθησιακή πορεία και να 
προσφέρουν ευκαιρίες για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση και ανεξαρτησία κατά την 
εκπαίδευση-κατάρτιση. Η παρούσα εργασία, διερευνά βιβλιογραφικά τις βασικές 
έννοιες που αφορούν στην «ικανότητα», αναλύει τις βασικές έννοιες που αφορούν στον 
διδακτικό – μαθησιακό σχεδιασμό και στην προδιαγραφή IMS – Learning Design και 
καταγράφει τους νέους ρόλους που αναδεικνύονται για αυτούς/ες που διδάσκουν και 
αυτούς που μαθαίνουν στο πλαίσιο της βασισμένης στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης.  

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, ανάπτυξη ικανοτήτων, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, IMS-LD. 

Εισαγωγή 

Στην εποχή μας, όπου είναι ραγδαίοι οι ρυθμοί ανάπτυξης – παραγωγής νέας γνώσης 
και παράλληλα παλαίωσης των γνώσεων που έχουν οι άνθρωποι αποκτήσει στην 
αρχική τους εκπαίδευση – κατάρτιση (Cedefop & Eurydice, 2001), η προετοιμασία των 
ανθρώπων από τη μια να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κοινωνίας 
– οικονομίας της γνώσης και από την άλλη να είναι ικανοί να αποκομίζουν το μέγιστο 
δυνατό όφελος από τις ευκαιρίες που η κοινωνία – οικονομία της γνώσης παρέχει, έχει 
γίνει σημαντικός στόχος στην Ευρώπη (Eurydice, 2002).  

H ανάπτυξη στρατηγικών – διαδικασιών δια βίου μάθησης αποκτά σημασία και νόημα 
στο πλαίσιο της κοινωνίας – οικονομίας της γνώσης, ενώ παράλληλα καθίσταται όλο 
και περισσότερο σαφές ότι οι συνθήκες – όροι της δια βίου μάθησης χρειάζεται να είναι 
διαμορφωμένοι έτσι, ώστε οι άνθρωποι που μαθαίνουν να έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτούν εξατομικευμένα, μόνο τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πραγματικά έχουν 
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ανάγκη, χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά ο ελεύθερος χρόνος τους και με την 
ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση. 

Στο πλαίσιο αυτό, όλο και περισσότεροι οργανισμοί, επιχειρήσεις, αλλά και 
εκπαιδευτικοί φορείς επισημαίνουν τη σημασία της βασισμένης στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων (competence-based) εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης και την 
αντιδιαστέλλουν με τη βασισμένη στην απόκτηση γνώσεων (knowledge-based) 
εκπαίδευση ή/και κατάρτιση.  

Σε αυτό το σημείο, έρχεται να παίξει το ρόλο της η τεχνολογία, η οποία μέσα από 
εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη θεώρηση των 
πραγμάτων στο τοπίο της εκπαίδευσης-κατάρτισης. Μπορεί να προσφέρει ευελιξία σε 
σχέση με το χώρο, το χρόνο και το ρυθμό εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης και να δώσει 
τη δυνατότητα σε αυτούς που μαθαίνουν να ακολουθήσουν τη δική τους – προσωπική 
μαθησιακή πορεία, ώστε να αποκτήσουν μόνο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
πραγματικά έχουν ανάγκη. Επιπρόσθετα, προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες για αυτό-
κατευθυνόμενη μάθηση, αλλά και ανεξαρτησία κατά την εκπαίδευση ή/και κατάρτιση 
(Jochems et al, 2004).  

Οι αλλαγές αυτές όμως, συνεπάγονται πολύ περισσότερα πέρα από την χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την απλή μεταφορά του συμβατικού – παραδοσιακού 
υλικού μελέτης και των παρουσιάσεων τύπου PowerPoint στον παγκόσμιο ιστό, όπως 
συμβαίνει σήμερα μέσω των περισσότερων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης 
(Learning Management Systems – LMS). Έχοντας μάλιστα κατά νου, ότι η ποιότητα 
της εκπαίδευσης –κατάρτισης βελτιώνεται με την επιλογή των κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και όχι από τα μέσα (media) που χρησιμοποιούνται, θα 
μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί αν οι υπάρχουσες μαθησιακές τεχνολογίες 
επιτρέπουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ώστε η μαθησιακή 
διεργασία να είναι περισσότερο αποτελεσματική, αποδοτική, ελκυστική και να οδηγεί 
στον μετασχηματισμό των απλών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σε ικανότητες – 
επάρκεια.  

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θεωρούμε ότι μπορεί να δοθεί από τις ίδιες τις 
μαθησιακές τεχνολογίες που παρέχουν μεθοδολογίες και προδιαγραφές για την 
αποτύπωση και τη χρήση των κατάλληλων για κάθε περίσταση εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, η προδιαγραφή IMS - Learning Design (ΙMS Global 
Learning Consortium inc., 2003), η οποία έχει εμπνεύσει τη δημιουργία του 
Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Dalziel, 2003; 
CETIS, 2003), παρέχει ένα θεωρητικό μοντέλο βάσει του οποίου μπορεί να περιγραφεί 
η δομή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, να συσχετιστούν οι 
επιτελούμενες δραστηριότητες με ρόλους και να καθοριστεί η χρονική αλληλουχία 
αυτών των δραστηριοτήτων ανά επιτελούμενο ρόλο. Επιπρόσθετα, δίδει τη δυνατότητα 
να οριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κάθε ρόλος θα επιτελέσει τις 
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δραστηριότητες που του έχουν ανατεθεί, με απώτερο σκοπό στην επίτευξη των 
επιθυμητών εκπαιδευτικών και άλλων στόχων. 

Με βάση τα παραπάνω, δημιουργείται ένα πλαίσιο, εντός του οποίου διαμορφώνονται 
για όλους/ες όσοι/ες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία νέοι ρόλοι, οι οποίοι 
όσο αφορά αυτούς/ες που διδάσκουν, απέχουν πολύ από το ρόλο του ειδικού, αυτού 
που μεταφέρει γνώσεις ή του βαθμολογητή και για αυτούς/ες που μαθαίνουν, 
αντίστοιχα, διαφέρουν σημαντικά από ρόλο του καταναλωτή περιεχομένου.  

Η έννοια της ικανότητας 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να δώσουν έναν ορισμό στην έννοια ικανότητα 
(competence). Σύμφωνα με τον Parry (1998), η ικανότητα είναι μια δέσμη γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων, η οποία επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της εργασίας (του ρόλου 
ή των αρμοδιοτήτων) ενός ατόμου, συσχετίζεται με την απόδοσή του στην εργασία του, 
μπορεί να αποτιμηθεί με κριτήριο καλά ορισμένα πρότυπα και τέλος μπορεί να 
βελτιωθεί δια μέσου της εκπαίδευσης – κατάρτισης και της ανάπτυξης του ατόμου. Ο 
Mulder (2001) ορίζει ως ικανότητα – επάρκεια την ενοποιημένη –προσανατολισμένη 
στην απόδοση– ικανότητα ενός ατόμου ή ενός οργανισμού να επιτύχει συγκεκριμένα 
επιτεύγματα. Οι Kirschner et al (1997) τονίζουν ότι η ικανότητα είναι κάτι περισσότερο 
από την απλή άθροιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται σε ένα 
συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο ή σε μια επαγγελματική ενασχόληση. Είναι το 
ενοποιημένο – ολοκληρωμένο σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη επαρκών, αποτελεσματικών 
αποφάσεων ή/και την επιτέλεση επαρκών, αποτελεσματικών ενεργειών σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο ή κατάσταση. Η IMS (IMS Global Learning Consortium, inc., 
2002) στην προδιαγραφή RCDEO version 1.0 (Reusable Definition of Competency or 
Educational Objective) χρησιμοποιεί την έννοια ικανότητα με πολύ γενική σημασία, η 
οποία περιλαμβάνει δεξιότητες, γνώσεις, καθήκοντα και μαθησιακά αποτελέσματα.  

Εκπαίδευση-κατάρτιση βασισμένη στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

Η βασισμένη στην ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαίδευση ή/και κατάρτιση, σύμφωνα με 
τον Velde (1999), μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη μάθηση σε μια κοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από γρήγορες αλλαγές και συνθετότητα όπως είναι η σύγχρονη 
κοινωνία – οικονομία της γνώσης. Επιπρόσθετα, ένα από τα κύρια συμπεράσματα των 
Van Merrienboer, Van der Klink και Hendriks (2002) στη μελέτη που 
πραγματοποίησαν για τη βασισμένη στην ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαίδευση ή/και 
κατάρτιση, είναι πως αποτελεί το κυρίαρχο παράδειγμα για την ανάπτυξη καινοτομιών 
σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο μαθησιακών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση 
ή/και κατάρτιση.  

Η βασισμένη στην ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαίδευση ή/και κατάρτιση υποδηλώνει και 
ταυτόχρονα συνεπάγεται τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης για αυτούς που 
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εκπαιδεύονται - καταρτίζονται, οι οποίες θα είναι κοντά στις καθημερινές τους 
εμπειρίες και ανάγκες, θα επικεντρώνονται σε πραγματικά καθημερινά αυθεντικά 
προβλήματα και θα επιτελούνται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εντός του οποίου θα 
έχουν τη δυνατότητα να οδηγηθούν στην ενοποίηση – ολοκλήρωση των απλών 
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να καλλιεργήσουν σύνθετες δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες για την κατάκτηση ικανοτήτων σε ανώτερο επίπεδο, καθώς και για 
την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων, αυτών δηλαδή που προκύπτουν στην 
πράξη (Wesselink et al, 2003). 

Αυτές οι ιδέες αποτελούν τη βάση για την σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων -ως 
πλαισίων υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων- βασισμένων στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων. Βασικά δομικά στοιχεία ενός τέτοιου εκπαιδευτικού σεναρίου είναι:  
• Ο σαφής προσδιορισμός των επιθυμητών ικανοτήτων. 
• Η σχεδίαση των κατάλληλων μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες θα διευκολύνουν την 

επίτευξη των επιθυμητών ικανοτήτων και  
• Η αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των επιθυμητών ικανοτήτων. 

Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Παρά τη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης, η ιδέα της 
σχεδίασης εκπαιδευτικών – μαθησιακών δραστηριοτήτων δεν είναι καινούρια. Στο 
παραδοσιακό πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαιδευτικό πλαίσιο, πολλοί εκπαιδευτικοί 
εμπλέκονται με τρόπο συνειδητό – σκόπιμο στη διαδικασία σχεδίασης εκπαιδευτικών 
– μαθησιακών δραστηριοτήτων η οποία είναι μέρος του σχεδιασμού του διδακτικού 
τους έργου σε καθημερινή βάση και συνήθως έχει τη μορφή σχεδίων μαθήματος. 
Παράλληλα, άλλοι εκπαιδευτικοί δε δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη σχεδίαση 
εκπαιδευτικών – μαθησιακών δραστηριοτήτων, αλλά προτιμούν να παίρνουν 
αποφάσεις για τις δραστηριότητες που θα επιτελεστούν, τη στιγμή που διδάσκουν ή 
που πρόκειται να διδάξουν ένα γνωστικό αντικείμενο. 

Οι βασικές ιδέες που βρίσκονται πίσω από τη διαδικασία σχεδίασης εκπαιδευτικών – 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της 
ποιότητας σε ένα πλαίσιο ηλεκτρονικής μάθησης, σύμφωνα με την Britain (2004) είναι: 

• Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα όταν εμπλέκονται ενεργά σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες μέσω των οποίων δρουν (κάνουν πράγματα). 

• Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι αναγκαίο να είναι δομημένες προσεκτικά 
και σκόπιμα σε ακολουθίες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να προάγεται 
αποτελεσματικότερα η μάθηση. 

• Είναι χρήσιμο το εκπαιδευτικό σενάριο που λειτουργεί ως πλαίσιο υλοποίησης εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων να έχει δομηθεί έτσι, ώστε να είναι δυνατός ο διαμοι-
ρασμός και η επαναχρησιμοποίησή του ως προτύπου σχεδίασης νέων εκπαιδευτικών 
σεναρίων. 

 

857

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Η έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

Η μάθηση είναι μια διαρκής και ταυτόχρονα ενεργή διαδικασία δόμησης της γνώσης, 
την οποία όλοι οι άνθρωποι συνειδητά ή ασυνείδητα επιτελούν σε καθημερινή βάση. 
Ωστόσο, δεν είναι όλοι όσοι προσπαθούν να μάθουν το ίδιο έτοιμοι ή ικανοί για 
αποτελεσματική και αποδοτική μάθηση από μόνοι τους. Αυτό που στην 
πραγματικότητα συμβαίνει, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα 
όταν υπάρχει σχετική υποστήριξη και καθοδήγηση (Britain, 2004). Συνεπώς, για την 
αποτελεσματική ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας απαιτείται μια ποικιλία 
στρατηγικών και ενεργειών που βοηθούν στην εμπλοκή, στην ενεργοποίηση και στην 
παρώθηση αυτών που μαθαίνουν, μέσω της επιτέλεσης μιας σειράς εκπαιδευτικών – 
μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

Ως εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να περιγραφεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός 
ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων που μαθαίνουν και ενός «περιβάλλοντος» (προαιρετικά 
μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλα άτομα που μαθαίνουν, μαθησιακοί πόροι, 
εργαλεία και υπηρεσίες) για την επίτευξη ενός προσχεδιασμένου – σκόπιμου 
μαθησιακού αποτελέσματος (Beetham, 2004; Conole et al, 2005). Σύμφωνα με τον 
Koper (2005), εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρούνται οι σχεδιασμένες ή 
επιτελούμενες (ρητές ή άρρητες) δραστηριότητες ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων 
που είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη ενός μαθησιακού στόχου. 

Η ανάγνωση ενός κειμένου, η συμμετοχή σε μια συζήτηση, η επίλυση ενός απλού 
προβλήματος αποτελούν παραδείγματα απλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Παραδείγματα πιο σύνθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αποτελούν οι 
προσομοιώσεις (Oblinger, 2004), τα παιχνίδια ρόλων (Salmon, 2003) και οι 
εννοιολογικές χαρτογραφήσεις (Lee & Nelson, 2005). 

Στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης, μέχρι στιγμής, γίνεται χρήση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να διαχειρίζονται ικανοποιητικά τα ηλεκτρονικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα. Ένας από τους βασικούς στόχους της διαδικασίας του 
σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης, θα 
πρέπει να είναι και η περαιτέρω διεύρυνση αυτής της δέσμης χρησιμοποιούμενων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση και τη 
χρήση ταξινομιών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως προτείνονται από την σχετική 
ερευνητική βιβλιογραφία. Στην κατεύθυνση αυτή, οι Conole, Littlejohn, Falconer και 
Jeffrey (2005) έχουν προτείνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταξινομία εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για το πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης. 

Η ιδέα της δημιουργίας ακολουθιών δραστηριοτήτων 

Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας πέρα από 
τη σχεδίαση των επιμέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να 
είναι μεστές και ελκυστικές, είναι και η οργάνωσή τους σε μια επιθυμητή χρονική 
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αλληλουχία επιτέλεσής τους από τους ρόλους που έχουν συσχετιστεί με αυτές, καθώς 
και η παρουσίαση του υποστηρικτικού μαθησιακού υλικού που είναι απαραίτητο για 
κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αυτή η αλληλουχία εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων μπορεί να σχηματίζει στις απλούστερες των περιπτώσεων μια 
σειριακή ακολουθία δραστηριοτήτων στη γραμμή του χρόνου, αλλά σε πιο σύνθετες 
περιστάσεις διδακτικού – μαθησιακού σχεδιασμού ίσως απαιτείται διακλάδωση 
(branching) της ακολουθίας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε παράλληλες 
ακολουθίες δραστηριοτήτων, οι οποίες θα επιτελούνται από επιμέρους ομάδες 
εκπαιδευομένων. Ακόμη, υπάρχει η περίπτωση ένα εκπαιδευτικό σενάριο να είναι 
δομημένο έτσι ώστε αυτοί που μαθαίνουν να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν 
διαφορετική μαθησιακή πορεία ανάλογα με τις επιδόσεις τους στη φάση της 
αποτίμησης – αξιολόγησης εντός μιας αλληλουχίας δραστηριοτήτων.  

Η ιδέα του διαμοιρασμού και της επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών 
δραστηριοτήτων 

Η ιδέα του διαμοιρασμού και της επαναχρησιμοποίησης των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων φαίνεται ελκυστική, αλλά στην πράξη δεν είναι και τόσο εύκολο να 
περιγραφεί ο διδακτικός – μαθησιακός σχεδιασμός με έναν συνεπή και μεταφέρσιμο 
τρόπο ο οποίος θα επιτρέπει, παράλληλα, την επαναχρησιμοποίηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων. Το πρότυπο (template) ή ο ιδεότυπος (pattern) χρειάζεται να 
περιγραφεί στο κατάλληλο επίπεδο αφαιρετικότητας, το οποίο θα επιτρέπει από τη μια 
τη γενίκευση πέρα από τα όρια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου για το 
οποίο έχει δημιουργηθεί, και από την άλλη, να μην είναι τόσο αφαιρετικό που να 
στερείται παιδαγωγικής αξίας και εκφραστικότητας.  

Αυτό το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στο χειρισμό του, όταν γίνονται σκέψεις 
για τη δημιουργία, τη δυνατότητα μεταφοράς και την επαναχρησιμοποίηση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Στο πεδίο 
της ηλεκτρονικής μάθησης η έννοια «διδακτικός - μαθησιακός σχεδιασμός» είχε 
αρχικά επικεντρωθεί στα μαθησιακά αντικείμενα (learning objects) και στο 
περιεχόμενο, σιγά – σιγά όμως άρχισε να προβάλλεται ως θεμελιώδης έννοια του 
διδακτικού – μαθησιακού σχεδιασμού και σε αυτό το πεδίο η έννοια των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων (Britain, 2004).  

Η στροφή αυτή παρατηρείται διότι αρχίζει να γίνεται ξεκάθαρο πως η προσέγγιση που 
εστιάζει στον κυρίαρχο ρόλο των μαθησιακών αντικειμένων στην πραγματικότητα 
δίνει περισσότερη έμφαση στο περιεχόμενο και στην κατανάλωσή του, παρά στο τι 
πραγματικά κάνουν αυτοί που μαθαίνουν με αυτό το περιεχόμενο. Χωρίς να 
παραγνωρίζεται η αξία του ποιοτικού και καλά δομημένου περιεχομένου, είναι 
σημαντικές οι δραστηριότητες και οι αλληλεπιδράσεις που επιτελούνται μεταξύ αυτών 
που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και του μαθησιακού περιβάλλοντος 
(Koper & Olivier, 2004). 
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Αναπαράσταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την προδιαγραφή IMS - 
Learning Design (IMS-LD) 

Η προδιαγραφή IMS-Learning Design (IMS-LD) έχει ως αφετηρία την άποψη ότι η 
μάθηση δε στηρίζεται στην «κατανάλωση» περιεχομένου, αλλά πηγάζει από το να είναι 
οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργοί (να κάνουν πράγματα, να 
εμπλέκονται σε δραστηριότητες). Αναγνωρίζει ότι η μάθηση δε συνδέεται κατά ανάγκη 
με την ύπαρξη τυπικά καθορισμένων μαθησιακών αντικειμένων ή ακόμη σε κάποιες 
περιπτώσεις και με την ύπαρξη απλών εγγράφων. Επίσης, αναγνωρίζει ότι προκύπτει 
μάθηση όταν αυτοί που μαθαίνουν συνεργάζονται προκειμένου να λύσουν προβλήματα 
που τους αφορούν σε κοινωνικό, επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο (Burgos, 
Griffiths, 2005).  

Το IMS-LD μπορεί απλουστευτικά να ειδωθεί ως ένας διαλειτουργικός (interoperable) 
και τυποποιημένος (standardised) τρόπος αναπαράστασης σχεδίων μαθημάτων (Units 
of Learning - UoL), ο οποίος επιτρέπει να οριστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 
υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας και στη συνέχεια να διαμοιραστούν στους 
ενδιαφερόμενους ή να επαναχρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες.  

Το IMS-LD παρέχει ένα μοντέλο βάσει του οποίου μπορεί να περιγραφεί η δομή και 
το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, να συσχετιστούν οι 
επιτελούμενες δραστηριότητες με ρόλους και να καθοριστεί η χρονική αλληλουχία - 
ροή αυτών των δραστηριοτήτων ανά ρόλο. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν 
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κάθε ρόλος θα επιτελέσει τις δραστηριότητες που του 
έχουν ανατεθεί, με απώτερο σκοπό στην επίτευξη των επιθυμητών εκπαιδευτικών και 
άλλων στόχων (Koper & Tattersall, 2005). 

Ανάδειξη νέων ρόλων στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης 

Οι ικανότητες δε μαθαίνονται αλλά κατακτώνται μέσα από επαρκή εμπλοκή σε μια 
ποικιλία καταστάσεων, μέσα από εμπλουτισμένα μαθησιακά περιβάλλοντα όπου οι 
εμπειρίες που προσφέρονται είναι πλούσιες σε νοήματα και ρεαλιστικές (Merrill, 
2002), καθώς και μέσω της έκθεσης σε μαθησιακές εμπειρίες που λαμβάνουν χώρα σε 
μη επαρκώς δομημένες μαθησιακές καταστάσεις (Spiro, 1998). 

Για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων, η μαγική έννοια είναι η «πρακτική». Είναι δε σημαντικό, αυτή η 
«πρακτική» να λαμβάνει χώρα σε πλαίσια που είναι αντίστοιχα -αν όχι όμοια- με τις 
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον αυτού που μαθαίνει (Jochems 
et al, 2005), ώστε μέσα από ολοκληρωμένες μαθησιακές εμπειρίες, να αποκομίζεται 
ένα πλέγμα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων και κυρίως η γνώση του «πότε» και 
«πώς» θα πρέπει να εφαρμοστεί «καθετί». Συνεπώς, ο κατακερματισμός της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επιμέρους και μάλιστα απομονωμένα μεταξύ τους 
γνωστικά αντικείμενα μπαίνει στο περιθώριο και προκύπτουν δια-θεματικά 
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προγράμματα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται σε 
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή σε μια συγκεκριμένη 
εργασιακή θέση. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνονται για όλους όσοι εμπλέκονται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία νέοι ρόλοι.  

Αυτοί που διδάσκουν αφήνουν κατά μέρος το ρόλο του ειδικού, αυτού που μεταφέρει 
την απόλυτη γνώση ή του βαθμολογητή και αναλαμβάνουν να συνεργαστούν ο ένας με 
τον άλλο ως μέλη μιας ομάδας, που έχει συντονιστή της τον υπεύθυνο του 
προγράμματος. Μέσα από τη συνεργασία τους αυτή, θα πάρουν αποφάσεις για το πώς 
θα καθοδηγήσουν αυτούς που μαθαίνουν, όταν και όπου χρειάζεται, και πώς θα τους 
βοηθήσουν να διαμορφώσουν στρατηγικές για την υπέρβαση των όποιων μαθησιακών 
ή/και άλλων εμποδίων, ώστε (αυτοί που μαθαίνουν) να μπορούν να εργαστούν 
απρόσκοπτα και να διαμορφώσουν το απαραίτητο πλέγμα γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων που θα τους οδηγήσει στην απόκτηση ικανοτήτων για την επίλυση των 
καθημερινών προβλημάτων αλλά και για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων, αυτή τη 
στιγμή, καταστάσεων. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, αυτοί που μαθαίνουν 
οδηγούνται συχνά στο να εφαρμόσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που απέκτησαν, 
ώστε να αναπτύξουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στο επαγγελματικό ή στο 
επιστημονικό τους πεδίο. Η ενοποίηση-ολοκλήρωση των απλών «ακαδημαϊκών», 
«επαγγελματικών» και «προσωπικού ενδιαφέροντος» γνώσεων και δεξιοτήτων οδηγεί 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε ανώτερο επίπεδο και είναι προϊόν προσεκτικού 
«εκπαιδευτικού σχεδιασμού».  

Ο Tennyson (2001) υποστηρίζει ότι ένας ακόμη νέος ρόλος για αυτόν που διδάσκει 
είναι αυτός του ειδικού στον διδακτικό - μαθησιακό σχεδιασμό, καθώς εδώ 
αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο της αντιστοίχισης των αφηρημένων εννοιών – αρχών 
του προγράμματος σπουδών με μια ακολουθία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα 
βασίζονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων.  

Η δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν την επίτευξη των 
επιθυμητών ικανοτήτων, καθώς και η προαπαιτούμενη ανάλυση για τον σαφή 
προσδιορισμός των επιθυμητών ικανοτήτων, θεωρούνται ως η μεγαλύτερη 
σχεδιαστική πρόκληση στη διαδικασία μετάβασης από τη βασισμένη σε γνώσεις 
(knowledge-based) στη βασισμένη σε ικανότητες εκπαίδευση ή/και κατάρτιση 
(Hoogveld, Pass, Jochems, Van Merrienboer, 2001). 

Αυτοί που μαθαίνουν αποδύονται το ρόλο του «καταναλωτή περιεχομένου», του 
«παθητικού δέκτη ερεθισμάτων» και του «εξεταζόμενου». Τίθενται στο κέντρο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη μαθησιακή 
πορεία που ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους και οδηγούνται στην 
υιοθέτηση ενεργητικών ρόλων, μέσω της εμπλοκής τους σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που είναι ρεαλιστικές, πλούσιες σε νοήματα και έχουν πραξιακό 
χαρακτήρα και θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν το κατάλληλο πλέγμα, γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε εν τέλει να καταστούν ικανοί.  
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Συμπερασματικά σχόλια 

Οι εξελίξεις στο πεδίο των μαθησιακών τεχνολογιών, όπου παρέχονται προδιαγραφές 
όπως το IMS -Learning Design που εστιάζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι 
στο περιεχόμενο, οι ερευνητικές απόψεις σχετικά με το ότι η βασισμένη στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων εκπαίδευση ή/και κατάρτιση αποτελεί φορέα αλλαγής, αλλά και το 
κυρίαρχο παράδειγμα για καινοτομία στο πεδίο των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, 
καθώς και η ανάδυση νέων ρόλων για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, μέσα από τη βασισμένη στην ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαίδευση ή/και 
κατάρτιση, καταδεικνύουν ότι αποτελεί πρόκληση για το πεδίο της ηλεκτρονικής 
μάθησης η αξιοποίησή τους για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων που θα 
προσφέρουν ευελιξία σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και το ρυθμό εκπαίδευσης-
κατάρτισης, θα δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που μαθαίνουν να ακολουθήσουν τη 
δική τους – προσωπική μαθησιακή πορεία και θα προσφέρουν ευκαιρίες για αυτό-
κατευθυνόμενη μάθηση και ανεξαρτησία κατά την εκπαίδευση-κατάρτιση. 
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Θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητος  των εκπαιδευτικών 
μέσω των επαγγελματικών/εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων: επαγγελματική α-

νάπτυξη εκπαιδευτικών  

Δρ. Σταυρούλα Πατσιομίτου 
Μαθηματικός-Ερευνήτρια (Ph.D, Med) 

spatsiom@gmail.com 

Περίληψη 

Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την αξιολό-
γησή του είναι ένα σημαντικό αλλά, και αμφιλεγόμενο ζήτημα, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί μέρος της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου, επομένως αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση 
της ποιότητας στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η έννοια της επαγ-
γελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια 
της αξιολόγησης. Στην εργασία (α) προσδιορίζονται εννοιολογικά οι όροι της αξιολό-
γησης, ικανότητας, επαγγελματικής/εκπαιδευτικής ικανότητας και αποτελεσματικής 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και πώς συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξή 
τους (β) αποτυπώνονται σε διαγράμματα θεωρητικά μοντέλα ικανοτήτων/δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν την απόδοσή τους, (γ) εξετάζονται οι απόψεις ε-
ρευνητών, οι οποίοι προσδιορίζουν την έννοια της αποτελεσματικότητας στη διδασκα-
λία των εκπαιδευτικών μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και (δ) αναφέρονται 
θεωρίες για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών οι οποίες βασίζονται σε συ-
γκεκριμένα κριτήρια. Τέλος, διατυπώνονται ερευνητικά ερωτήματα για το ρόλο της 
αξιολόγησης της επαγγελματικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των εκπαιδευ-
τικών, ως κλειδί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την προϋπόθεση για την 
επίτευξη της  βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση, αποτελεσματική διδασκαλία, ικανότητες εκπαιδευτι-
κών, επαγγελματική ανάπτυξη  

Εισαγωγή: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί  

Η ανάγκη για αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου είναι 
ένα σημαντικό, αλλά και αμφιλεγόμενο ζήτημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο (Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού & Τσάφος, 2007, σελ. 135). Σύμφωνα με 
τον Tyler (1949) --από τον οποίο εισήχθη ο όρος-- «αξιολόγηση» είναι η διαδικασία 
αποτίμησης της αξίας μιας οντότητας. Ο Wolf (1987) προσδιόρισε τέσσερα στοιχεία 
στον ορισμό της αξιολόγησης (evaluation):  

• τη συστηματική συλλογή δεδομένων με προγραμματισμένο και προσεγμένο 
τρόπο∙ 

• την ερμηνεία/ανάλυση  των αποδεικτικών στοιχείων∙  
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• την αποτίμηση της αξίας μιας ομάδας ατόμων ή μιας αξιολογούμενης οντότη-
τας, κάνοντας χρήση των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί (π.χ της αποτελε-
σματικότητας των εκπαιδευτικών, του προγράμματος σπουδών, της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, κλπ.∙ 

• το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης και τη διερεύνηση της αποτελεσμα-
τικότητας της (π.χ. η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας των εκ-
παιδευτικών στη μάθηση των μαθητών).   

Οι εκπαιδευτικοί ασκούν ένα επάγγελμα, δηλαδή μια εργασία για μια ορισμένη (/προ-
καθορισμένη) αμοιβή ή μισθό με βάση την κατάρτιση τους σε γνωστικά αντικείμενα 
και παιδαγωγικούς στόχους, σκοπός της οποίας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρε-
σιών σε τρίτους. Κάθε επάγγελμα, άρα και του εκπαιδευτικού (Joseph, 2013): «(α) χα-
ρακτηρίζεται από ένα συστηματοποιημένο σώμα της γνώσης και δεξιοτήτων που είναι 
μοναδικό σε αυτό το «επάγγελμα», (β) εξελίσσεται στη διαδικασία να ανταποκριθεί 
στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας κοινωνίας (γ) χαρακτηρίζεται από έναν κώδικα δεο-
ντολογίας που ακολουθείται από τα μέλη της, καθώς και επαγγελματική στάση μεταξύ 
των μελών του» (p.32-33). 

Κύριο έργο των εκπαιδευτικών είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί σε 
αλληλεπίδραση με άλλους συναδέλφους τους επηρεάζονται, ανατροφοδοτούνται και 
αυτή η διαδικασία παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν και αυτό 
με τη σειρά του παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές εκπαιδεύ-
ονται. Η διδασκαλία ικανοποιεί τα κριτήρια του «επαγγέλματος», επομένως, όπως κάθε 
επάγγελμα έχει την ευθύνη, να προσδιορίζει, να αναπτύσσει και να συντηρεί υψηλά 
πρότυπα επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Με τον όρο ικανότητα εννοούμε μια ολιστική έννοια η οποία είναι συνδυασμός γνώ-
σεων, κατανόησης και δεξιοτήτων. Ο Tomlinson (1995) θεωρεί ότι ο όρος «ικανότητα 
σηματοδοτεί μια περισσότερη ή λιγότερη συνέπεια του ατόμου να συνειδητοποιήσει 
συγκεκριμένους σκοπούς, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα». 
Ο Mulder (2001), επίσης, θεωρεί ότι όρος αντιπροσωπεύει το σύνολο των γνώσεων και 
δεξιοτήτων ενός ατόμου ή ενός οργανισμού να επιτύχει συγκεκριμένα επίπεδα απόδο-
σης. 

Ο όρος επαγγελματική ικανότητα/(επάρκεια) (Professional Competency) αναφέρεται σε 
ένα σύνολο γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων, ικανοτήτων  και 
πεποιθήσεων που τα άτομα (και οι εκπαιδευτικοί) χρειάζονται για να επιτύχουν σε ένα 
επάγγελμα.  

Η επαγγελματική ικανότητα, ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας σημαντικός 
παράγοντας αξιολόγησης της ποιότητας που αντιπροσωπεύει την αποτελεσματική 
χρήση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των διανοητικών ικανοτήτων, οι οποίες  απαι-
τούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων κάποιου ατόμου. Υπάρχει διαφορά όμως, 
μεταξύ των όρων αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού και αποτελεσματικότητα στη διδα-
σκαλία, αφού ο πρώτος όρος αφορά μόνο την ατομική απόδοση των εκπαιδευτικών.  
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Στην εργασία οι ακόλουθες ερωτήσεις διατυπώνονται (Πατσιομίτου, 2016), συμπλη-
ρωματικά σε ερωτήσεις διατυπωμένες από τους Roelofs & Sanders (2007, p.131): 

• Τι ικανότητες προβλέπεται να καταδείξουν  οι εκπαιδευτικοί σε διαφορετικού ε-
πιπέδου δυσκολίας καταστάσεις, ώστε να μπορούν να τις διαχειριστούν αποτελε-
σματικά; 

• Ποια αποτελέσματα των μαθητών μπορούν να προβλεφθούν /χαρακτηριστούν ως 
αποτελεσματικές συνέπειες της ικανότητας των εκπαιδευτικών;  

• Μέσω ποιών δράσεων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων θα μπορούσαν οι εκ-
παιδευτικοί να συμβάλλουν και να προβλέψουν τα αποτελέσματα των μαθητών;  

 
Η διδασκαλία και η αποτελεσματική διδασκαλία 

Ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο του, θα πρέπει να διαθέτει 
την ικανότητα να απαντήσει στα ερωτήματα: τι πρέπει να διδάξει (γνώσεις πάνω στο 
αντικείμενο διδασκαλίας), πώς πρέπει να το διδάξει (διδακτικές δεξιότητες / ικανότη-
τες), αλλά και γιατί (πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού) (Φλουρής, 1989, Παπαναούμ, 
2005). Οι ορισμοί της διδασκαλίας και της αποτελεσματικής διδασκαλίας που παρατί-
θενται στη συνέχεια είναι συνδυασμός ορισμών που έχουν δοθεί από διαφορετικούς 
ερευνητές.   

 
Εικόνα 1: Διαγραμματική αναπαράσταση του κοινού πλαισίου μεταξύ του εκπαιδευτι-

κού-σπουδαστή (Mac Gilchrist, Myers and Reed, 1997, p. 52, ό.α. στο Watkinson, 
2002, p. 184, Joseph, 2013, p.19) (προσαρμογή για την παρούσα μελέτη) 

Διδασκαλία: είναι μια πολύπλευρη δραστηριότητα με ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων  που 
μπορεί να προκύψει με πολλούς τρόπους (Cashin, 1989) και βασική συνιστώσα τη με-
τάδοση (imparting) πληροφοριών (/γνώσεων) και δεξιοτήτων με κύριο στόχο να διευ-
κολύνει τη μάθηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου (Vajoczki, 2008), 
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ενδεχομένως, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Στην ουσία είναι μία επαγγελματική δραστη-
ριότητα στην οποία κάποιος /-α χρησιμοποιεί τον εαυτό του όπως και τις γνώσεις του 
για να προωθήσει την μάθηση και την ευημερία άλλων (Hough & Dunkan, 1970). 
Mάθηση: είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, τα οποία είναι μετρήσιμα χαρακτη-
ριστικά και μπορούν να εκτιμηθούν μέσω της αλλαγής στην κατανόηση του ατόμου. 
Στο μοντέλο των MacGilchrist et al. (1997, p. 52) αποτυπώνεται σε μια διαγραμματική 
αναπαράσταση το πλαίσιο των σπουδαστή- δασκάλου, καθώς και το κοινό πλαίσιο του 
«συμβολαίου» μεταξύ των.  

Αποτελεσματική Διδασκαλία: είναι μια πολύπλευρη δημιουργική δραστηριότητα με 
συνιστώσες ένα σύνολο διδακτικών διαθεματικών δεξιοτήτων και τεχνικών (Ramsden, 
1991, 1992), που μπορεί να προκύψει με πολλούς τρόπους σε ευρύ φάσμα αρμοδιοτή-
των (Cashin, 1989) και οδηγεί σε θετικές αλλαγές στη μάθηση των μαθητών και στην 
απόκτηση των δεξιοτήτων τους (Shulman, 1986, 1993).  

Ο Shulman (1986,  ό.α στο Esthery Dembo Kunkwenzu, 1997, p. 14) ισχυρίζεται ότι οι 
αποτελεσματικοί δάσκαλοι έχουν τρεις τύπους γνώσης: γνώση του αντικειμένου της 
διδασκαλίας τους (content knowledge), γνώση της διδακτικής του αντικειμένου και των 
στρατηγικών (pedagogical) και γνώση (εξειδικευμένων) παιδαγωγικών στρατηγικών για 
τη διδασκαλία του αντικειμένου (pedagogical content knowledge). Η τελευταία γνώση 
είναι στην ουσία μια σύνδεση μεταξύ της γνώσης παιδαγωγικών και γνώσης του αντι-
κειμένου του εκπαιδευτικού, δηλαδή «η ικανότητα του εκπαιδευτικού να μετασχημα-
τίσει ότι κατέχει σε τρόπο διδασκαλίας  που είναι παιδαγωγικά κατάλληλος για τις δια-
φορετικές μορφές κατανόησης των μαθητών» (Shulman, 1986, p. 15).  

 
Εικόνα 2: Το μοντέλο αποτελεσματικού εκπαιδευτικού των Clark & Walsh (2002, ό.α 

στο Binakshi Sodhi, 2010, p.13 ) (προσαρμογή για την παρούσα μελέτη)  
 

Οι Clark & Walsh (2002) επίσης ανέπτυξαν ένα μοντέλο δίνοντας έμφαση στις γνώσεις 
που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευτικός: δηλαδή, γνώση του γνωστικού αντικειμένου, δια-
θεματική γνώση, προσωπική και παιδαγωγική γνώση.  Επισημαίνουν, ότι δεν παίζει 
τόσο ρόλο το πλήθος των γνώσεων που αποκομίζει κάποιος σε έναν από αυτούς τους 
τομείς, αλλά πώς αυτές οι γνώσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και προσθέτουν στην 

868

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



όλη κοινωνική, διανοητική και συναισθηματική εικόνα του εκπαιδευτικού, συμπερι-
λαμβανομένης της ακεραιότητας του χαρακτήρα, της τιμιότητας και αυτοεκτίμησης 
του.  

Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών έχει διερευνηθεί από πολλούς ερευνητές σε 
διαφορετικές χώρες με μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Ποιες, όμως, είναι οι ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών; Πώς μπορούν να προσ-
διοριστούν αυτές οι ιδιότητες; Αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν ακόμα απαντηθεί ευκρι-
νώς, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια έρευνας που έχουν διεξαχθεί σε αυτόν τον 
τομέα.  Οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν ότι ιδιότητες, όπως: η γνώση του γνωστι-
κού αντικειμένου, οι δεξιότητες στη διδασκαλία, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού είναι σημαντικά, όταν μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην τάξη.  

Αναθεώρηση σημαντικών ερευνών 
για την αποτελεσματικότητα-ικανότητες εκπαιδευτικών  

Η αποτελεσματική διδασκαλία έχει άμεση σχέση με την αποτελεσματική μάθηση. Ε-
πομένως, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική εκπαίδευση σε επίπεδο 
τάξης, σχολικής μονάδος και εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.  Η διεξαγωγή ε-
ρευνών στην εκπαίδευση είναι σημαντική τόσο για την προσωπική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών όσο και για την οικονομική ανάπτυξη του κράτους. Σύμφωνα με τους 
Kyriakides, Campbell & Christofidou (2002) στις μελέτες για την αποτελεσματικότητα 
διερευνήθηκαν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (Presage-product 
studies), η συμπεριφορά τους (Process-product model) και οι γενικότερες γνώσεις και 
παιδαγωγική όπως και τα πιστεύω τους (Beyond classroom behaviour model) 
(Kyriakides, Campbell, & Christofidou, 2002, p. 293): 

• «Ψυχολογικά χαρακτηριστικά (Χαρακτηριστικά προσωπικότητας, Διάθεση, 
Εμπειρία, Ικανότητες /επιτεύγματα)   

• Συμπεριφορά εκπαιδευτικού  
• Ακαδημαϊκές δραστηριότητες (ποσότητα και διαδοχή διδασκαλίας, δια-

χείριση τάξης, ενεργός διδακτική διαδικασία)   
• Ποιότητα της οργανωμένης διδασκαλίας (παροχή πληροφοριών, τύπος 

της διδασκαλίας, παροχή ανατροφοδότησης, πρακτική και δυνατότητες 
εφαρμογής)  

• Κλίμα τάξης (μεθοδικό και υποστηρικτικό περιβάλλον) 
• Γενικότερες γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις του εκπαιδευτικού  (γνώση του  

αντικειμένου, γνώση της παιδαγωγικής, πιστεύω του εκπαιδευτικού, αυτό-απο-
τελεσματικότητα του εκπαιδευτικού)».   

 Πολλοί ερευνητές προσδιορίζουν την έννοια της αποτελεσματικότητας στη διδασκα-
λία των εκπαιδευτικών μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Vajoczki, 2008): 

869

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



• Την απόδοση στην τάξη, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη διαχείριση του 
περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, την εξωδιδακτική διδασκαλία σε 
διαθεματικό πλαίσιο (Murray, 1980)·  

• Τη μάθηση και οργάνωση της διδασκαλίας με διαύγεια και εύρος περιεχομένου, 
την αλληλεπίδραση με τις ομάδες της τάξης κλπ. (Marsh, 1984, 1987)· 

• Τη διέγερση ενδιαφέροντος και τον ενθουσιασμό για το γνωστικό αντικείμενο, 
τη γνώση του γνωστικού αντικειμένου, τη διδασκαλία με εύγλωττο τρόπο, την 
ενθάρρυνση για ερωτήσεις και συζήτηση, τη διανοητική πρόκληση, τον σεβα-
σμό και το ενδιαφέρον για τους μαθητές, τη διαχείριση των μαθητών με δίκαιο 
τρόπο (Feldman, 1988, 1989)· 

• Την ανάπτυξη του γνωστικού αντικείμενου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών, τη σχεδίαση δραστηριοτήτων για το μάθημα, την αξιολόγηση της διδα-
σκαλίας και μάθησης, την διαθεσιμότητα προς τους μαθητές (Cashin, 1989)·   

• Τη σχεδίαση προβλημάτων αξιολόγησης, την επίβλεψη των [καλών] πρακτικών 
των μαθητών, τη συμβουλευτική σε ζητήματα διδασκαλίας (Knapper & Rogers, 
1994)·  

• Την αποτελεσματική επικοινωνία, την ανησυχία για τη μάθηση των μαθητών, 
την κινητοποίηση των μαθητών, τη χρήση μαθησιακών πηγών [για εμβάθυνση 
της διδασκαλίας], τη χρήση διαμορφωτικής και ολιστικής αξιολόγησης 
(Chalkley et al., 2000)·  

• Την ενθάρρυνση της επικοινωνίας, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των μαθητών, την ενθάρρυνση της ενεργητικής μάθησης, τη διαφοροποίηση 
στη διδασκαλία και μάθηση (Chickering & Gamson, 1987)·  

• Την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας με σαφή τοποθέτηση των προσδο-
κιών και των στόχων, τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος  μάθησης για τους 
μαθητές, και τη συσχέτιση του υλικού των δραστηριοτήτων του γνωστικού α-
ντικειμένου με καταστάσεις πραγματικού κόσμου (Feldman, 1988, Marsh, 
1987). 

Γενικότερα, ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη αποτελεσματικό-
τητα των εκπαιδευτικών είναι: 

• Η ακαδημαϊκή γνώση του γνωστικού αντικειμένου (Collinson, 1996)· 
• Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού στη σχολική ψυχολογία, τη γνωστική ψυχο-

λογία, την κοινωνιολογική και φιλοσοφική θεώρηση της γνώσης και της εκπαί-
δευσης (Joseph, 2013, p. 29)·  

• Το κοινωνικό-οικονομικό στάτους (Linda, 1990)· 
• Η ανάπτυξη στρατηγικών και η εφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων κατά 

τη διδασκαλία (Brown & Melntyre, 1993). 
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Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων ερευνών και των θεωριών που αναφέρονται 
στη δομή της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τις  ικανότη-
τες που αναπτύσσουν στη διάρκεια της διδακτικής και εκπαιδευτικής πορείας, πολλοί 
ερευνητές επισημαίνουν βασικά χαρακτηριστικά, που το προφίλ ενός αποτελεσματικού 
εκπαιδευτικού περιλαμβάνει (Moreno Rubio, 2009):  

• Ικανότητα να προσδιορίσει σαφείς διδακτικούς στόχους (Killen, 2006)·  
• Ικανότητα ως προς την διαύγεια μετάδοσης της γνώσης, ποικιλία διδακτική με 

διάφορα μέσα (Borich, 2000)· 
• Ικανότητα προσαρμοστικότητας στα επίπεδα κατανόησης των μαθητών και εν-

δεχομένως εξατομίκευσης της διδασκαλίας (Wickham, 2003)· 
• Ικανότητα διαχείρισης των παρανοήσεων και υπέρβασης των γνωστικών, εν-

νοιολογικών και διδακτικών εμποδίων με κατάλληλο μετασχηματισμό της δι-
δασκαλίας·  

• Ικανότητα διαχείρισης εμπράγματου ή ψηφιακού υλικού μέσω του οποίου θα 
γίνει περισσότερο κατανοητό το υλικό του προγράμματος σπουδών·  

• Γνώση του προγράμματος σπουδών και των στρατηγικών που απαιτούνται για 
τη διδασκαλία (Reynolds & Muijs, 1999)· 

• Σχεδιασμός της διδασκαλίας (Gurney, 2007) και αποτελεσματική διαχείριση 
του χρόνου (Cruickshenk & Haefele, 2001)· 

• Χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών·  
• Αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσης, ενθουσιασμού, φαντασίας, αίσθησης του χιού-

μορ,  και υπευθυνότητας για μάθηση των μαθητών τους (Gurney, 2007)· 
• Ικανότητας διαχείρισης των διαφορετικών συμπεριφορών των μαθητών στην 

τάξη (Craig & Dickenson, 2003) και του κλίματος στην τάξη (Kyriacou, 1998)· 
• Ικανότητα επικοινωνίας με τους μαθητές, τους γονείς και τους άλλους συνα-

δέλφους όπως και τον διευθυντή του σχολείου (Prozesky, 2000)·  
• Ευγενική συμπεριφορά και ενθάρρυνση (Stronge et al., 2004), υπομονή, ευαι-

σθησία, ειλικρίνεια και γνώση των προσωπικών ενδιαφερόντων των μαθητών 
(Sizer, 1999). Ακόμα, διάθεση να προσελκύουν τους μαθητές και να έχουν την 
δυνατότητα να αποσπάσουν τη μέγιστη συμμετοχή τους σε [προαιρετικά] προ-
γράμματα· 

• Κοινωνική αλληλεπίδραση με τους μαθητές η οποία βοηθά στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων πειθαρχίας (Stronge et al., 2004)· 

• Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και κατάλληλη 
χρήση της ανατροφοδότησης για το σχεδιασμό του μαθήματος και τη διδασκα-
λίας (Cameron, 2002)· 

• Αποτελεσματικότητα σε διαφορετικά επίπεδα μαθησιακού ενδιαφέροντος.   

Ο Binakshi Sodhi (2010) σε μια εκτενή μελέτη κατέγραψε τα αποτελέσματα ερευνών 
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και αναφέρει μεταξύ άλλων 
τα παρακάτω:  
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Chhaya (1974) κατέδειξε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευ-
τικού και συναισθηματικής σταθερότητας, δηλαδή ότι  οι αποτε-
λεσματικοί εκπαιδευτικοί είναι πιο σταθεροί συναισθηματικά 
από τους μη αποτελεσματικούς. 

Kaul (1974) επισήμανε τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά στους δη-
μοφιλείς εκπαιδευτικούς: αυτοπεποίθηση, ηρεμία και ικανότη-
τες. 

Goel (1978) οι εξωστρεφείς δάσκαλοι είχαν περισσότερη αλληλεπίδραση 
μέσα στην τάξη με τους μαθητές 

Noerrlinger 
(1987) 

διερεύνησε την σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας των εκπαι-
δευτικών και της ανατροφοδότησης των μαθητών τους. Οι μαθη-
τές αξιολόγησαν θετικά το προσωπικό ενδιαφέρον, τη διαχείριση 
της τάξης, την παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου, την 
πρακτική και τις μεμονωμένες αλληλεπιδράσεις. 

Stark (1987) επισήμανε ότι οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 
ετών παρείχαν περισσότερη ατομική βοήθεια από τους έχοντες 
μικρότερη εμπειρία στην τάξη 

Egins (1987) ισχυρίστηκε ότι τα διδακτικά χρόνια και το φύλο των εκπαιδευ-
τικών δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών. 

Mincucci (1988) έδειξε ότι το επίπεδο επιμόρφωσης, η ηλικία, η κοινωνικό-οικο-
νομική κατάσταση της παιδικής ηλικίας του εκπαιδευτικού, το 
επίπεδο μόρφωσης των γονέων του, τα διδακτικά χρόνια, παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στη αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτι-
κού. 

Singh (1991) διερεύνησε σε ίσα δείγματα ανδρών και γυναικών τη δημιουργι-
κότητα και νοημοσύνη σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και 
δεν βρήκε να έχει άμεση σχέση. 

Singh (1993) βρήκε διαφορές ως προς τη διευθέτηση ζητημάτων πειθαρχίας 
στην τάξη, υπέρ των ανδρών. 

Gupta (1995) διαπίστωσε ότι η ικανοποίηση ως προς τα επάγγελμα, το μισθό 
και άλλα πλεονεκτήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτε-
λεσματικότητα. 

Allington & 
Johnston (2000) 

οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν ποικιλία μέ-
σων σε διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές πηγές μάθησης επι-
πλέον από τα σχολικά εγχειρίδια, ακόμα τη συζήτηση στην τάξη 
με την οποία ενθάρρυναν την περαιτέρω συζήτηση και τον ανα-
στοχασμό. 

Abler (2002) έδειξε ότι αποτελεσματικοί δάσκαλοι είναι αυτοί που προωθούν 
το φιλικό κλίμα στην τάξη και το συνεργατικό περιβάλλον. 

Vijaylakshmi & 
Mythill (2004) 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί άνω των 35, οι έγγαμοι εκπαιδευτι-
κοί και το γυναικείο φύλο, είναι πιο αποτελεσματικοί. 
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Amandeep & 
Gurpreet (2005) 

οι γυναίκες έχουν πιο αποτελεσματική διδασκαλία από τους άν-
δρες, χωρίς να διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τις διδακτικές ικα-
νότητες. 

Cheung (2006) οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματικές 
από τους άνδρες. 

Newa (2007) υποστήριξε ότι οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι της γλώσσας, των 
μαθηματικών, και των κοινωνικών επιστημών χρησιμοποιούν 
νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία τους. 

Diwan (2010) οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι έχουν αναπτυγμένη ενσυναίσθηση 
και συμπόνια,  καθώς και καλές επικοινωνιακές ικανότητες.  

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές οι καλοί εκπαιδευτικοί και η καλή διδα-
σκαλία διακρίνονται (Creemers, 1991; Verloop, 1999 ό.α. στο Roelofs & Sanders, 
2007, p.126) από : (α) τη  διαφορετική προσωπικότητα που τους βοηθά να είναι επιτυ-
χείς δάσκαλοι (ενδεικτικά Getzels and Jackson, 1963) (β) από τα στοιχεία της γνώσης 
που εμπλέκονται στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και τον τρόπο που 
οι δάσκαλοι σκέπτονται σε ένα επιστημονικό πεδίο (ενδεικτικά Bruner, 1963). Επίσης 
από τη συμπεριφορά τους που βοηθά στην απόδοση των μαθητών (ενδεικτικά Simon 
& Boyer, 1974), τη λήψη αποφάσεων (ενδεικτικά Kagan,1990) και την πρακτική 
γνώση που εφαρμόζουν σε ειδικές καταστάσεις και πώς ακόμα εφαρμόζουν τις θεωρίες 
στις καταστάσεις αυτές (Beijaard & Verloop, 1996). Για κάθε έννοια από τις παραπάνω 
διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης έχουν χρησιμοποιηθεί.  

Στην έρευνα των Kyriakides, Campbell, & Christofidou (2002, p.306) αναφέρονται τα 
παρακάτω ευρήματα:  

• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και ανάπτυξης ανεξάρτητης 
μάθησης στους μαθητές, αναπτύσσοντας την κριτική και δημιουργική τους 
σκέψη καθώς και τη φαντασία τους, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών τους. 

• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και διαφοροποιημένης διδα-
σκαλίας που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών 
του, καθώς και την ταύτιση των στόχων του με τις ανησυχίες και ανάγκες των 
μαθητών του.  

• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού με την ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών εκ μέρους των μαθητών και τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή 
τους. Ακόμα, με την εποικοδομητική ανατροφοδότηση, χωρίς να στιγματίσει 
τους αδύναμους μαθητές. 

• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού με την αγάπη προς τα παιδιά 
και  σεβασμό της προσωπικότητας κάθε παιδιού.  

• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και επαγγελματισμού του, ο 
οποίος περιλαμβάνει την τοποθέτηση στόχων εκ μέρους του εκπαιδευτι-
κού, την αυτό-αξιολόγησή του, την  εκμετάλλευση στο  μέγιστο του χρόνου. 
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• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και της συνεισφοράς του στη 
δημιουργία καλών σχέσεων με τους συναδέλφους και τους γονείς των παι-
διών, αλλά και στην πλήρη εκμετάλλευση των διατιθέμενων πόρων για την 
εργασία τους. 

• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και των προσωπικών χαρα-
κτηριστικών του που αφορούν: την ηθική, τον ενθουσιασμό για τη δουλειά 
του, τον δυναμισμό, τον εύκαμπτο, πειστικό και ευγενικό χαρακτήρα του, συν-
δυάζοντας την σκληρή εργασία με την αγάπη για την εργασία του. 

• σχέση μεταξύ αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και της θετικής στάσης απέ-
ναντι σε καινοτόμες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, της συμμετοχής σε 
έρευνες δράσης και της εφαρμογής και αξιολόγησης καινοτομιών στο σχολείο.  

Ανάλυση της δομής των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τους Borich, Godbout, Peck, Kash & Poynor (1974, p.17) τα επίπεδα ικα-
νοτήτων ενός εκπαιδευτικού διαχωρίζονται σε : 

• Ενδοπροσωπικό (intrapersonal) επίπεδο: Επιτυχία προσωπικών στόχων, αυτο-
πεποίθηση, ανεξαρτησία, πραγματιστική αυτοαντίληψη, αναλογία μεταξύ συ-
ναισθημάτων και συμπεριφοράς· 

• Διαπροσωπικό (interpersonal) επίπεδο: Ενδιαφέρον για τους άλλους, ικανότητα 
δημιουργίας σχέσεων με άλλους, ανταποκρισιμότητα, ενσυναίσθηση, υποστή-
ριξη, θετική σκέψη και ενθάρρυνση, δεκτικότητα στην ανατροφοδότηση·  

• Σχετικό με την καριέρα (career related): Χρήση διδακτικών πηγών, διαχείριση 
τάξης, γνώση του αντικειμένου και του τρόπου ανάπτυξης των μαθητών  καθώς 
και της αξιολόγησης τους, εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας.  

Ο Borich (1977) θεωρεί ότι η «ικανότητα» των εκπαιδευτικών είναι ένα πολύ σύνθετο 
φαινόμενο, σύνθεση συμπεριφορών και γνώσεων. Διαχωρίζει τρεις βασικές κατηγο-
ρίες: (α) την ικανότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο, (β) την ικανότητα απόδοσης 
και (γ) τα θετικά αποτελέσματα των μαθητών.  

 
Εικόνα 3: Roelofs and Sanders(2003) ο.α. στο Roelofs & Sanders (2007,p.128) (προ-

σαρμογή για την παρούσα μελέτη) 
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Το Ολλανδικό Ινστιτούτο για την επαγγελματική διδακτική ικανότητα (Dutch Founda-
tion for Professional Teaching Competence (SBL) διατύπωσε/ανέπτυξε ένα σύνολο 
από επαγγελματικές ικανότητες για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ειδικότερα (Roelofs & Sanders, 2007, p.131):  

• Ενδοπροσωπική ικανότητα (interpersonal competence) να δημιουργήσει φιλικό, 
συνεργατικό κλίμα και ανοικτή επικοινωνία·  

• Παιδαγωγική ικανότητα (pedagogic competence) να δημιουργήσει ένα ψυχολο-
γικά ασφαλές περιβάλλον για μαθητές· 

• Ικανότητα διαχείρισης του γνωστικού αντικειμένου (subject matter and didactic 
competence), καθώς και ικανότητα να καθοδηγεί μαθητές να αποκτήσουν τις 
βάσεις για τα μαθήματα και τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γνώση 
στην καθημερινή ζωή· 

• Οργανωτική ικανότητα (organisational competence)· 
• Ικανότητα συνεργασίας με συναδέλφους (competence in cooperating with 

colleagues) καθώς και συνεισφοράς στον οργανισμό του σχολείου γενικότερα· 
• Ικανότητα  συνεργασίας με τους γονείς και διάφορους οργανισμούς στα πλαίσια 

της λειτουργίας της σχολικής μονάδος (competence in cooperating with the 
school environment)· 

• Ικανότητα αναστοχασμού και ανάπτυξης (competence in reflection and 
development) στα πλαίσια των προσωπικών και επαγγελματικών τους ενδιαφε-
ρόντων.  

Σύμφωνα με τους Roelofs & Sanders (2007) η ικανότητα των εκπαιδευτικών αντανα-
κλάται στις συνέπειες των δράσεων τους (π.χ. τις δράσεις των μαθητών τους, το κλίμα 
της τάξης, τις καλές σχέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς και γονείς).   

Με την έννοια «Δράσεις» (actions) οι Roelofs & Sanders (ό.π.) αναφέρονται στο τρόπο 
διδασκαλίας, στον τρόπο που ανατροφοδοτούν τους μαθητές και δημιουργούν ένα πε-
ριβάλλον συνεργασίας στην τάξη.  

Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για ικανότητες επαγγελματικές, διδακτικές, σχεσιακές, 
κοινωνικές (Παμουκτσόγλου, 2001). Ως εκπαιδευτικές ικανότητες θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε ένα υποσύνολο των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών οι οποίες περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων την (Joseph, 2013): 

• Ικανότητα στη δημιουργία δραστηριοτήτων· 
• Ικανότητα στη μαθητοκεντρική προσέγγιση· 
• Ικανότητα στην αυτοσχεδίαση της διδασκαλίας και το διδακτικό μετασχηματι-

σμό · 
• Ικανότητα στη χρήση τεχνικών αξιολόγησης· 
• Ικανότητα για υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας. 

Η Kiymet Selvi υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ικανότητα των εκπαιδευτικών αποτε-
λείται από 9 συνιστώσες όπως (Kiymet Selvi, 2010): (α) Ικανότητα γνωστικού πεδίου 
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(β) Ικανότητα ερευνητική (γ) Ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής του περιεχομένου του 
Προγράμματος σπουδών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο  (γ) Συναισθηματικές ικα-
νότητες που αφορούν την ηθική, τα πιστεύω, τις αξίες, την ενσυναίσθηση, τα κίνητρα 
κλπ. (δ) Ικανότητες δια βίου μάθησης (ε) Κοινωνικό-πολιτισμικές ικανότητες αναφορικά 
με τη γνώση τη σχετική με το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών, τη δη-
μοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις τοπικές και εθνικές αξίες, την ομαδική και 
τη συλλογική εργασία με άλλους κλπ. Γενικότερα, προώθηση στην ανθρωπιστική προ-
σέγγιση και πρακτική των κοινωνικών θεωριών. (στ) Επικοινωνιακές ικανότητες, όπως 
τη γλωσσική επικοινωνία, τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής, τη νοηματική 
γλώσσα, την επαφή με τα μάτια κ.α. με άλλα λόγια διαπροσωπικές (interpersonal) και 
ενδοπροσωπικές (intrapersonal) σχέσεις (ζ) Πληροφοριακές-επικοινωνιακές ικανότητες 
(η) Περιβαλλοντικές ικανότητες, όπως γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το περιβάλ-
λον, διαχείριση των οικολογικών/φυσικών πόρων, διατηρώντας καθαρό περιβάλλον 
για την οικολογική και περιβαλλοντική ασφάλεια. 

 
Εικόνα 4: Συνιστώσες των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (Kiymet 

Selvi, 2010, p. 169) (προσαρμογή για τη παρούσα μελέτη) 

Σε μια επισκόπηση των προαναφερόμενων, και προσπάθεια σύνθεσης των  επιμέρους 
απόψεων των Borich, 1977, Clandinin, 1986, Oliver, 1990 για την έννοια της ικανότη-
τας προτείνεται ότι: 
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Η ικανότητα του εκπαιδευτικού έχει άμεση σχέση με τη γνώση και τη συμπεριφορά 
που ο εκπαιδευτικός έχει επιλέξει να εφαρμόζει, καθώς η επιλογή των δράσεων του 
είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού πάνω στις δράσεις του ή σε δράσεις άλλων συνα-
δέλφων του. Ακόμα,  εκφράζει την ποιότητα του χαρακτήρα και το στάτους του εκ-
παιδευτικού, δηλαδή την προσωπική του ταυτότητα, που προκύπτει από τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, με συναδέλφους του, και τους γονείς των μαθητών.  

Θεωρίες αναφορικά με τη δομή της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

Η έννοια «αποτελεσματικός εκπαιδευτικός», ενδεχομένως, να διαφοροποιείται από την 
έννοια «καλός εκπαιδευτικός», αφού η πρώτη καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, 
ενώ η δεύτερη με συνδυασμό υποκειμενικών και αντικειμενικών κριτηρίων (Παπαν-
δρέου, 2001).  

 
Εικόνα 5: Επίπεδα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Medley 

et al, 1975, ό.α. στο Medley, 1977, p. 123) (προσαρμοσμένο)  

Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού εξαρτάται από την ικανότητα απόδοσης του 
και την ικανότητα επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί από τον εκπαιδευτικό, πριν, 
κατά και μετά τη διδασκαλία. Επομένως, η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
αναφέρεται στο μέτρο της επιτυχίας των εκπαιδευτικών στην εκτέλεση των θεσμικών 
και άλλων καθηκόντων που απαιτούνται,  λόγω της φύσης και θέσης της εργασίας του 
/ της. Περιλαμβάνει, δηλαδή, μεταξύ άλλων την αποτελεσματικότητα (efficacy) ως 
προς τις στρατηγικές διδασκαλίας, τη διαχείριση της τάξης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, 
την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση των μαθητών κλπ.  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια αποτελεσματικότητας. Ο Medley 
(1979) προσδιόρισε πέντε διαδοχικές εννοιολογήσεις ενός αποτελεσματικού εκπαιδευ-
τικού (Kyriakides et al., 2002, p.292):  «(α) να είναι κάτοχος επιθυμητών προσωπικών 
χαρακτηριστικών (β) να χρησιμοποιεί αποτελεσματικές μεθόδους  (γ) να δημιουργεί καλό 
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κλίμα στην τάξη (δ) να κατέχει ένα σημαντικό ρεπερτόριο ικανοτήτων,  και (ε) να λαμ-
βάνει αποφάσεις που δεν οφείλονται μόνο στις ικανότητες του, αλλά στην εμπειρία του 
να τις εφαρμόζει και να τις διαχειρίζεται».   

O Medley (1982) ερμηνεύει τους όρους «competency, competence, performance, ef-
fectiveness» ως ακολούθως: 

• Ικανότητες του εκπαιδευτικού (Teacher Competency): κάθε γνώση, δεξιότητα 
κλπ του εκπαιδευτικού, η κατοχή της οποίας είναι αναγκαία για την επιτυχή 
διδασκαλία. Οι ικανότητες αυτές αφορούν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και 
όχι τα αποτελέσματα αυτών σε άλλα άτομα. 

• Σύνολο ικανοτήτων (Teacher Competence): το ρεπερτόριο των ικανοτήτων που 
ένα εκπαιδευτικός κατέχει. 

• Απόδοση του εκπαιδευτικού (Teacher Performance): τι στην πραγματικότητα 
καταφέρνει ο εκπαιδευτικός στην εργασία του παρά την εν δυνάμει ικανότητα 
του, το πλαίσιο που εργάζεται  και πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει 
τις ικανότητες του σε κάθε δεδομένη στιγμή του χρόνου. 

• Αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Teacher Effectiveness): το αποτέλε-
σμα του εκπαιδευτικού στη μάθηση των μαθητών του. Αυτή δεν προβλέπεται 
όταν οι καταστάσεις μεταβάλλονται. 

 

Εικόνα 6: Η δομή της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών  (Medley, 1982 ό.α στο 
Joseph, 2013) (προσαρμογή για τη παρούσα μελέτη) βασισμένο στα κριτήρια του Mitzel 

(1960)  

Στο σχήμα επάνω επισημαίνονται εννέα σημαντικές μεταβλητές που κωδικοποιούν τη 
δομή της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού, εκ των οποίων οι πέντε συσχετι-
ζόμενες με βέλη μεταξύ τους στην πρώτη γραμμή αποτελούν τη βάση για την αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών, ενώ οι τέσσερις στη κάτω γραμμή επηρεάζουν το αποτέλε-
σμα της διδασκαλίας και δεν ελέγχονται από τον εκπαιδευτικό. Ο Medley (1982) επι-
σημαίνει τις έννοιες της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ άλλων ικανοτή-
των, συνδέοντας την απόδοση του εκπαιδευτικού με τους στόχους του (Joseph, 2013, 
p.24):  

• Προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού: Αναφέρονται στη 
γνώση, τα πιστεύω, τις ικανότητες, την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά 
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εκείνα γενικότερα, τα οποία έχει ο εκπαιδευτικός από την πρώτη στιγμή που 
εισέρχεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Ικανότητες του εκπαιδευτικού: Αφορούν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις 
ικανότητες που ένας δάσκαλος αναφορικά με το διδακτικό πλαίσιο. 

• Απόδοση του εκπαιδευτικού: Αναφέρεται στη συμπεριφορά του εκπαιδευτι-
κού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσα και έξω από την τάξη.  

• Η συμπεριφορά των μαθητών: Αναφέρεται στη συμπεριφορά των μαθητών 
καθώς διεξάγεται η διδασκαλία. Δεν είναι χαρακτηριστικό του δασκάλου, αλλά 
συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού.  

• Αποτελέσματα των μαθητών: Είναι ένα άμεσο  αποτέλεσμα της μαθησιακής 
εμπειρίας των μαθητών, αφού οι εμπειρίες που μεταφέρονται από τον δάσκαλο 
στο μαθητή αναμένεται να επιφέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.  

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευ-
τών των εκπαιδευτικών να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις  ικανότητες του. 
Το σύνολο των ικανοτήτων που αποκτώνται από έναν δάσκαλο είναι συνδυα-
σμός των προϋπαρχόντων χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών και των γνώ-
σεων, ικανοτήτων και πεποιθήσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ε-
πιμόρφωσης. 

• Εξωτερικό πλαίσιο διδασκαλίας: Αυτά αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του 
σχολείου, όπου ο εκπαιδευτικός εργάζεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τις 
εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, καθώς και τη 
σχέση μεταξύ του σχολείου και της κοινωνίας. 

• Εσωτερικό πλαίσιο διδασκαλίας: Αυτές οι μεταβλητές είναι τα χαρακτηρι-
στικά της τάξης στην οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός, όπως και των μαθητών 
στην τάξη. Αυτά περιλαμβάνουν την ηλικία των μαθητών, την ικανότητα τους, 
την ετερογένεια και τα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά. 

• Ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών: Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
μαθητή που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, δεδομένου ότι δύο μα-
θητές διαφέρουν ως προς την ικανότητα, τα ενδιαφέροντα και τα προσωπικά 
τους πιστεύω  και τις προσωπικές τους αξίες. 
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Εικόνα 7: Προσαρμοσμένο μοντέλο των Cheng & Tsui (1996) από τους Cheng, 
Tam & Tsui (2002,  p.3)(προσαρμογή για την παρούσα μελέτη) 

Οι Cheng, Tam & Tsui (2002) βασισμένοι σε προηγούμενες εργασίες των Cheng 
(1996) και Cheng & Tsui (1996) διαμόρφωσαν το παρακάτω εννοιολογικό πλαίσιο για 
τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Λαμβάνοντας υπόψη το γνω-
στικό, συμπεριφορικό επίπεδο των εκπαιδευτικών όσο και την εφαρμογή της διδασκα-
λίας σε ατομικό, ομαδικό και επίπεδο σχολείου, θεώρησαν ότι η αποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών πρέπει να διερευνηθεί σε πολλά επίπεδα. Οι συγγραφείς αναλύουν 
το μοντέλο και εξετάζουν όλες τις παραμέτρους (Εικόνα 7). Σύμφωνα με τους συγγρα-
φείς ένας κύκλος επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πρέπει να εφαρμοστεί, 
ώστε να ενδυναμώσει την ποιότητα του επιπέδου των εκπαιδευτικών και να διασφαλί-
σει και διευκολύνει τον αναστοχασμό αξιών και πιστεύω στην εκπαίδευση και στη διοί-
κηση του σχολείου σε κάθε επίπεδο (γνωστικό, συναισθηματικό ή συμπεριφορικό). Με 
τον τρόπο αυτό θα αναπτύξουν έναν κύκλο διαρκούς και δια βίου μάθησης και ανά-
πτυξης /βελτίωσης (Cheng, 2001; Fullan, 1992; Hargreaves, 1994; Mok & Cheng, 
2001; Rosenholtz, 1989; Rosenholtz & Simpson, 1990; Whitaker, 1993 ο.α. στο Cheng, 
Tam & Tsui, 2002). 

Η χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση αυξήθηκε λόγω των αποτελεσμάτων ε-
ρευνών στις οποίες παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα στη μάθηση και κατανόηση  
των εννοιών λόγω της αλληλεπίδρασης των μαθητών με αυτές. Επομένως, οι Ν.Τ μπο-
ρούν να θεωρηθούν το εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαι-
δευτικών, της μεταφοράς της γνώσης και του προγράμματος σπουδών (Cheng, 2006). 
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Από την άλλη, η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαίδευση παράλληλα με τη 
χρήση των Ν.Τ έχει προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνών που επιδιώκουν να διε-
ρευνήσουν πώς αυξάνεται η δημιουργικότητα (creativity), τα κίνητρα (motivation) και 
το δυναμικό (potential) των μαθητών εγείροντας σημαντικά ερωτήματα (Cheng, 2015): 

• Πώς τα προγράμματα σπουδών μπορούν να διαμορφωθούν (κοπούν και ρα-
φτούν  στα μέτρα) των αναγκών του κάθε μαθητή; 

• Πώς οι μαθησιακοί στόχοι, μέθοδοι μπορούν να γίνουν εξατομικευμένοι για 
τα κάθε μαθητή με την χρήση της τεχνολογίας διαδικτύου; 

• Πώς το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να γίνει περισσότερο ευέλικτο και δια-
φοροποιημένο;  

• Πώς οι μαθητές μπορούν να αποτελέσουν έναν μεγάλο παράγοντα στη δια-
μόρφωση και σχεδίαση του προγράμματος σπουδών; 

• Πώς η μάθηση μέσω υπολογιστών και διαδικτύου (mobile learning and e-
learning) μπορεί να θεωρηθεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη ευ-
καιριών στους μαθητές;  

Στο σχήμα κάτω (Εικόνα 8) ο Cheng (2015) αναδιαμόρφωσε τα προηγούμενα σχήματα 
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την τεχνολογική υποστήριξη, αλλά και τη διαμόρ-
φωση του προγράμματος σπουδών από τους μαθητές σε επίπεδο τάξης και επίπεδο ορ-
γανισμού, γενικότερα.  

 

Εικόνα 8: Προσαρμοσμένο μοντέλο του Cheng (2015) (προσαρμογή για την παρούσα 
μελέτη) 

Πώς συντελείται η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)  
(http://www.ekep.gr/guidance/taseis.asp#dejiotites): «Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη 

881

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



αναφέρεται στην εξελικτική πορεία του ατόμου όσον αφορά στον προσανατολισμό του 
στο χώρο της εργασίας και στις αποφάσεις για το επάγγελμα --ή τα επαγγέλματα-- που 
επιθυμεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει. Διαμορφώνεται δε και καθορίζεται από έναν 
συνδυασμό παραγόντων που αφορούν στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δεξιό-
τητες, όπως και το σύστημα των αξιών του ατόμου, ιδιαίτερα των επαγγελματικών και 
εργασιακών αξιών του […]». Ο Ματσαγγούρας (2005) ακόμα, μεταξύ άλλων αναφέρει 
ότι «η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνίσταται στη σταδιακή απόκτηση 
μέσω φυσικών εμπειριών και σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων εξειδικευ-
μένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτελεσματικών στη διαχείριση της εκ-
παιδευτικής πράξης […]» (σελ. 79). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον Dean (1991) 
συνδέεται άμεσα με τη θεωρητική γνώση, η οποία παρέχει τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες για τη βελτίωση των πρακτικών της (Goodson, 1997). Οι Boyle et al. (2004) θεω-
ρούν ότι η συνεχής εμβάθυνση σε γνώσεις και η συνεχής απόκτηση δεξιοτήτων «είναι 
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ανάπτυξης κάθε επαγγέλματος» (p.6).  
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ορίζεται «ως δραστηριότητες που ανα-
πτύσσουν ενός ατόμου τις δεξιότητες, τη γνώση και τα άλλα χαρακτηριστικά του» 
(TALIS, OECD, 2009, p.49) και συντελείται –μεταξύ άλλων- μέσω των παρακάτω 
(Aminudin, 2012): 

• Εστίαση στο γνωστικό περιεχόμενο (content focus): Περιλαμβάνει την ενί-
σχυση των θεωρητικών γνώσεων, βελτίωση των πρακτικών, της αυτό-αποτελε-
σματικότητας (self-efficacy) και της ποιότητας της διδασκαλίας τους 
(Hargreaves & Goodson, 1996) 

• Ενεργός μάθηση (active learning): είναι η δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί  να μά-
θουν με ενεργή συμμετοχή ή εμπλοκή σε μια ενεργητική διαδικασία μάθησης 
(active learners), να πάρουν ανατροφοδότηση για τις διδακτικές πρακτικές τους 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια κλπ.(Guskey, 2000). 

• Συλλογική συμμετοχή (collective participation): συνεργασία μεταξύ εκπαιδευ-
τικών για τη βελτίωση των πρακτικών τους, η οποία σύμφωνα με ερευνητές 
είναι ένα ισχυρό μέσο για να γίνει ο εκπαιδευτικός  καλύτερος στην εργασία 
του, […] αφού οι δράσεις δεν επικαλύπτονται, συντονίζονται και διαμοιράζο-
νται οι ευθύνες συμπληρωματικά (Hargreaves, 1994) 

• Μακράς διάρκειας δράσεις (longer duration activities): δίνουν τη δυνατότητα 
της ενεργούς μάθησης και ευκαιρίες για συζητήσεις σε βάθος του γνωστικού 
περιεχομένου , την κατανόηση των εννοιών εκ μέρους των μαθητών και άλλες 
παιδαγωγικές στρατηγικές (Garet et al., 2001). 

Οι Cheng & Tsui (1996) ανέπτυξαν μια τροποποιημένη μορφή της δομής του Medley 
με την εισαγωγή δύο επιπλέον συνιστωσών, δηλαδή, την αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών και την επαγγελματική ανάπτυξη, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.  
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Εικόνα 9: Προσαρμοσμένο μοντέλο του Medley από τους Cheng & Tsui (1996, 

p.9)(προσαρμογή για την παρούσα μελέτη) 

Επομένως, διαχωρίζεται η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης από την έννοια της 
εκπαιδευτικής ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που αποτυπώνει) την δομή των ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών προσαρμογή στο μοντέλο του Westera (2001) είναι το σχήμα κάτω 
(Εικόνα 10).  

 
Εικόνα 10: Προσαρμογή στο μοντέλο του Westera (2001) για την παρούσα μελέτη 

 Σύμφωνα με τον Westera (2001, ό.α στο Vijay Kumar, 2013, p.13), οι νοητικές ικανό-
τητες του εκπαιδευτικού επηρεάζουν τις γνώσεις και δεξιότητές του και αυτές στη συ-
νέχεια τη συμπεριφορά του στην τάξη, καθώς και την αναπαραγωγή της γνώσης. Η 
Joseph (2013) αναδιαμόρφωσε το σχήμα του Westera (ibid.) προσθέτοντας τις έννοιες 
τη επαγγελματικής ανάπτυξης και επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού. 
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Εικόνα 11: Ικανότητες και δεξιότητες  των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν την από-
δοσή του. Προσαρμοσμένο μοντέλο του Westera (2001) από την Joseph (2013) (προ-
σαρμογή  για την παρούσα μελέτη με την προσθήκη της αξιολόγησης,  της χρήσης των 

ICT και της αναθεώρησης του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού )  

Η προσθήκη της αξιολόγησης στο προσαρμοσμένο σχήμα της Joseph (20013), καθώς 
και της χρήσης ΤΠΕ (ICT) έγινε με βάση τις προηγούμενες μελέτες και σε σχέση με 
την μελέτη του Cheng (2015), όπως και οι συνδέσεις μεταξύ της επαγγελματικής ανά-
πτυξης των εκπαιδευτικών με την αύξηση των γνώσεών τους, τη βελτίωση των πρακτι-
κών στη διδασκαλία τους και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών. Η επαγ-
γελματική ανάπτυξη επιφέρει σταδιακά αλλαγές στην εκπαίδευση και επομένως είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Οι Borko & Putnam (1995) ακόμα υποστηρίζουν ότι υπάρχει 
σχέση μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης και των βελτιωμένων διδακτικών πρα-
κτικών των εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με τον OECD (2005) (The Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment) (http://www.oecd.org/about/) η αποτελεσματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών είναι συνεχής, περιλαμβάνει την κατάρτιση, πρακτική και ανατροφοδότηση, και 
παρέχει επαρκή χρόνο και συνεχή υποστήριξη (ό.α. στο OECD, 2009). Η επαγγελμα-
τική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συντελείται σύμφωνα με πολλούς ερευνητές ως αυτό 
–αναστοχασμός (self–reflection) πάνω στις δικές τους πρακτικές και ως εκ τούτου α-
νάπτυξη των γνώσεων, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τους νέους ρόλους (Fishman 
et al., 2003), καθώς και να βελτιώσουν τη διδασκαλία και μάθηση των εννοιών και 
δεξιοτήτων από τους μαθητές.  
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Το δυναμικό μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) 

 
Εικόνα 12: Το δυναμικό μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) 

https://www.ucy.ac.cy/esf/documents/Presentation_ESF_Leonidas_KyriakidesNEW.pdf 

Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) (Κυριακίδης, 
2008, σελ. 110): 

«αποτελεί το πιο σύγχρονο θεωρητικό σχήμα της έρευνας στο χώρο της εκπαιδευ-
τικής αποτελεσματικότητας. Η όλη ανάπτυξή του διαμορφώθηκε στην εποικοδομη-
τική κριτική των υφιστάμενων μοντέλων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και 
στην προσπάθεια υπέρβασης των προβλημάτων που ταλανίζουν τα πλείστα μο-
ντέλα. Επιπλέον, ο βασικότερος λόγος ανάπτυξής του ήταν η προσπάθεια εγκα-
θίδρυσης συσχετίσεων και συνδέσεων ανάμεσα στην θεωρία, δηλαδή την μοντελο-
ποίηση και κατανόηση της αποτελεσματικότητας,  και στην πράξη, δηλαδή τις προ-
σπάθειες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας» (Creemers & Kyriakides, 2006).  

Το ΔΜΕΑ είναι ένα πολυεπίπεδο μοντέλο, αφού οι έρευνες εκπαιδευτικής αποτελε-
σματικότητας που διενεργήθηκαν σε διάφορες χώρες αποκάλυψαν ότι και οι επιδράσεις 
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στα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πολυεπίπεδες. Ειδικότερα, οι ερευνητές στα ζητή-
ματα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας (π.χ. Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτε-
λεσματικότητα, (ΕΕΑ), (ενδεικτικά αναφέρονται, Creemers, 1994; Stringfield & 
Slavin, 1992; Scheerens & Bosker,1997, όα. στο Κυριακίδης, 2008) προσπαθούν να 
προσδιορίσουν θεωρητικές συνδέσεις μεταξύ του σχολείου και της αποτελεσματικότη-
τας των εκπαιδευτικών, της επαγγελματικής ανάπτυξης  και της βελτίωσης των πρα-
κτικών του σχολείου.  

Το ΔΜΕΑ αναφέρεται σε παράγοντες που επιδρούν σε 4 διαφορετικά επίπεδα (ενδει-
κτικά αναφέρονται, Κυριακίδης, 2008, Κυριακίδης, Χαραλάμπους, & Παναγιώτου, 
2012): του εκπαιδευτικού συστήματος, της σχολικής μονάδας, της σχολικής τάξης και 
του μαθητή.  

Το ΔΜΕΑ υποστηρίζει ότι (Kyriakides, Creemers, Panayiotou, Vanlaar, Pfeifer, 
Cankar & McMahon, 2014; Κυριακίδης, 2008; Κυριακίδης, Χαραλάμπους & Πανα-
γιώτου, 2012): (α) οι παράγοντες σχολείου και συστήματος έχουν άμεσες και έμμεσες 
επιδράσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα και αναλύονται τρόποι με τους οποίους είναι 
δυνατό να αξιοποιηθεί το μοντέλο αυτό, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν μηχανι-
σμοί αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. (β) οι παράγοντες που εδράζονται στο 
επίπεδο του σχολείου και αφορούν τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής πρέπει να 
εντοπίζουν τις αδυναμίες τους και να επιδρούν ως προς τη βελτίωση των πρακτικών 
τους και της αποτελεσματικότητας τους (γ) κάθε παράγοντας ορίζεται με βάση τις πέ-
ντε διαστάσεις που χρησιμοποιούνται: συχνότητα, εστίαση, στάδιο, ποιότητα και δια-
φοροποίηση.  

Οι παράγοντες που αναφέρονται στη διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών μέσα 
στην τάξη είναι οι ακόλουθοι (Kyriakides, Creemers, Panayiotou, Vanlaar, Pfeifer, 
Cankar & McMahon, 2014, p. 128; Κυριακίδης & Παναγιώτου, 
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/images/pdf/keimena/yliko/enotita_d/k
yriakidis.pdf): Προσανατολισμός (:παροχή στόχων σε αλληλεπίδραση με τους μαθη-
τές), Δόμηση (:έναρξη, περιγραφή περιεχομένου και ανακεφαλαίωση των βασικότε-
ρων στοιχείων), Τεχνικές ερωτήσεων (:υποβολή, παροχή χρόνου και αντιμετώπιση α-
παντήσεων), Μοντελοποίηση διδασκαλίας (:ενθάρρυνση να χρησιμοποιούν και ανα-
πτύσσουν στρατηγικές επίλυσης), Εμπέδωση/ εφαρμογή (:ομάδες εργασίες), Διαμόρ-
φωση της τάξης ως Περιβάλλοντος μάθησης (:διασφάλιση και προώθηση αλληλεπι-
δράσεων καθώς και διαχείριση της τάξης), Διαχείριση διδακτικού χρόνου (:με οργά-
νωση του περιβάλλοντος και μεγιστοποίηση του μεγίστου χρόνου), Αξιολόγηση του 
μαθητή (:συλλογή δεδομένων για τις γνώσεις και δεξιότητες, ανάλυση και αξιολόγηση 
των πρακτικών των μαθητών). 

Σύμφωνα με τους Κυριακίδης, Χαραλάμπους & Παναγιώτου (2012): Οι παράγοντες 
αποτελεσματικότητας στο επίπεδο του σχολείου παίζουν σημαντικό ρόλο για την πα-
ροχή υποστηρικτικού περιβάλλοντος στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, αλλά 
και την μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου για ποιοτική και ποσοτική διδασκαλία 
των μαθησιακών εννοιών.  
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• Με την έννοια «ποσότητα διδασκαλίας» οι Κυριακίδης, Χαραλάμπους & Πανα-
γιώτου (2012) αναφέρονται στη βέλτιστη διαχείριση του διδακτικού χρόνου, με 
τη μείωση διαφορών, αλλά και απουσιών των εμπλεκομένων μερών για την α-
ποτελεσματική διαχείριση του χρόνου --εντός και εκτός του σχολείου-- και την 
επίτευξη των στόχων για τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
στο γνωστικό, ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και μεταγνωστικό τομέα. 

• Με την έννοια «ποιότητα διδασκαλίας» οι Κυριακίδης, Χαραλάμπους & Πανα-
γιώτου (2012) αναφέρονται στους παράγοντες που αφορούν τη διδακτική πρα-
κτική των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη (όπως προαναφέρθηκαν: δόμηση, 
προσανατολισμός κλπ) με οποιαδήποτε μορφή διδακτικής μεθόδου (π.χ. μετω-
πικής διδασκαλίας, κοινωνικοπολιτικής  προσέγγισης, μεταγνώσης), συμπερι-
λαμβανομένης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στο επίπεδο σχολείου περι-
λαμβάνεται  η προώθηση αξιών που συμβάλλει στη μάθηση.  

• Με τον όρο «μάθηση» οι Κυριακίδης, Χαραλάμπους & Παναγιώτου (2012) α-
ναφέρονται σε όλες τις μορφές μάθησης, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα 
εμπλεκόμενα μέλη της εκπαιδευτικής  κοινότητας: π.χ αλληλεπίδραση  μεταξύ 
των εκπαιδευτικών που μπορεί να συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στη μάθηση 
των μαθητών τους.  

Το ΔΜΕΑ ενσωματώνει τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν την αποτελεσματικό-
τητα των εκπαιδευτικών οι οποίοι δρουν ατομικά, αλλά και ως μέλη μιας κοινότητας 
με κύριο στόχο να καταδειχθεί ο δυναμικός χαρακτήρας της προσέγγισης και να χρη-
σιμοποιηθεί για την ανάπτυξη στρατηγικών και κατάλληλου σχεδιασμού με στόχο τη 
βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας και γενικότερα της ποιότητας στην εκ-
παίδευση.  

Συζήτηση 

Όπως διαπιστώθηκε από τις προαναφερόμενες μελέτες είναι σύμφωνη  η άποψη πολ-
λών ερευνητών, ότι η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της αξιολόγησης, με τη δεύτερη να επηρεάζει θε-
τικά την πρώτη (Mortimore & Mortimore, 1991:126; Van Deventer & Kruger, 
2003:213).  

Οι πιο σημαντικοί λόγοι για το σκοπό της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
διδασκαλίας είναι (Murray, 1980; Marsh, 1987; Vajoczki, 2008): 

• Η παροχή διαγνωστικής ανατροφοδότησης αναφορικά με τη διδασκαλία, έτσι 
ώστε να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να ενισχύσουν και αναδιαμορ-
φώσουν τη διδασκαλία τους∙  

• Ως μέτρο για να χρησιμοποιηθεί για διαχειριστικούς σκοπούς αναφορικά με τις 
προαγωγές και το μισθό∙  

• Για την παροχή πληροφοριών στους σπουδαστές,  προκειμένου να επιλέξουν 
μαθήματα και διδάσκοντες∙  
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• Να βοηθήσει την ποιότητα της διδασκαλίας,  ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη 
σχεδίαση /[ή ανασχεδίαση] και  βελτίωση του προγράμματος σπουδών 
(Vajoczki, 2008, p.32). 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο μέτρησης της ικανότη-
τας ενός ατόμου, αλλά ταυτόχρονα ο παράγοντας που συμβάλλει στην προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (Steyn & Van Niekerk, 2002). Τα ερωτή-
ματα που τίθενται είναι τα ακόλουθα (Πατσιομίτου, 2016):  

• Μπορεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής εκπαιδευτικής 
του ικανότητας να αποτελέσει ανατροφοδοτική μηχανή του εκπαιδευτικού συστή-
ματος και απαραίτητο στοιχείο για το σχεδιασμό και την εποπτεία της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας ;  

• Μπορεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εκπαιδευτική έρευνα να συντε-
λέσει ομοίως προς την ίδια κατεύθυνση; Ποια η άποψη των εκπαιδευτικών; 

• Αποτελεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής εκπαιδευτικής 
του ικανότητας προαπαιτούμενο/προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης; Ποια  η άποψη των εκπαιδευτικών στα κρίσιμα αυτά ζητήματα; 

Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν στη μελέτη που θα ακολουθήσει στο επόμενο χρο-
νικό διάστημα. 
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Μια μέρα στη ζωή ενός μαθητή Γυμνασίου  

Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τους ψηφιακούς κινδύνους παίζοντας 

Βαγγελάτος Αριστείδης  

Ερευνητής, Διδάκτορας Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής 

vagelat@cti.gr 

Γαβριηλίδου Μόνικα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.05/ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Υποψ. Διδάκτορας, M.A. in Education 

Monica.Gavrielidou@cti.gr 

Φουντάνα Μαρία  

Φιλόλογος Π.Ε.02 / Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, M.A. in ICT (in Education) 

fountana@cti.gr 

Περίληψη 

Η ασφαλής χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους νέους έχει αποτελέσει θέμα 

αιχμής σε όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα σε όλο τον 

κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υλοποιηθεί σειρά δράσεων που στόχο έχουν την ευαι-

σθητοποίηση αλλά και την εκπαίδευση των νέων στις προκλήσεις που δημιουργούνται. 

Μία από τις δράσεις αυτές είναι και αυτή που περιγράφεται στην παρούσα εργασία: 

ένα ψηφιακό παιχνίδι με θέμα την ψηφιακή ασφάλεια που απευθύνεται σε μαθη-

τές/τριες γυμνασίου. Στόχος είναι να προκαλέσει τους μαθητές/τριες να παίξουν και 

μέσα από το παιχνίδι να τους εισάγει σε έννοιες και προβληματισμούς που αντιμετω-

πίζουν στην καθημερινή τους ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες. Παραδειγματικά, τι 

σημαίνει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, τι είναι η ιδιωτικότητα, τι σημαίνει εθισμός και 

τι δεοντολογία… Και όλα αυτά μέσα από ένα παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακό παιχνίδι ρόλων 

Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν τόσο μεγάλη διείσδυση στην καθημερινό-

τητά μας που λιγότερο ή περισσότερο αποτελούν πλέον την υποδομή για τις περισσό-

τερες ενέργειές μας σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «σύγχρονος τρόπος 

ζωής»: μπορούμε πλέον να ψωνίσουμε, να επικοινωνήσουμε, να κοινωνικοποιηθούμε 

και να διασκεδάσουμε μέσα από συσκευές και υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο. Φυσικά όλος αυτός ο νέος τρόπος ζωής δεν φέρνει μαζί του μόνο θετικά 

αλλά μας βομβαρδίζει και με κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να 

είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Ιοί, κλοπή προσωπικών δεδομένων, παράνομο 

περιεχόμενο, εθισμός, λογοκλοπή, κ.ά. είναι μόνο μερικές από τις αρνητικές εκφάνσεις 

της νέας πραγματικότητας. Και για να είναι κάποιος έτοιμος να τα αντιμετωπίσει χρειά-

ζεται εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και συνεχή επαγρύπνηση. 
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Ειδικότερα το θέμα της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως για τους νέους 

ανθρώπους, τους μαθητές που μπαίνουν πλέον σε αυτόν τον κόσμο ως «ψηφιακοί αυ-

τόχθονες» σε αντιδιαστολή με τους μεγαλύτερους που χαρακτηρίζονται ως «ψηφιακοί 

μετανάστες (Prensky, 2001)». Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και χρό-

νια σε παγκόσμιο επίπεδο σειρά δράσεων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των 

νέων σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας (Γαβριηλίδου, Φουντάνα & Βαγγελάτος, 2016). 

Αντίστοιχα και στη χώρα μας, οι δράσεις είναι αρκετές και πλέον μπορεί ο μαθητής, 

καθώς και ο εκπαιδευτικός και ο γονέας να βρει ικανό υλικό για να πάρει απαντήσεις 

στα ερωτήματά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ τις σχετικές δράσεις από το Πανελ-

λήνιο Σχολικό Δίκτυο (internet-safety.sch.gr), το Ευρωπαϊκό έργο saferinternet 

(www.saferinternet.gr), τον Συνήγορο του παιδιού (www.0-18.gr), τη σχετική διεύ-

θυνση της Ελληνικής Αστυνομίας (www.cyberkids.gr), τη δράση ψηφιακής εμπιστο-

σύνης του Υπ. Παιδείας (digitrust.edu.gr), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσω-

πικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-

νωνιών (www.adae.gr), της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (youth-health.gr), κ.ά.  

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι που υλοποιήθηκε για να 

υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους μαθητές του γυμνασίου σε θέματα ψηφιακής α-

σφάλειας και εμπιστοσύνης. Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, απ’ όπου περιμένουμε να εξαχθούν ενδιαφέροντα αποτελέσματα.  

Η δράση «ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια» στο Γυμνάσιο 

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ψηφιακή ασφάλεια το 2013 εγκρίθηκε η δράση «Ο-

λοκληρωμένες υπηρεσίες ενίσχυσης ψηφιακής εμπιστοσύνης», η οποία εντάχθηκε στο 

ΕΣΠΑ (Βαγγελάτος κ.ά., 2015). Στόχος της ήταν η κάλυψη θεμάτων ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ. Π. Ε.) στην εκ-

παίδευση με έμφαση στην παραγωγή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών/πε-

ριεχομένου καθώς και στην παραγωγή υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστο-

σύνης. Η δράση ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015. 

Η δράση περιελάμβανε τρεις διακριτές ενέργειες: 1) τη δημιουργία ενημερωτικής δια-

δικτυακής πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των πο-

λιτών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κ.ά.) σε θέματα που αφορούν την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Στην ίδια ενέρ-

γεια δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και διαδραστικό παιχνίδι με θέμα την 

ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου (digitrust.edu.gr), 2) την εφαρ-

μογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε σχέση με την επικινδυνότητα του 

διαδικτύου για την εκπαιδευτική κοινότητα (protos.cti.gr) , και τέλος 3) τη δημιουργία 

ενός μηχανισμού ενίσχυσης της ασφάλειας μαθητικών υπολογιστών (secure-

distro.cti.gr).  

Παιχνίδι και Ψηφιακή Ασφάλεια 

Η έρευνα έχει δείξει ότι καλά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση 
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με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις Τ.Π.Ε., μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελε-

σματικές (Kumaraguru & Cranor, 2009). Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμ-

βάνουν web-based υλικό, εκπαίδευση σε εργαστήριο αλλά και σε θεωρητική βάση, που 

θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει καλύτερα το αντικείμενο. Πέρα όμως 

από αυτό το είδος εκπαίδευσης, οι ερευνητές έχουν εστιάσει τις μελέτες τους και στη 

χρήση άλλων μεθόδων μεταξύ των οποίων και το παιχνίδι και ειδικότερα το ψηφιακό 

παιχνίδι. Το πεδίο αυτό εδράζεται στη θεώρηση ότι όχι μόνο τα ψηφιακά παιχνίδια 

μπορούν να εκπαιδεύσουν, αλλά επί πλέον προσφέρουν ένα περιβάλλον πιο «φυσιολο-

γικής» εκπαίδευσης, που παρακινεί το χρήστη να συνεχίσει να ασχολείται με αυτό και 

συνεπώς να μαθαίνει από αυτό (Prensky, 2001).  

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι να παίζεται και από φορη-

τές (mobile) συσκευές το καθιστά συνήθως πιο ελκυστικό και δίνει τη δυνατότητα να 

παίζεται ακόμη και όταν ο χρήστης είναι στο δρόμο, ή εκτός των κλασσικών «θέσεων 

εργασίας» του (Gamagedara, Love & Maple, 2013). 

Το αίσθημα ασφάλειας, η ευθύνη ασφαλούς χρήσης της τεχνολογίας και η ευημε-

ρία των μαθητών 

Η διασφάλιση και η ενίσχυση της ευημερίας του μαθητή στο σχολείο αποτελούν έναν 

από τους πιο ουσιαστικούς, εκπαιδευτικούς στόχους των σύγχρονων παιδαγωγών. Η 

ευημερία του μαθητή αποτελεί σύνθεση πολλών στοιχείων όπως είναι η διασφάλιση 

της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, οι συγκροτημένες διαπροσωπικές σχέσεις, 

σε συνδυασμό με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της κοινωνικότητας, της πνευματι-

κότητας, της αυτοπεποίθησης, καθώς και της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης της τε-

χνολογίας.  

 Την αξία της προώθησης της ευημερίας των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο λαμβά-

νουν σήμερα υπόψη τους φορείς ανανέωσης των σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων 

σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ενδιαφέρουσες σχετικές δημοσιεύσεις παρουσιάζει το 

Ιρλανδικό Εθνικό Συμβούλιο για το Πρόγραμμα Σπουδών και την Αξιολόγηση, απευ-

θείας σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας της Ιρλανδίας στα αντίστοιχα θέματα, σχε-

τικά με τις πιο ουσιαστικές δεξιότητες (http://www.juniorcycle.ie/Planning/Key-Skills) 

που θα πρέπει να προωθεί και να αναπτύσσει το σύγχρονο σχολείο, ανάμεσα στις ο-

ποίες κατατάσσεται και η ευημερία (Staying Well) των μαθητών (National Council for 

Curriculum and Assessment, Key Skill for Junior Cycle &Staying Well, 2015).  

Απευθυνόμενο στους μαθητές του Γυμνασίου, αλλά και σε εκείνους των τελευταίων 

τάξεων της δημοτικής εκπαίδευσης, το παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας 

(http://digitrust.edu.gr/game/) στοχεύει στην εξοικείωση των παικτών με πιθανούς κιν-

δύνους από τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, εκθέτοντάς τους σε αυτούς 

με ασφαλή τρόπο. «Οι παίκτες καλούνται να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, 

να επισημάνουν και να αντιμετωπίσουν πιθανούς ψηφιακούς κινδύνους ταυτόχρονα με 

την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδι-

κτύου» (Fountana et al., 2010; SimSafety, 2010). Ταυτόχρονα, όμως, προσπαθεί να 
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βοηθήσει τον μαθητή/παίχτη να αναζητήσει την ισορροπία μεταξύ της πραγματικής και 

της ψηφιακής ζωής, μεταξύ της κάλυψης των φυσικών αναγκών και της διασκέδασης, 

μεταξύ της διατήρησης των διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάγκη για δημοφιλία 

και κοινωνική δικτύωση. Το περιβάλλον εμπεριέχει επίσης, έμμεσες αναφορές στις υ-

ποχρεώσεις του παιδιού/μαθητή ως προς τη σχολική του επίδοση και τις οικογενειακές 

του σχέσεις, προωθώντας τη λογική της ευημερίας και ευεξίας του ατόμου ως απώτερο 

και επί της ουσίας στόχο.  

Σύνδεση του παιχνιδιού με τους εκπαιδευτικούς στόχους 

της ψηφιακής ασφάλειας και ευημερίας 

Η θεματολογία του παιχνιδιού καλύπτει μεγάλο εύρος των εννοιών και των θεμάτων 

της ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης (π.χ. παραβίαση ιδιωτικότητας, έκθεση σε 

ανάρμοστο περιεχόμενο, ιοί, εθισμός, εξαπάτηση κ.λ. π.), όπως αυτά αποτυπώνονται 

στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η ιστορία του εκτυλίσσεται σε μία υποθετική πόλη (Ει-

κόνα 1), στην οποία ο παίκτης κινείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή μετά το 

σχολείο. Υπό συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, παίρνει πρωτοβουλίες, σκέπτε-

ται 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 παι-

χνιδιού. Αυτοί ορίζουν και το σκορ. Τελικός στόχος του παιχνιδιού είναι η μεγαλύτερη 

δυνατή παραμονή του παίκτη στο παιχνίδι. 

Φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ελκυστικό τρόπο μάθησης και αντιμετώπισης των 

ψηφιακών κινδύνων από τους μαθητές, το παιχνίδι υποστηρίζει τη μάθηση που βασί-

ζεται στη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών (game based learning). Οι γενικές αρχές μάθη-

σης που διέπουν το παιχνίδι εντάσσονται στο πεδίο του εποικοδομητισμού 

(constructivist learning), καθώς υποστηρίζεται η μάθηση ως αλληλεπίδραση του παί-

κτη με το μαθησιακό περιβάλλον του παιχνιδιού ή και τους συμπαίκτες του, ενώ το 

παιχνίδι αποτελεί εργαλείο διερεύνησης εννοιών σχετικών με την ασφάλεια στο διαδί-

κτυο. Εφαρμόζονται, επίσης, η εμπειρική μάθηση (experiential learning) και η μάθηση 

μέσω διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων (task-based learning) (Γαβριηλίδου, Φου-

ντάνα & Βαγγελάτος, 2016). 

 
Εικόνα 1: Η πόλη στην οποία εκτυλίσσεται το παιχνίδι 
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Παράλληλα, το παιχνίδι πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες που φιλοδο-

ξούν να ενισχύσουν δεξιότητες του μαθητή που θα του επιτρέψουν: 

 να αναγνωρίζει καταστάσεις και συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδέχεται να 

εκτίθεται σε προσωπικό διαδικτυακό κίνδυνο, 

 να μπορεί να αποφύγει παρόμοιους κινδύνους ή να ανταπεξέλθει σε αυτούς, σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

 να μπορεί να προστατεύει την ιδιωτικότητά του διαδικτυακά, 

 να σέβεται τα δικαιώματα των υπόλοιπων χρηστών και να αναγνωρίζει τις υπο-

χρεώσεις τις δικές του και των άλλων, 

 να διατηρεί τις ισορροπίες στην καθημερινή του ζωή και τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις και τέλος  

 να κατανοεί βασικές αρχές για την επίτευξη μιας γενικότερης ευεξίας και ευη-

μερίας στην καθημερινότητά του. 

Πως παίζεται το παιχνίδι 

Η μετάβαση στον ψηφιακό χώρο του παιχνιδιού γίνεται από τη διεύθυνση http://digi-

trust.edu.gr/game. Με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι ρόλων της ψηφιακής ασφάλειας, 

ο παίκτης ενσαρκώνει έναν φανταστικό χαρακτήρα με ιδιότητες της δικής του επιλο-

γής. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού κάθε παίκτης μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ του 

επιλέγοντας στοιχεία που αφορούν την φυσική κατάσταση, τη σχολική επίδοση, την 

κοινωνικότητα, τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στο παιχνίδι κ.λ.π. (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Διαμόρφωση του προφίλ από το χρήστη 

Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης έχει στη διάθεσή του μία σειρά από ψη-

φιακές συσκευές (υπολογιστής, ταμπλέτα, κινητό τηλέφωνο) , καθώς και σχετικές ε-

φαρμογές (εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακά παιχνίδια), οι οποίες έχουν σχε-

διαστεί έτσι ώστε να θυμίζουν δημοφιλείς εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο σύγχρονος 

έφηβος (Εικόνα 3) . Η χρήση των παραπάνω εφαρμογών στο πλαίσιο του παιχνιδιού 
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είναι θεμιτή. Ταυτόχρονα, όμως, κρύβει κάποιους κινδύνους για την παραμονή του 

παίκτη στο παιχνίδι. Ο παίκτης καλείται, λοιπόν, να ανακαλύψει στρατηγικές χρηστής 

αξιοποίησης των ψηφιακών συσκευών, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία στο καθημε-

ρινό πρόγραμμα του χαρακτήρα που ενσαρκώνει στο παιχνίδι. Στην κατεύθυνση αυτή, 

η παραμονή στο παιχνίδι θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την κατανομή του χρόνου 

του παίκτη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ του χρόνου που αφιερώνει 

στην ενασχόλησή του με τις ψηφιακές τεχνολογίες, την οικογένεια, τους φίλους, την 

παρακολούθηση των μαθημάτων και τη μελέτη. Επιπρόσθετα, ο παίκτης θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίζει ψηφιακές «παγίδες» που έχουν να κάνουν με τη δημο-

σίευση προσωπικών στοιχείων, με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των άλλων, με την 

υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, με οικονομικές συναλλαγές, με τον εθισμό στη 

χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών κ.λ.π.  

 

Εικόνα 3: Ο παίκτης χρησιμοποιεί τις ψηφιακές εφαρμογές του παιχνιδιού.  

Η μετακίνηση στους χώρους της εικονικής πόλης (σπίτι, σχολείο, εμπορικό κέντρο, 

πάρκο, μετρό, λεωφορείο κ.λ.π.), καθώς και οι κινήσεις του παίκτη πραγματοποιούνται 

από τον ίδιο κάνοντας κλικ στις ενδείξεις της οθόνης ή επιλέγοντας την επόμενη κίνησή 

του από τη λίστα προκαθορισμένων πιθανών ενεργειών (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Ο παίκτης επιλέγει την επόμενη κίνησή του. 
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Ο χρόνος του παιχνιδιού ορίζεται από ένα ρολόι που καταγράφει και χρονομετρά τις 

δραστηριότητες του παίκτη. Το ρολόι ξεχωρίζει τη μέρα από τη νύχτα και συνδιαμορ-

φώνει το τελικό σκορ (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Η δραστηριότητα της μέρας και της νύχτας στο περιβάλλον του παιχνιδιού. 

Για τη μεγαλύτερη δυνατή παραμονή του στο παιχνίδι ο παίκτης θα πρέπει να κατα-

στρώσει τη στρατηγική του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις ψηφιακές 

εφαρμογές του παιχνιδιού στο πλαίσιο της ασφαλούς και ισορροπημένης χρήσης της 

τεχνολογίας. Οι κινήσεις του θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις υποχρεώσεις του χαρα-

κτήρα που ενσαρκώνει στο παιχνίδι (μελέτη, ξεκούραση, οικογενειακή ζωή), καθώς 

και τα στοιχεία του προφίλ του χαρακτήρα που ο ίδιος διαμόρφωσε στο ξεκίνημα του 

παιχνιδιού (κοινωνικότητα, ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες). 

Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να γίνει με πολλούς τρό-

πους, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο αξόνων: τον διαθέσιμο εξοπλισμό του σχο-

λείου και την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το ψηφιακό παιχνίδι. 

Για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με το παιχνίδι της ψηφιακής ασφά-

λειας ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει: 

 τη χρήση μόνο ενός σχολικού υπολογιστή και διαδραστικού πίνακα ή βιντεο-

προβολέα (single player εκδοχή – μικρές ομάδες εκ περιτροπής ή ο εκπαιδευτι-

κός στον υπολογιστή),  

 τη χρήση υπολογιστών σχολικού εργαστηρίου (single player εκδοχή – μικρές 

ομάδες μαθητών ανά υπολογιστή), 

 τη χρήση υπολογιστών σχολικού εργαστηρίου (multiplayer εκδοχή παιχνιδιού 

– μικρές ομάδες μαθητών ανά υπολογιστή), 

 τη χρήση μόνο ενός σχολικού υπολογιστή και διαδραστικού πίνακα ή βιντεο-

προβολέα δύο ή περισσότερων τάξεων του ίδιου ή διαφορετικών σχολείων 

(multiplayer εκδοχή παιχνιδιού – η τάξη ως σύνολο απέναντι σε άλλη/άλλες 

τάξεις). 

σε συνδυασμό με: 
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 έτοιμα σενάρια διδακτικής αξιοποίησης του παιχνιδιού (κάλυψη συγκεκρι-

μένης θεματολογίας για την ψηφιακή ασφάλεια), 

 δημιουργία νέων σεναρίων – τροποποίηση προτεινόμενων έτοιμων σενα-

ρίων, 

 αξιοποίηση e-learning υλικού από την πύλη ψηφιακής ασφάλειας 

(digitrust.edu.gr),ελεύθερο παιχνίδι. 

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παιχνιδιού με έναν ή πολλούς παίκτες, παρέχοντας 

τη δυνατότητα ταυτόχρονου παιχνιδιού σε ομάδες παικτών της ίδιας τάξης ή διαφορε-

τικών τάξεων ή και σχολείων. Ένα επιπλέον εργαλείο στη διάθεση του εκπαιδευτικού 

είναι η δυνατότητα καταγραφής της δράσης των παικτών εν εξελίξει, ενισχύοντας τον 

αναστοχασμό και τη συζήτηση στην τάξη σε σχέση με τις επιλογές που έγιναν στη 

διάρκεια του παιχνιδιού. 

Συμπεράσματα 

Το παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας ευελπιστεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη 

διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους με στόχο την ενημέρωση στην α-

σφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Κομβικού ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι η παροχή ενός προστατευμένου ψηφιακού χώ-

ρου, όπου οι παίκτες μπορούν να πειραματιστούν με πρακτικές σχετικές με την ψη-

φιακή ασφάλεια και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της διατήρησης της 

ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας. Συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδια-

σμένες 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 

χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με ασφάλεια, διασφαλίζοντας σχολική επί-

δοση, διατήρηση φιλικών και οικογενειακών σχέσεων, ευημερία και ευεξία στην κα-

θημερινότητά τους. Η εφαρμογή του παιχνιδιού στο περιβάλλον του σχολείου μπορεί 

να γίνει με ιδιαίτερα ευέλικτο τρόπο, καθώς προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατό-

τητα να αξιοποιήσει τρόπους του παιχνιδιού που ταιριάζουν στις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Από την εφαρμογή αυτή, ανα-

μένουμε να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
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Συγκριτική μελέτη σχετικά με την κατανόηση των κλασμάτων 
και τη διδασκαλία τους  
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Περίληψη 

Πρόκειται για μια αναφορά διαφόρων ερευνών σχετικά με τις δυσκολίες των μαθητών 
στην κατανόηση των κλασμάτων και στην σύγκριση κλασμάτων, κατά τη διδασκαλία 
τους στο Δημοτικό σχολείο. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι εξωτερικές αναπαραστάσεις 
βοηθούν τους μαθητές να συλλάβουν την σημασία των μαθηματικών εννοιών, ωστόσο 
το νόημα των μαθηματικών εννοιών δεν αποσαφηνίζεται, ούτε μεταφέρεται πάντα 
ορθά μέσω της απλής παρουσίας αναπαραστάσεων. Η επίδραση των εξωτερικών ανα-
παραστάσεων σχετίζεται με την αντίστοιχη διδασκαλία χρήσης αυτών, καθώς υπόκει-
ται στην ερμηνεία που βασίζεται στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών. Οι μαθητές 
ενσωματώνουν τις πληροφορίες που παίρνουν από τη διδασκαλία για τα κλάσματα στις 
προηγούμενες γνώσεις που είχαν για τους φυσικούς αριθμούς, ο τρόπος διαχείρισης 
της νέας πληροφορίας δεν είναι πάντα ορθός, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται 
σε λάθη και μάλιστα να ακολουθούν συγκεκριμένα προφίλ με βάση τις λανθασμένες 
τους αντιλήψεις. Απαιτείται λοιπόν αναδιοργάνωση της θεωρίας που έχουν ήδη ανα-
πτύξει για τους φυσικούς αριθμούς· απαιτείται εννοιολογική αλλαγή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κλάσματα, σύγκριση, αναπαραστάσεις, εννοιολογική αλλαγή. 

Εισαγωγή 

Η κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές κατά τη διδασκαλία τους στο Δημο-
τικό σχολείο, είναι μια περιοχή έρευνας στον τομέα της μαθηματικής εκπαίδευσης που 
διατηρεί αμείωτο ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον έχει παραγάγει έναν πλούτο πλη-
ροφοριών που συνδέονται με τις πράξεις και τις αναπαραστάσεις των κλασμάτων από 
τους μαθητές, την πολυπλοκότητα της έννοιας του κλάσματος, των δυσκολιών των μα-
θητών και των υποδείξεων σχετικά με τον τρόπο που μπορούμε να προσεγγίσουμε τα 
κλάσματα με τη διδασκαλία στην τάξη (Behr, Harel, Post, & Lesh, 1992). Η αρχική 
ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος περιλαμβάνει συνήθως δραστηριότητες με συ-
γκεκριμένα αντικείμενα και γεωμετρικές μορφές (π.χ. κυκλικά διαγράμματα-μοίρα-
σμα πίτας, διαχωρισμός ορθογωνίων παραλληλογράμμων-κομμάτια σοκολάτας 
κ.τ.λ.). Οι μαθητές κατασκευάζουν διαφορετικά είδη νοητικών αναπαραστάσεων 
από οποιαδήποτε δραστηριότητα εκμάθησης στο σχολείο αλλά και από δραστηριότη-
τες της καθημερινής ζωής, μέσα από τις δραστηριότητες αυτές αναμένεται να οδη-
γηθούν αφαιρετικά στην επιστημονική έννοια του κλάσματος, του πηλίκου, της 
αναλογίας, του αριθμού και των συμβόλων μαθηματικών πράξεων. Διάφορες έρευνες 
μας παρέχουν πλήθος πληροφοριών που συνδέονται με  αυτή την αφαίρεση, που δείχνει 
τη γνωστική άδηλη (implicit) μετατόπιση στο να κάνουμε μαθηματικά και να καταλαβαί-
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νουμε τα μαθηματικά (Dreyfus, Hershkovitz & Schwartz, 1997). Η αφαίρεση των μαθη-
ματικών κατασκευών από συγκεκριμένες καταστάσεις θεωρείται μια σημαντική έ-
κβαση της μαθηματικής εκμάθησης.  

Σύγκριση κλασμάτων 

Σχετικά με την κατανόηση της έννοιας του κλάσματος και ιδιαίτερα της σύγκρισης των 
κλασμάτων, έχει διαπιστωθεί από προηγούμενες έρευνες (Post, T. , Behr, M . J., & 
Lesh, R., 1986), ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι δυνατόν οι μαθητές 
να προχωρούν στην  σύγκριση δύο κλασμάτων χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές-
στρατηγικές, χωρίς ωστόσο να έχουν κατανοήσει την έννοια του κλάσματος. Η διερεύ-
νηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με τη σύγκριση κλασμάτων αναμφισβή-
τητα είναι χρήσιμη στον εντοπισμό των συγκεκριμένων εμποδίων που συναντούν οι 
μαθητές σχετικά με την έννοια του κλάσματος και απαραίτητη στον σχεδιασμό μιας 
αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η παρούσα εργασία έχει στόχο μέσα από μια συγκε-
ντρωτική παρουσίαση των ευρημάτων σχετικών ερευνών, να δώσει  κατευθύνσεις και 
προτάσεις μέσα από το πρίσμα της γνωστικής ψυχολογίας και της διδακτικής των Μα-
θηματικών για μια αποδοτική διδασκαλία, επισημαίνοντας κάποιες χαρακτηριστικές 
παρανοήσεις σχετικά με τα κλάσματα και τη σύγκριση κλασμάτων, καθώς και κάποιες 
συγκεκριμένες δυσκολίες σχετικά με τη χρήση των εξωτερικών αναπαραστάσεων κατά 
τη διδασκαλία των κλασμάτων. Γενικά, σε πλήθος σχετικών ερευνών (Post and 
Cramer,1987∙  Clarke and Roche, 2009∙  Cramer and Wyberg, 2009) έχουν διαπιστωθεί 
λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με την σύγκριση κλασμάτων, για παράδειγμα οι 
Clarke and Roche (2009) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν την διαφορά 
του αριθμητή από τον παρονομαστή ενός κλάσματος (π.χ. 2/3 = 7/8 διότι και στα δύο 
κλάσματα η διαφορά του αριθμητή από τον αντίστοιχο παρονομαστή είναι μία μο-
νάδα). Μια άλλη σχετική αντίληψη των μαθητών όπως  διαπιστώθηκε (Clarke and 
Roche, 2009∙ Behr, Wachsmuth, Post & Lesh, 1984) είναι ότι οι μαθητές σύγκριναν 
αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή (π.χ. 3/5 < 6/10  διότι το 3 
είναι μικρότερο από το 6 και το 5 είναι μικρότερο από το 10). Τέλος μια τρίτη στρατη-
γική  από πλευράς των μαθητών που αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Behr et al., 1984) 
είναι ότι μεγαλύτερο είναι το κλάσμα που έχει τον μεγαλύτερο παρονομαστή. Έχει δια-
πιστωθεί ότι οι μαθητές τείνουν να νομίζουν ότι οι κανόνες που ισχύουν για τους φυ-
σικούς αριθμούς, ισχύουν και για όλους τους άλλους, με αποτέλεσμα να συναντούν 
εμπόδια στην κατανόηση άλλων μαθηματικών εννοιών όπως τα κλάσματα και η σύ-
γκριση των κλασμάτων (Siegler, R. & Booth, J. 2004). Τέτοιες συσχετιστικές αντιλή-
ψεις άλλωστε των κλασμάτων με τους φυσικούς αριθμούς δεν περιορίζονται  στην ανα-
παράσταση κλασμάτων, αλλά επεκτείνονται και στις υπολογιστικές δραστηριότητες με 
κλάσματα, όπου πολλοί μαθητές λύνουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης κλα-
σμάτων προσθέτοντας και αφαιρώντας τους αριθμητές και τους παρονομαστές σαν ή-
ταν φυσικοί  αριθμοί (Gelman, 1991· Stafylidou & Vosniadou, 2004). Στα λάθη αυτά 
οδηγείται ο μαθητής με βάση την προϋπάρχουσα γνώση για τους φυσικούς αριθμούς, 
όπως προέκυψε από σχετικές έρευνες σε 236 μαθητές (11 χρονών) της ΣΤ΄ τάξης Δη-

909

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



μοτικού (Παντσίδης, 2006, 2011), «καθώς αντιλαμβάνεται το κλάσμα όχι ως έναν α-
ριθμό αλλά ως δύο ξεχωριστούς φυσικούς αριθμούς, μεταφέρει λανθασμένα στα κλά-
σματα (βασιζόμενος στις προηγούμενες γνώσεις του) αντιλήψεις όπως για παράδειγμα, 
ότι μεγάλοι φυσικοί αριθμοί (αριθμητής και παρονομαστής) σημαίνουν και μεγάλο κλά-
σμα», ή «ακριβώς αντίθετα ότι στα κλάσματα όσο μικρότεροι είναι οι φυσικοί αριθμοί 
τόσο μεγαλύτερο είναι το κλάσμα» (ενδεχομένως από την παρατήρηση ότι σε όσα πε-
ρισσότερα κομμάτια κόψεις ένα όλο, τόσο πιο μικρό είναι το κομμάτι που θα πάρεις), 
καθώς επίσης και «λάθη τα οποία σχετίζονται με την αντίληψη ότι όλα τα κλάσματα είναι 
μικρότερα της μονάδας, καθώς ο μαθητής αντιλαμβάνεται το κλάσμα πάντα ως μέρος της 
μονάδας και άρα μικρότερο από αυτή», αντίληψη η οποία ενδεχομένως δημιουργείται 
από τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι εξωτερικές αναπαραστάσεις κατά τη διδασκα-
λία των κλασμάτων (Stafylidou & Vosniadou, 2004· Παντσίδης, 2006, 2014· Δημο-
σθένους Μ., 2012). Διαπιστώθηκε ότι «στις συγκρίσεις κλασμάτων όπου η σωστή απά-
ντηση είναι συνεπής με τις παραπάνω αντιλήψεις η επίδοση των μαθητών είναι σαφώς 
καλύτερη απ’ ότι στις συγκρίσεις των οποίων η σωστή απάντηση είναι σε αντίθεση μ’ 
αυτές τις αντιλήψεις» (Παντσίδης, 2011). Το γεγονός ότι οι μαθητές συγκρίνουν τα κλά-
σματα σύμφωνα με τις παραπάνω αντιλήψεις οδηγεί στην παραδοχή ότι η απόκτηση 
της έννοιας του κλάσματος από τους μαθητές απαιτεί αναδιοργάνωση της θεωρίας που 
έχουν ήδη αναπτύξει για τους φυσικούς αριθμούς και όχι απλώς εμπλουτισμό της προ-
ϋπάρχουσας γνώσης τους με νέες πληροφορίες· απαιτεί δηλαδή εννοιολογική αλλαγή. 
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να κατευθύνει τους διδάσκοντες στις λανθασμένες α-
ντιλήψεις όπου χρειάζεται να συντελεστεί εννοιολογική αλλαγή, καθώς επίσης και να 
θέσει ενδεχομένως νέα θέματα και προβληματισμούς προς εξέταση σε μελλοντικές έ-
ρευνες, σε σχέση με την επίδραση των εξωτερικών αναπαραστάσεων και της χρήσης 
τους κατά τη διδασκαλία.  

Επίδραση εξωτερικών αναπαραστάσεων 

Σχετικά με την επίδραση διαφόρων εξωτερικών αναπαραστάσεων (αριθμητική 
γραμμή, κυκλικά διαγράμματα), έχει παρατηρηθεί σε σχετικές έρευνες (Moss & Case, 
1999· Moss, J., 2005) για τα κλάσματα, ότι η χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων 
βοηθά τους μαθητές κατά τη σύγκριση των κλασμάτων. Ωστόσο, η χρήση της αριθμη-
τικής γραμμής διαπιστώθηκε (Παντσίδης, 2006, 2014, 2015) ότι «ενισχύει την εκδή-
λωση του προφίλ όπου ο μαθητής απαντά με βάση το μοντέλο ότι μεγαλύτερο είναι το 
κλάσμα που έχει τους μεγαλύτερους όρους, αυξάνοντας αντίστοιχα τα σχετικά λάθη», 
(λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό της έρευνας και μεθοδολογία της στα-
τιστικής ανάλυσης, υπάρχουν στις προαναφερόμενες εργασίες) . Το εύρημα αυτό μπο-
ρεί να φανεί χρήσιμο στο να προσανατολιστούμε σχετικά με τον τρόπο που θα μπο-
ρούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην προσπάθεια για αποσαφήνιση ανάλογων λαθών 
και την επίτευξη μιας εννοιολογικής αλλαγής γενικότερα. Η επίδραση της χρήσης πάλι 
των κυκλικών διαγραμμάτων, είναι πολύ θετική καθώς διαπιστώθηκε (Παντσίδης, 
2006, 2014, 2015) ότι «οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μαθητών που 
κατατάσσονται στο προφίλ όπου απαντούν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις». Θα πρέπει να 
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σημειώσουμε ότι κατά τη χρήση αναπαραστάσεων από τους δασκάλους, όπου οι μα-
θητές μετρούν τον αριθμό των σκιασμένων μερών και τον ολικό αριθμό των μερών 
(όπως είναι οι αναπαραστάσεις επιφάνειας), υπάρχει η τάση οι μαθητές να θεωρούν 
τους δύο αριθμούς ως ξεχωριστές ποσότητες (Moss & Case, 1999). Επίσης με βάση 
ευρήματα άλλων ερευνών (Φιλίππου & Χρίστου, 1995), πολλοί μαθητές δυσκολεύο-
νται στην αναγνώριση του κλάσματος ως μέρος επιφάνειας (ειδικά όταν η επιφάνεια 
δεν είναι χωρισμένη σε ομοιόμορφα μέρη) γιατί στρέφουν κυρίως την προσοχή τους 
μόνο στο μέρος που χρωματίζεται ή αποκόπτεται χωρίς να δίνουν σημασία στο όλο. 
Ένα παράδειγμα που δείχνει αυτήν την τακτική των μαθητών, προέρχεται από έρευνες 
που έκανε ο Saxe με τους συνεργάτες του (1999, 2007a) στις οποίες διαπιστώθηκε πως 
στην ερώτηση: «Γράψε ένα κλάσμα που να αναπαριστά το κομμάτι στο σχήμα 1», πολ-
λοί μαθητές, παρά την εμπειρία τους σε αναπαραστάσεις επιφάνειας, απαντούσαν 1/3 
συνεχίζοντας να μετρούν τα κομμάτια χωρίς να υπολογίζουν το μέγεθος τους και τη 
σχέση τους με το όλο (whοle number reasοning).  

 

Σχήμα 1: Saxe 2007 

Σχετικά με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής ως εξωτερική αναπαράσταση, οι Saxe 
et al (2007a) αναφέρουν πως βοηθά στην κατανόηση σημαντικών ιδιοτήτων των κλα-
σμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι μαθητές μπορούν, με την αριθμητική 
γραμμή, να βοηθηθούν στην κατανόηση της έννοιας της αριθμητικής μονάδας, των 
σχέσεων μεταξύ φυσικών αριθμών και κλασμάτων και ακόμα μπορούν να συνειδητο-
ποιήσουν ότι αν και κάθε αριθμός είναι μοναδικός μπορεί να αναπαρασταθεί με άπει-
ρους τρόπους. Με βάση σχετική έρευνα που πραγματοποίησαν, η χρήση της αριθμητι-
κής γραμμής για τη διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων φάνηκε ότι μπορεί να έχει 
θετικά αποτελέσματα στους πιο μεγάλους μαθητές (Ε΄ τάξη) αλλά δε μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί στους μικρούς μαθητές (Γ΄ τάξη).  Τα πλεονεκτήματα αυτά της αριθμητικής 
γραμμής, θεωρούμε πως μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναγκαία, για πολ-
λούς μαθητές, αναδιοργάνωση της γνώσης που αναφέραμε προηγουμένως. Ο συνδυα-
σμός εξωτερικών αναπαραστάσεων όπως η αριθμητική γραμμή και τα κυκλικά δια-
γράμματα ενδεχομένως να ήταν ακόμη πιο αποτελεσματικός αναφορικά με την κατα-
νόηση των κλασμάτων και την επίδοση των μαθητών σε ανάλογα θέματα σύγκρισης 
κλασμάτων, αυτό υποστηρίζει άλλωστε και ο Duval (2001) ο οποίος διαπιστώνει ότι η 
μάθηση και η κατανόηση μιας μαθηματικής έννοιας είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο 
όταν υπάρχει ταυτόχρονη εμπλοκή, συνδυασμός ή συνύπαρξη (coordination) δύο του-
λάχιστον πεδίων αναπαράστασης μιας έννοιας από τους μαθητές. Αυτή η κατανόηση 
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της φύσης, των χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων και των περιορισμών των συγκε-
κριμένων αναπαραστάσεων, πιστεύω ότι είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή και 
αποτελεσματική αξιοποίηση των αναπαραστάσεων από τους μαθητές στη μαθησιακή 
διαδικασία και στην εννοιολογική αλλαγή που απαιτείται ώστε οι μαθητές να απαγκι-
στρωθούν από τα λάθη σχετικά με τα κλάσματα καθώς προβάλλουν εσφαλμένα γνώ-
σεις που έχουν ήδη από τους φυσικούς αριθμούς. Το ζητούμενο της μαθηματικής παι-
δείας είναι θα λέγαμε αυτή ακριβώς η ευελιξία που αποκτά ο μαθητής διακρίνοντας το 
μαθηματικό αντικείμενο πίσω από τις αναπαραστάσεις του, τις οποίες μπορεί να συν-
δυάζει και να εναλλάσσει αναλόγως με το πρόβλημα που έχει να λύσει. 

Επίδραση διδασκαλίας 

Η επίδραση μιας διδασκαλίας προσαρμοσμένης στη χρήση της κάθε εξωτερικής ανα-
παράστασης και λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ευρήματα σχετικών ερευνών (Πα-
ντσίδης, 2006· Δημοσθένους Μ., 2012) κατά την επεξήγηση συγκεκριμένων λαθών, 
έχει διαπιστωθεί ότι είναι καθοριστικά θετική (Παντσίδης, 2011, 2014). Αυτό υποστη-
ρίζουν (όπως αναφέρεται στη διπλωματική της Δημοσθένους Μ., 2012) και οι Keijzer 
& Terwel (2003) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η χρήση της αριθμητικής γραμμής εισαγά-
γει με φυσικό τρόπο τους μαθητές στην τυπική γνώση των κλασμάτων, οδηγώντας τους 
στην κατανόηση της ισοδυναμίας των κλασμάτων, της σύγκρισης κλασμάτων και της 
εκτέλεσης πράξεων με κλάσματα. Αξίζει να σημειωθεί η διάρκεια χρήσης αριθμητικής 
γραμμής κατά τη διδασκαλία, στην έρευνά των Keijzer & Terwel, η οποία έλαβε χώρα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο 
εισάχθηκε η χρήση της, μέσα από καταστάσεις μέτρησης μήκους και προβλήματα κα-
θημερινότητας (χρησιμοποιήθηκαν ραβδόμορφα μοντέλα τα οποία αποτελούνταν από 
ποικιλία υποδιαιρέσεων με στόχο τη μέτρηση του μήκους, ακολούθως αντικαταστάθη-
καν από γραμμικά μοντέλα αρίθμησης, τα οποία αποτελούνταν από ποικιλία υποδιαι-
ρέσεων και αφορούσαν καταστάσεις καθημερινής ζωής π.χ. η γραμμική απεικόνιση της 
κίνησης ενός ανελκυστήρα).  

Προτάσεις για τη διδασκαλία των κλασμάτων  

Ο ρόλος της διδασκαλίας με χρήση κατάλληλων εξωτερικών αναπαραστάσεων, είναι 
ουσιώδης στην κατανόηση διαφόρων μαθηματικών εννοιών όπως τα κλάσματα και η 
σύγκριση κλασμάτων. Στοχεύοντας σε μια επιτυχή διδασκαλία, παραθέτουμε τις εξής 
προτάσεις: Καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διδασκαλία, ότι οι διαισθητικές 
πεποιθήσεις των μαθητών μπορούν να είναι αιτία συστηματικών λαθών τους (πεποιθή-
σεις οι οποίες αποδεικνύονται πολύ ισχυρές στην αντίληψη τους). Όπως έχει διαπιστω-
θεί, μπορούν να υπάρξουν ασυμφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ πολλών προηγμένων 
μαθηματικών εννοιών (όπως το κλάσμα) και "πρωταρχικών/ αφελών  μαθηματικών". 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αντίληψη των μαθητών ότι όλα τα κλάσματα είναι μι-
κρότερα της μονάδας η οποία παρέμενε και μετά την πληροφορία από την εξωτερική 
αναπαράσταση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 2: 
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Σχήμα 2  

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου οι νέες πληροφορίες που δέχεται κάποιος έρχονται σε 
σύγκρουση με την προγενέστερη γνώση του, την οποία αποκτά στη βάση της καθημε-
ρινής εμπειρίας, το είδος της μάθησης που απαιτείται είναι η «εννοιολογική αλλαγή». 
Εννοιολογική αλλαγή απαιτείται και στην περίπτωση της έννοιας του κλάσματος, δε-
δομένου ότι είναι αναγκαία μια σημαντική αναδιοργάνωση της προγενέστερης γνώσης 
των μαθητών για τους φυσικούς αριθμούς. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν προχωρούν σε 
αυτή την αναδιοργάνωση, αλλά αντίθετα σταδιακά αφομοιώνουν τις νέες πληροφορίες, 
ενσωματώνοντας τες στις παλιές (με αποτέλεσμα να οδηγούνται στα λάθη που αναφέ-
ραμε), μας οδηγεί να καταλάβουμε ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του δασκάλου.  

Ο ρόλος του δασκάλου:  είναι να προσπαθεί σε τέτοιες περιπτώσεις να κατευθύνει τα 
παιδιά με τη κατάλληλη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων, στο να αντιληφθούν την α-
συμβατότητα των διαισθητικών πεποιθήσεων τους με τις νέες πληροφορίες (που εδώ 
στην περίπτωση μας, αφορούν την έννοια του κλάσματος). Ένα πλεονέκτημα της εν-
νοιολογικής αλλαγής είναι ότι, μπορεί να προβλέψει και να εξηγήσει τα συστηματικά 
λάθη και τις παρερμηνείες των μαθητών. Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε σε κάποιες 
κύριες επισημάνσεις σχετικά με αυτά τα συστηματικά λάθη και παρερμηνείες που δια-
πιστώθηκαν και τα οποία θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό της κατάλληλης 
διδασκαλίας. Οι επισημάνσεις έχουν να κάνουν με την χρήση εξωτερικών αναπαρα-
στάσεων στην διδασκαλία, έτσι μπορούμε να πούμε ότι: η χρήση εξωτερικών αναπα-
ραστάσεων, ακόμη και αν δεν αποδεικνύεται πάντα ικανή από μόνη της στο να αλλάξει 
τις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθητών όσον αφορά τη σύγκριση 
των κλασμάτων, εντούτοις, η ασυμβατότητα αυτή μεταξύ διαισθητικής αντίληψης και 
της εικόνας που έχουν μέσω της εξωτερικής αναπαράστασης, δημιουργεί κάποιους 
πρώτους προβληματισμούς, τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε διεξοδικά κατά 
τη  διδασκαλία μας. Για παράδειγμα, αναφορικά με τη συγκεκριμένη χαρακτηριστική 
λανθασμένη αντίληψη, ότι όλα τα κλάσματα είναι μικρότερα της μονάδας, μπορούμε 
να κατευθύνουμε τους μαθητές στη σχέση μεταξύ του αριθμητή και του παρονομαστή και  
στην ανάπτυξη όλων των δυνατών περιπτώσεων όπου ένα κλάσμα μπορεί να είναι μικρό-
τερο, ίσο ή ακόμα και μεγαλύτερο από τη μονάδα.  

Σχετικά με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής στην αναπαράσταση των κλασμάτων 
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κατά τη διδασκαλία: το γεγονός ότι αυτή οδηγεί σε αύξηση των λαθών που σχετίζονται 
με το μοντέλο ότι μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μεγαλύτερους όρους, δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει κατά την χρήση αυτής της εξωτερικής αναπαράστασης στη διδασκα-
λία μας. Καθώς τα λάθη αυτά, σε ένα μεγάλο βαθμό, οφείλονταν στο ότι οι μαθητές 
προχωρούσαν σε λανθασμένη αναπαράσταση των κλασματικών μονάδων, αντιστοιχώ-
ντας με ίδιο τμήμα στην αριθμητική γραμμή διαφορετικές κλασματικές μονάδες («επε-
κτείνοντας» ίσως την προγενέστερη γνώση τους για την ισότητα των μονάδων στους 
φυσικούς αριθμούς και σε ισότητα όλων των κλασματικών μονάδων), παριστάνοντας 
την ακέραια μονάδα με τμήματα διαφορετικού μήκους για κάθε κλάσμα (όπως π.χ. στο 
παρακάτω σχήμα 3), 

 

Σχήμα 3  

θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε κατά τη διδασκαλία 
μας και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσα από παραδείγματα σωστής αναπαράστα-
σης διαφόρων κλασματικών μονάδων και συζητώντας διεξοδικά στην συνέχεια σχε-
τικά με τη σύγκριση τους αλλά και σχετικά με το αναλλοίωτο της μονάδας κατά την 
αναπαράσταση του κάθε κλάσματος, δείχνοντας (με σχήματα όπως το παραπάνω) την 
ασυμβατότητα των διαισθητικών πεποιθήσεων τους. Σχετικά με τα λάθη όπου ο μαθη-
τής θεωρεί ότι μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μικρότερους όρους (ως άρνηση της 
αντίστοιχης αντίληψης που αναφέραμε), όπως διαπιστώθηκε σε σχετική έρευνα (Πα-
ντσίδης, 2006), δεν είναι τυχαία καθώς έχουν μια συστηματικότητα (αναλυτική ανα-
φορά στατιστικής μεθόδου, στοιχείων, στατιστικών αποτελεσμάτων, υπάρχει στην 
προαναφερόμενη έρευνα). Οι πιθανές υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με 
αυτά τα λάθη είναι ότι: ο μαθητής οδηγείται σ’ αυτά καθώς αντιλαμβάνεται ότι το κλά-
σμα είναι διαφορετικό από δύο ξεχωριστούς φυσικούς αριθμούς. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, 
μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν ίσως και μια εξήγηση της παρερμηνείας ενός κα-
νόνα. Για παράδειγμα εδώ ο γνωστός κανόνας που λέει ότι αν δυο κλάσματα έχουν τον 
ίδιο αριθμητή τότε μεγαλύτερο είναι αυτό που έχει το μικρότερο παρονομαστή, όπως 

π.χ. 
8
1  <  

3
1  , καθώς σε όσα περισσότερα κομμάτια κόψεις ένα όλο, τόσο πιο μικρό 

είναι το κομμάτι που θα πάρεις, μπορεί να παραφραστεί από το μαθητή ότι γενικά με-
γαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μικρότερους όρους. Η αναζήτηση των αιτιών αυτής 
της παράφρασης (π.χ. ελλιπής γνώση των αντίστοιχων κανόνων-ημιμάθεια), μπορεί να 
μας διαφωτίσει γενικότερα πάνω στα αίτια της παρερμηνείας ενός κανόνα. Μια αντί-
θετη ερμηνεία που επίσης έχουμε αναφέρει μπορεί να είναι, ότι ο μαθητής και πάλι 
(όπως και στα λάθη σύμφωνα με την αντίληψη ότι μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους 
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μεγαλύτερους όρους) αντιλαμβάνεται το κλάσμα ως δύο ξεχωριστούς φυσικούς αριθ-
μούς, αλλά ίσως να συγκρίνει τη διαφορά μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή και να 
θεωρεί ως μεγαλύτερο το κλάσμα στο οποίο παρατηρείται η μικρότερη διαφορά. Χρή-
σιμη θα ήταν μια έρευνα η οποία σχετικά με τα αίτια αυτών των λαθών. Τέλος, πρέπει 
να επισημάνουμε τον ιδιαίτερο ρόλο των εξωτερικών αναπαραστάσεων στο ότι βοη-
θούν τους μαθητές (που λειτουργούν διαισθητικά), μέσα σ’ ένα πλαίσιο συνειδητής 
συμμετοχής, να αναπτύξουν τις μεταγνωστικές δεξιότητες (να γνωρίζουν τι κάνουν και 
γιατί το κάνουν) που απαιτούνται ώστε να ξεπεράσουν τα λάθη τους. Η ενημέρωση και 
η αφύπνιση των διδασκόντων σχετικά με τα γνωστικά αίτια των λαθών αυτών (όπως 
εξετάστηκαν υπό το πρίσμα της γνωστικής ψυχολογίας και της διδακτικής των μαθη-
ματικών) λειτουργώντας ως γνώμονας σε μια επανασχεδίαση της διδασκαλίας των κλα-
σμάτων, θα  είναι και η κύρια συνεισφορά της παρούσας εργασίας.  
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Περίληψη 

Τα προαιρετικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων μπορούν να λειτουργήσουν 
ως εργαλεία για την σύνδεση των ενεργητικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης με 
την σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και τον σχολικό επαγγελματικό προσανα-
τολισμό. Η εξέλιξη του προγράμματος της «Επιχειρηματικότητας των Νέων» που υλο-
ποιείται από το 2005 μέχρι σήμερα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει δώσει τη δυ-
νατότητα σε εκατοντάδες ομάδες μαθητών να φτιάξουν τη δική τους «εικονική επιχεί-
ρηση» και παράλληλα να αποκτήσουν πιστοποίηση για τις επιχειρηματικές τους ικα-
νότητες μέσα από on line εξετάσεις. Έτσι, οι μαθητές καταφέρνουν να αποκτήσουν 
γνώσεις με βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο και να κατανοήσουν τον τρόπο 
λειτουργίας της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονο-
μίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικές Δραστηριότητες, Ενεργητική Μάθηση, Επιχειρηματικό-
τητα Νέων. 

Εισαγωγή 

Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων έχουν ως στόχο την ανανέωση της σχολι-
κής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από την ανάπτυξη θετικών στάσεων 
και συμπεριφορών, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την προώθηση νέων με-
θόδων διδασκαλίας και μάθησης (Σπυροπούλου, κ.α. 2008). Τρεις δεκαετίες μετά την 
εφαρμογή τους, τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων εξακολουθούν να είναι 
επίκαιρα και σημαντικά καθώς οι μέθοδοι ενεργητικής μάθησης που ακολουθούν ται-
ριάζουν με τις καινοτόμες αρχές που προσπαθούν να εισάγουν τα νέα αναλυτικά προ-
γράμματα Γυμνασίου και Λυκείου (Ματσαγγούρας 2011). Στο παραπάνω πλαίσιο υ-
λοποιείται από το 2005 (Φ.Ε.Κ. 1254/7-9-2005) στα Γυμνάσια και τα Λύκεια το πρό-
γραμμα «Οικονομία – Επιχειρηματικότητα» με κύριους στόχους: α) τη σύνδεση της 
σχολικής ζωής με τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής, β) το άνοιγμα και την δια-
σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, γ) την καλλιέργεια του πνεύματος της επιχει-
ρηματικότητας. 

Η έννοια της επιχειρηματικότητας προσεγγίζεται ως κινητοποίηση για έκφραση και 
δημιουργία, τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και ιδέες που μετα-
τρέπονται σε καινοτόμες πράξεις. Με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα προσπαθεί να εν-
θαρρύνει τη δημιουργικότητα και να καλλιεργήσει την υπευθυνότητα, τις επικοινωνια-
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κές δεξιότητες, την κριτική σκέψη και την αναλυτική ικανότητα. Για την επιτυχή εφαρ-
μογή του Προγράμματος προτείνονται οι παρακάτω τεχνικές διδασκαλίας όπως η δια-
τύπωση ερωτήσεων (δομημένη επικοινωνία-δεδομένα έρευνας), ο καταιγισμός ιδεών 
(brainstorming), τα σχέδια εργασίας (projects), το παιχνίδι ρόλων και ασκήσεων προ-
σομοίωσης και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στις τοπικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις-
συνεργάτες του σχολείου) (Μαγουλά 2005). 

«Εικονική Επιχείρηση» του ΣΕΝ/JA Greece 

Σημαντικός σταθμός για την προαγωγή της ενεργητικής μάθησης γύρω από την έννοια 
της επιχειρηματικότητας αποτέλεσε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/ JA Greece 
(ΣΕΝ/JA Greece) (http://sen-programs.senja.gr/). Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 
Νέων / JA Greece (ΣΕΝ/ JA Greece) ιδρύθηκε το 2005, με στόχο να προετοιμάσει τους 
νέους, μαθητές κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προετοιμαστούν για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας επιχειρηματικές δεξιότητες και α-
ποκτώντας χρηματοοικονομικές γνώσεις. Το ΣΕΝ/ JA Greece εκπροσωπεί στην Ελ-
λάδα τον οργανισμό Junior Achievement Worldwide, τον μεγαλύτερο μη κερδοσκο-
πικό οργανισμό επιχειρηματικής εκπαίδευσης στον κόσμο, και αναπτύσσει καινοτόμα 
και βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω μιας πλατφόρμας συνεργασίας που 
έχει διαμορφωθεί μεταξύ ΣΕΝ/JA Greece, εκπαιδευτικού συστήματος και επιχειρή-
σεων. To ΣΕΝ/JA Greece προσφέρει στα σχολεία το εκπαιδευτικό υλικό, και δίνει τη 
δυνατότητα συμμετοχής εθελοντών στελεχών από την αγορά εργασίας, οι οποίοι συμ-
μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος. Το πρόγραμμα δίνει στους 
νέους την πρωτοβουλία να βρουν μια επιχειρηματική ιδέα, να κάνουν την έρευνα, να 
στήσουν τη δική τους μαθητική επιχείρηση, αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα, την 
ομαδική εργασία, κριτική σκέψη και επιχειρηματικές δεξιότητες, που θα τους οδηγή-
σουν σε κατάλληλες για αυτούς επιλογές σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  

Οι επιχειρηματικές ιδέες κατευθύνονται σε τέσσερις άξονες: Πολιτισμός – Τουρισμός 
Τοπικά Προϊόντα Τεχνολογία Ελεύθερη Επιλογή από Επίκαιρα Θέματα. ΄Eχουν γνώ-
μονα την Επιχειρηματική Ηθική και Υγιή Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και 
Διαφορετικότητα, την Αειφόρο Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος, την Ε-
πίλυση Κοινωνικών Προβλημάτων και Εισαγωγή Θετικών Κοινωνικών Αλλαγών. Το 
πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», (Company Program στα αγγλικά), έχει αναγνωρι-
στεί από το Γραφείο Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «Η καλύτερη 
εφαρμογή πρακτικής που αφορά την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση». Απευθύ-
νεται σε μαθητές 15-18 ετών, (Γ’ Γυμνασίου/Λύκειο), υλοποιείται εντός ή εκτός ωρο-
λογίου σχολικού προγράμματος (ή σε συνδυασμό των 2). Το πρόγραμμα μπορεί να 
ξεκινήσει από Οκτώβριο – 15 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται τον Μάιο (ΥΠΑΙΘ. 
2014β) 
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Το παράδειγμα των e-visioners 

Μια ομάδα 30 μαθητών της Β τάξης του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου 
Πατρών αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Συν-
δέσμου Επιχειρηματικότητας Νέων JA YE Europe την σχολική χρονιά 2014 - 15. Οι 
μαθητές δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση με προϊόν μια εφαρμογή mobile app 
για android με τη μορφή ενός τουριστικού οδηγού για την Πάτρα. Ονόμασαν την εται-
ρεία “e-visioners” μια μαθητική εταιρεία τουριστικών τεχνολογικών εφαρμογών. Ε-
πειδή ορισμένοι μαθητές συμμετείχαν και σε άλλα προγράμματα αποφάσισαν να υλο-
ποιήσουν το πρόγραμμα εκτός του ωρολογίου προγράμματος καθώς και στα διαλλεί-
ματα.  

Το πρόγραμμα άρχισε με την ίδρυση μιας εταιρίας με τη μορφή της Α.Ε. Στα τέλη 
Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση όπου ψηφίστηκε το καταστατικό της 
επιχείρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΝ. Η Συνέλευση όρισε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και δημιούργησε ένα οργανόγραμμα όπου ο κάθε μαθητής είχε μια θέση εργα-
σίας στην επιχείρηση. Στη συνέχεια για να ξεκινήσουν την παραγωγή και προώθηση 
του προϊόντος εξέδωσαν 500 μετοχές έναντι 2 ευρώ η μία. Στόχος η συλλογή του αρ-
χικού κεφαλαίου που βάση του προγράμματος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 1000 
ευρώ. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του καθηγητή τους δημιούργησαν τον κώδικα και 
την εφαρμογή που περιλάμβανε πληροφορίες για τα καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και 
τα τουριστικά αξιοθέατα της Πάτρας. 

Πρώτος στόχος ήταν η παρουσίαση του προϊόντος στο Trade Fair του ΣΕΝ στο the 
Mall Αthens στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Οι μαθητές βρήκαν σπόνσορες, έφτιαξαν κάρ-
τες με το qr και το logo τους, δημιούργησαν μια αφίσα, blog (http://www.e-
visioners.blogspot.com/) και ιστοσελίδα στο facebook 
(www.facebook.com/evisioners) για να ενημερώσουν και να προβάλουν το προϊόν 
τους. Πελάτες ήταν επιχειρήσεις της Πάτρας που ασχολούνται με τον τουρισμό οι ο-
ποίες κατέβαλαν 2 ευρώ ως μηνιαία συνδρομή για την ένταξή τους στην εφαρμογή. Οι 
μαθητές παρουσίασαν το προϊόν στην έκθεση με επιτυχία και συμμετείχαν σε συνε-
ντεύξεις από κριτές και απόφοιτους μαθητές του ΣΕΝ. Οι e-visioners απέσπασαν θε-
τικά σχόλια για τις επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις τόσο από τους κριτές, όσο 
και τους επισκέπτες. Σε όλη αυτή την προσπάθεια οι νέοι «επιχειρηματίες» είχαν την 
υποστήριξη ενός στελέχους της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο είχε οριστεί από το Σω-
ματείο Επιχειρηματικότητας Νέων. Η σύμβουλος είχε τρεις συναντήσεις με τους μα-
θητές και αρκετές με τους επιβλέποντες καθηγητές και προσπάθησε με τις γνώσεις της 
να μας κατευθύνει οργανωτικά σύμφωνα με τα δεδομένα της «πραγματικής» αγοράς. 

Παράλληλα οι μαθητές προσπάθησαν να κάνουν γνωστή την επιχείρηση μέσα από την 
αρθρογραφία τους στον τοπικό τύπο και να προσελκύσουν επιχειρήσεις που ασχολού-
νταν με τον τουρισμό ώστε αυτές να ενταχτούν στον τουριστικό οδηγό της επιχείρησης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να εγγράψει την επιχείρηση στην 
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πλατφόρμα του οργανισμού Junior Achievement Worldwide, «Enterprise without bor-
ders» (https://www.facebook.com/enterprisewithoutborders ). Στόχος ήταν να έρθουν 
οι e-visioners σε επαφή με εικονικές επιχειρήσεις μαθητών από άλλες χώρες και να 
ανταλλάξουν απόψεις για τα εγχειρήματά τους. Τον Απρίλιο οι μαθητές συμμετείχαν 
σε ένα παράλληλο πρόγραμμα με αυτό της «Εικονικής Επιχείρησης» που ονομάζεται 
«Global Enterprise Project» (G.E.P.). Oι μαθητές ανά δύο απάντησαν σε ένα πολύ σύ-
ντομο διαδικτυακό τεστ 5-10 λεπτών στα Αγγλικά στο οποίο παρουσιάζονταν τα βα-
σικά σημεία της Παγκοσμιοποίησης: οικονομία, περιβάλλον, δημογραφικά στοιχεία, 
αγορές εργασίας και δεξιότητες, τεχνολογία (http://globalenterpriseproject.eu/about-
gep). Στη συνέχεια έγινε ωριαία παρουσίαση on line από σύμβουλο εθελοντή του JA 
Europe για την παγκοσμιοποίηση και την επιχειρηματικότητα.  

Οι e-visioners δημιούργησαν το επιχειρηματικό τους σχέδιο το οποίο και παρέδωσαν 
στο ΣΕΝ στις 30 Απριλίου μαζί με ένα δεκάλεπτο video που περιέγραφε όλη την πορεία 
της επιχείρησης (Βλέπε «Business Plan», 2016). Στη σύνοψη του επιχειρηματικού τους 
σχεδίου αναφέρουν: «Στην πρώτη Γενική Συνέλευση των ενδιαφερόμενων, μελών, με-
τόχων, μαθητών του σχολείου μας έγινε κοινά αποδεκτό να δημιουργήσουμε μια μα-
θητική εταιρεία (στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του ΣΕΝ / JA 
GREECE) που θα έχει ως αρχικό κεφάλαιο, έσοδα από την έκδοση και διάθεση μετο-
χών (A.E.). Μέσω της διαδικασίας «brain storming» η συντριπτική πλειοψηφία επέλεξε 
ένα προϊόν που είναι πρωτοπόρο, καινοτόμο, χωρίς μεγάλο κόστος παραγωγής, εύκολο 
στη διακίνησή και τη διανομή και προπάντων απαντούσε στις ανάγκες της πόλης μας 
σήμερα. Η ιδέα του να φτιάξουμε έναν τουριστικό οδηγό για την πόλη μας, την Πάτρα, 
με τη μορφή μιας mobile app εφαρμογής για android έδωσε φτερά στη δημιουργική 
φαντασία των μαθητών-μετόχων. 

Στη συνέχεια αναζητήθηκε ένα όνομα που θα ήταν εύκολο να αναπαραχθεί προφορικά, 
λέξη σύμβολο, να μπορεί να απομνημονευτεί, να δημιουργεί θετική εντύπωση, να αρέ-
σει στους νέους, και να έλκει τον μελλοντικό μας «καταναλωτή – επισκέπτη της πόλης 
μας»! Έτσι γεννήθηκε το όνομα της εταιρείας μας: e-visioners. Οι e-visioners προκύ-
πτουν από την ματιά μας στο μέλλον στοχεύοντας να συμβάλλουμε στο όραμά μας για 
μια πόλη που θα αποτελεί πόλο έλξης για πολλά είδη τουρισμού! Το αρχικό κεφάλαιο 
συγκεντρώθηκε με την απόφαση μας να εκδώσουμε μετοχές. Ορίστηκε η αρχική τιμή 
πώλησης της μετοχής να είναι 2 €. Αναζητήθηκαν χορηγοί και συγκεντρώθηκε ένα 
σεβαστό ποσό. Πελάτες μας είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό 
που με εξάμηνη συνδρομή 8 € μπορούν να διαφημιστούν από την εφαρμογή μας. Νε-
κρό σημείο πωλήσεων (αριθμός επιχειρήσεων που εντάσσονται στην εφαρμογή μας 
ώστε να μην υπάρχει ζημία): Σταθερά έξοδα/Τιμή – Κόστος ανά μονάδα = 340/8-0,45 
= 45. Η πρόβλεψη μας είναι ότι η επιχείρηση θα έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. 
Η διαχείριση των κερδών έχει αποφασιστεί να είναι: η χρήση ποσού για εκπαίδευση – 
πιστοποίηση των στελεχών στις επιχειρηματικές δεξιότητες (ESP, GEP), απονομή bo-
nus στα στελέχη, το υπόλοιπο ποσό να διανεμηθεί με τη μορφή μερίσματος στους με-
τόχους». 
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Αρκετοί μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απέκτησαν ένα πιστοποιητικό επι-
χειρησιακών δεξιοτήτων (ESP) (http://www.entrepreneurialskillspass.eu ) που είναι α-
ναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Entrepreneurial Skills Pass – ESP 
είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα - ιδιαίτερα για τα ελληνικά δεδομένα - πιστοποί-
ησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (Lifelong learning Program) και υποστηρίζεται από μεγάλους οργανι-
σμούς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Europe), 
το Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (WKO), Eurochambres κ.α. Οι μαθητές αρχικά, 
απάντησαν από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο σε 3 ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγη-
σης και τον Ιούνιο συμμετέχουν σε μια on line εξέταση που τους οδήγησε στην από-
κτηση του πιστοποιητικού. 

Στις 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση και έγινε ρευστοποιήσει της ε-
πιχείρηση (διανομή των κερδών στους μετόχους – εργαζόμενους), ολοκληρώνοντας τη 
συμμετοχή της ομάδας στο πρόγραμμα του ΣΕΝ. Στην αξιολόγηση του προγράμματος 
οι μαθητές ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από την λειτουργία της επιχείρησης τους. Θα 
ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα να την συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά (κάτι που 
απαγορεύεται από τους όρους του διαγωνισμού). Ορισμένοι δήλωσαν ότι θα τους εν-
διέφερε, μετά από την εμπειρία της εικονικής επιχείρησης, να κάνουν σπουδές γύρω 
από την επιχειρηματικότητα. Στα θετικά που επισήμαναν ήταν ότι απέκτησαν νέες γνώ-
σεις με βιωματικό τρόπο καθώς και ένα πιστοποιητικό το οποίο θα μπορέσουν να χρη-
σιμοποιήσουν αργότερα στο βιογραφικό τους. Επίσης, όλοι οι μαθητές επέλεξαν όσον 
αφορά τις δεξιότητες που καλλιέργησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος την ομα-
δικότητα και τη συνεργασία. Οι μικροί «επιχειρηματίες’ κλήθηκαν να πάρουν σημα-
ντικές αποφάσεις τόσο σε οικονομικό επίπεδο, αφού διαχειρίστηκαν μεγάλα χρηματικά 
ποσά, όσο και σε οργανωτικό επίπεδο αφού έπρεπε να λειτουργήσουν διαφορετικά 
τμήματα και να παρουσιάσουν την επιχείρησή τους σε κοινό, κριτές και πελάτες. Οι 
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες διάβασαν το υλικό του ΣΕΝ για να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και αντιλήφθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν να τα 
καταφέρουν χωρίς τη βοήθεια των συμμαθητών – στελεχών της επιχείρησης. 

Συμπεράσματα 

Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων μεγιστοποιούν την εμπλοκή των μαθη-
τών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας το δικό τους 
τρόπο μάθησης. Στα προγράμματα όσο και στις Ερευνητικές Εργασίες ο μαθητής α) 
ανακαλύπτει-εφευρίσκει γνώση. Το αποτέλεσμα δεν προσφέρεται έτοιμο, αλλά οικο-
δομείται από το μαθητή, β) έρχεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της μάθησης για 
ικανό χρονικό διάστημα, γ) καλλιεργεί και ασκεί ποικιλία γνωστικών δεξιοτήτων, δ) ο 
εκπαιδευτικός ενισχύει τις δεξιότητες που θεμελιώνουν την ενεργητική μάθηση, ε) ε-
στιάζει τις προσπάθειές του σ’ ένα συγκεκριμένο σκοπό δραστηριοποίησης (π.χ. κατα-
τάσσει, ταξινομεί, αξιολογεί κτλ.) και στ) χρησιμοποιεί ενσυνείδητα μια διαδικασία ή 
μέθοδο που θα τον οδηγήσει στο σκοπό (Ματσαγγούρας 2000). 
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Ειδικότερα το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης του Σωματείου Επιχειρηματικό-
τητας Νέων επιτυγχάνει την ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση επιτυγχάνοντας τη 
σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας. Οι μαθητές μέσα από την προσομοίωση 
της λειτουργίας μιας επιχείρησης καλλιεργούν δεξιότητες αλλά και δοκιμάζονται στις 
αρχές της επιχειρηματικότητας γι΄ αυτό και το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να 
ενταχτεί στις σχολικές δραστηριότητες της Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΥΠΑΙΘ 2014α).  

Άλλο ένα από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι οι μαθητές βιώνουν τον 
ευγενή ανταγωνισμό και έχουν πολλαπλά κίνητρα: πιστοποίηση επιχειρηματικών δε-
ξιοτήτων, συμμετοχή σε εκθέσεις, ταξίδια, επικοινωνία με επιχειρήσεις και τα Μ.Μ.Ε. 
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που δεν έχουν υψηλές επιδόσεις στα μαθή-
ματα ή υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης στο πλαίσιο του σχολείου να αναδείξουν τα 
«δικά» τους ταλέντα στην δημιουργικότητα, την οργάνωση ή την επικοινωνία. Στην 
επιχείρηση των e-visioners υπήρχαν μαθητές που ασχολήθηκαν για πρώτη φορά με 
σχολικά προγράμματα και αναδείχτηκαν πρωταγωνιστές με τους ρόλους που είχαν στο 
πλαίσιο της επιχείρησης. Μερικοί από αυτούς ακολούθησαν στην Γ τάξη τον προσα-
νατολισμό της Οικονομίας και της Πληροφορικής και μου επισήμαναν τη συμβολή της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα στην κατανόηση σημαντικών εννοιών του μαθήματος 
των Αρχών Οικονομικής θεωρίας. 

Εν κατακλείδι, το παράδειγμα των e-visioners ενισχύει την πρόταση προηγούμενης ει-
σήγησής μου (Καλλίγνωμος 2015, σ.σ. 293) για ένταξη των προαιρετικών Προγραμ-
μάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Με αυτό 
τον τρόπο θα εμπλέκονται στα προγράμματα το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολι-
κής μονάδας μετατρέποντας τη σχολική μονάδα σε ένα πεδίο βιωματικής ανακαλυπτι-
κής μάθησης και δημιουργίας. Οι επιβλέποντες καθηγητές θα μπορούσαν να είναι δύο 
για κάθε πρόγραμμα, κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων ώστε να επιτευχτεί η 
διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα μέσα 
από τις προσομοιώσεις να καλυφτούν και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την 
απουσία του μαθήματος και των γραφείων επαγγελματικού προσανατολισμού στα Λύ-
κεια. Οι μαθητές απαλλαγμένοι από το άγχος της αξιολόγησης θα μπορούν να επιλέ-
γουν προγράμματα με θέματα της αρεσκείας τους, να αποκτούν γνώσεις / δεξιότητες 
και να επιτυγχάνουν την αυτοπραγμάτωσή τους στο πλαίσιο του σχολείου. 
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Ψηφιακή ασφάλεια στο σχολείο με το πρόγραμμα πιστοποίησης eSafety Label 

Ανδριγιαννάκη Δέσποινα  

 Γυμνάσιο Γαζίου, Καθηγήτρια Πληροφορικής 

desandrig@gmail.com 

Γκινούδη Αθηνά  

Διδάκτορας Φυσικής, Πανεπιστήμιο Rennes I, Γαλλία 

Γυμνάσιο Γαζίου, Καθηγήτρια Φυσικής 

aginoudi@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eSafety Label, το οποίο έχει σκοπό 

να αναβαθμίσει τις πρακτικές του σχολείου για ορθή χρήση του Διαδικτύου από τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της κοινότητας eSafety Label τα σχολεία ε-

φοδιάζονται με πηγές και εργαλεία και ανταλλάσουν καλές εκπαιδευτικές πρακτικές  

έτσι ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο της ψηφιακής τους ασφάλειας, ενώ η συμμετοχή 

στο πρόγραμμα οδηγεί σε ετικέτα πιστοποίησης, μετά από αξιολόγηση των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ενός σχολείου στο 

Πρόγραμμα, τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό, η διαδικασία αξιολόγησης καθώς και 

η εμπειρία ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου) από τη συμμετοχή 

του τα τελευταία δύο χρόνια στις συνεργατικές δράσεις του eSafety Label. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Διαδίκτυο, ψηφιακή ασφάλεια, eSafety Label 

Εισαγωγή 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασική καθημερινή δρα-

στηριότητα των εφήβων, με το Διαδίκτυο να τους παρέχει πληροφόρηση, επικοινωνία, 

κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία (Παπαγεωργίου, 2010). Οι υπολογιστές και το Διαδί-

κτυο είναι σήμερα προσιτά στους νέους, ενώ η εξοικείωση γίνεται από πολύ μικρή 

ηλικία και συχνά ενθαρρύνεται και από την οικογένεια (Gross,  2004). Από την άλλη 

το σχολείο παρέχει στους μαθητές την απαραίτητη εκπαίδευση έτσι ώστε αυτοί να μπο-

ρούν να ανταπεξέλθουν αργότερα στις προκλήσεις ενός διαρκώς  αναπτυσσόμενου ψη-

φιακού κόσμου (Selwyn, 2013).  

Η υιοθέτηση όμως της τεχνολογίας φέρνει προκλήσεις τόσο για την ασφάλεια στο Δια-

δίκτυο και την προστασία από κακόβουλες πρακτικές (Himma, 2006 ; Hinduja & Jus-

tin, 2008 ; Huffaker, 2006) όσο και για την αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων στην 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και υγεία των εφήβων από την υπερβολική ενασχόληση με 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή/και τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Σφακιανάκης 

κ.α., 2012). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου συνδέ-

εται με επιθετικότητα,  χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, συμπτώματα κατάθλιψης και κοι-
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νωνική φοβία (Bradley, 2005). Παράλληλα, είναι σε όλους γνωστά σοβαρότατα πρό-

σφατα περιστατικά της επικαιρότητας στα οποία εμπλεκόμενοι είναι νέοι με υπερβο-

λική-αρνητική  συμπεριφορά στο Διαδίκτυο.  

Για τη χώρα μας, πρόσφατες έρευνες του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων 

Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (Saferinternet, 2015a; Saferinternet, 2015b) 

δείχνουν ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην υπερβολική χρήση του Διαδικτύου 

με ποσοστό 40%, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συμπεριλαμβανομένης και της 

Ρωσίας να είναι 7%, ενώ σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου  οι Έλληνες εμφα-

νίζονται να κατέχουν την πρωτιά και στα διαδικτυακά παιχνίδια με ποσοστό 48%  ένα-

ντι 27% του ευρωπαϊκού μέσου όρου (European Commission, 2013). 

Τα παραπάνω γεννούν το ερώτημα του κατά πόσο οι μαθητές μας εκπαιδεύονται κα-

τάλληλα, όχι μόνο στη χρήση της νέας τεχνολογίας αλλά και στην απόκτηση δεξιοτή-

των για την ορθή και δημιουργική αλληλεπίδραση με το Διαδίκτυο και τα μέσα επικοι-

νωνίας. Μπορεί το σχολείο να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε αυτή την κατεύθυνση; Έ-

χουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις, την εξοικείωση  με τις νέες τεχνολογίες και τη βού-

ληση να εμπνεύσουν τους μαθητές για δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου; 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eSafety Label απευθύνεται σε σχολεία και σκοπό έχει να 

τα βοηθήσει να εντάξουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

στην Εκπαίδευση, εφοδιάζοντάς τα παράλληλα με πηγές και εργαλεία, έτσι ώστε να 

βελτιώσουν το επίπεδο της ψηφιακής ασφάλειας που παρέχουν.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα eSafety Label και πιο συγκεκριμένα 

τη γενικότερη φιλοσοφία του, τα εργαλεία που παρέχει και τη διαδικασία που ακολου-

θεί ένα σχολείο προκειμένου να διεκδικήσει πιστοποίηση. Αναφερόμαστε στη συνέχεια 

στην εμπειρία του σχολείου μας από τη συμμετοχή του τα τελευταία δύο χρόνια στο 

πρόγραμμα και παρουσιάζουμε κάποιες από τις δράσεις τις οποίες πραγματοποιήσαμε 

καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης της βελτίωσης της ψηφιακής μας ασφάλειας.  

Κλείνουμε τέλος  με τα συμπεράσματά μας. 

Το Πρόγραμμα  eSafety Label 

Εγγραφή 

Σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο η διαχείριση του Προγράμματος  eSafety Label γίνεται 

από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet) και κάθε σχολείο μπορεί να 

συμμετέχει μετά από εγγραφή του στη διαδικτυακή πύλη http://www.esafetylabel.eu/.  

Στην επιλογή  «Γίνετε μέλος της κοινότητας»  (Εικόνα 1), ο εκπαιδευτικός ο οποίος  

έχει οριστεί υπεύθυνος για την ψηφιακή ασφάλεια, και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

του σχολείου,  αφού πρώτα επιλέξει γλώσσα και συμπληρώσει το προφίλ του σχολείου, 

καλείται να συμπληρώσει ένα έντυπο αξιολόγησης σχετικά με τις υποδομές, την πολι-

τική και την πρακτική του σχολείου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.  
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Απόκτηση Ετικέτας Πιστοποίησης 

Η διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης eSafety φαίνεται συνοπτικά στην εικόνα 2. Το 

σχολείο αξιολογείται με βάση αυτό το έντυπο που συμπληρώθηκε, με ενδεικτικές ερω-

τήσεις να φαίνονται στην εικόνα 2, και αν συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία 

(22 ή περισσότερους βαθμούς με τουλάχιστον 5 βαθμούς ανά κατηγορία) του χορηγεί-

ται η χάλκινη ετικέτα πιστοποίησης για 18 μήνες. Ταυτόχρονα το σχολείο λαμβάνει το 

εξατομικευμένο σχέδιο δράσης που καλείται να υλοποιήσει μέσα σε 18 μήνες για να 

βελτιώσει την ψηφιακή του ασφάλεια. Αν το σχολείο δεν συμπληρώσει την απαραίτητη 

βαθμολογία έχει το δικαίωμα σε ένα χρόνο αφού βελτιωθεί να υποβάλλει νέο έντυπο 

αξιολόγησης. Αργότερα και ενώ το σχολείο υλοποιεί το σχέδιο δράσης και ανεβάζει 

τις αποδείξεις στην πλατφόρμα του προγράμματος, αξιολογείται εκ νέου με βάση την 

πορεία βελτίωσης και τη γενικότερη συνεισφορά του στην κοινότητα eSafety και αν 

συμπληρώσει 44 βαθμούς του χορηγείται η ασημένια ετικέτα πιστοποίησης, ενώ αν 

συγκεντρώσει 60 βαθμούς του χορηγείται η χρυσή ετικέτα και το σχολείο γίνεται μέ-

ντορας και συνεισφέρει τοπικά σε άλλα σχολεία με συμβουλές και καλές πρακτικές.  

 

Εικόνα 1.  Η αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης του προγράμματος eSafety Label 
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Εικόνα 2. Η διαδικασία πιστοποίησης eSafety διαγραμματικά 

Οφέλη από τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα eSafety Label, το σχολείο αποκτά:  

 πρόσβαση σε πόρους και εργαλεία όπως συμβουλές και καθοδήγηση που θα το 

βοηθήσουν να διαχειριστεί περιστατικά που σχετίζονται με το Διαδίκτυο εντός και 

εκτός σχολείου, ενημερωτικά δελτία, λίστες ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρό-

τυπα, ενημερωτικό υλικό για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές κ.λ.π. 

 ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς 

 δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών  με άλλα σχολεία και εκπαιδευτι-

κούς που συμμετέχουν στην κοινότητα 

 ετικέτα eSafety που του παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με άλλα σχο-

λεία σε τοπικό, εθνικό αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η εμπειρία του Σχολείου μας 

Πολιτική για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο 

Το σχολείο μας, ένα πολυπληθές Γυμνάσιο σε ημιαστική περιοχή, ακολούθησε τη δια-

δικασία που προαναφέρθηκε, αξιολογήθηκε και απέκτησε τη χάλκινη ετικέτα eSafety 

τον Απρίλιο του 2014 μαζί με το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης.  Σύμφωνα με αυτό το 

σχολείο κλήθηκε να προχωρήσει σε α) κατανομή σχετικών αρμοδιοτήτων στο εκπαι-

δευτικό προσωπικό, β) οργάνωση και παραγωγή υλικού και γ) υλοποίηση επιμορφωτι-

κών δράσεων για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.   

Έτσι, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίστηκαν α) ο Συντονιστής του 

σχολείου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, β) ο  υπεύθυνος για τον έλεγχο της διαδι-

κτυακής φήμης του σχολείου, γ) ο υπεύθυνος Διαχειριστής Δικτύου και Συντονιστής 
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Τ.Π.Ε. και δ) ο υπεύθυνος για ενημερώσεις και άδειες χρήσης Λογισμικού. Παράλληλα 

ο Σύλλογος Διδασκόντων συζήτησε και ενέκρινε τις βασικές αρχές που θα περιλαμβά-

νονται στο κείμενο  της Πολιτικής του Σχολείου για ασφαλέστερο Διαδίκτυο και δε-

σμεύτηκε στην εφαρμογή τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκαν οι επιμορφωτικές ανά-

γκες  των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και αντιμετώπισης 

περιστατικών.  

Το κείμενο της Πολιτικής του σχολείου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, το οποίο α-

ποφασίστηκε να επικαιροποιείται κάθε δύο χρόνια,  καθορίζει πώς το σχολείο διαχει-

ρίζεται σχετικά θέματα και προσδιορίζει τις βασικές αρχές που όλα τα μέλη της σχολι-

κής κοινότητας πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν. Περιλαμβάνει κανόνες σχετικά 

με τη διασφάλιση του τοπικού δικτύου LAN (Local Area Network) και δεσμεύει τους 

εκπαιδευτικούς στη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών και στην εγκατάσταση 

λογισμικών σε υπολογιστές του σχολείου χωρίς τη σχετική άδεια.  Θέτει επίσης κανό-

νες για τη δημοσίευση υλικού στον ιστότοπο του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη το 

σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και στα πνευματικά δικαιώματα. Δίνει έμφαση στη 

διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το σχολείο με έλεγχο του περιεχομέ-

νου που θα δημοσιεύεται και υποχρεωτική προστασία με κωδικούς πρόσβασης και προ-

βλέπει αντιμετώπιση περιστατικών μη ορθής χρήσης του Διαδικτύου από εκπαιδευτι-

κούς και μαθητές καθώς και περιστατικών κυβερνοεκφοβισμού ο οποίος σε καμία πε-

ρίπτωση δεν γίνεται ανεκτός. Θέτει τέλος κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων 

από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου από τους μαθη-

τές στον χώρο του σχολείου, προβλέπεται η ενεργοποίηση κατάλληλων φίλτρων καθώς 

και η συνεχής επίβλεψή τους από εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια εκπόνησης εργα-

σιών στις οποίες απαιτείται σύνδεση με το Διαδίκτυο. Η Πολιτική του Σχολείου για την 

ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι αναρτημένη στον ιστότοπο  του σχολείου και για αυτήν 

ενημερώνονται τόσο οι μαθητές με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς, όσο και οι 

γονείς τους.  

Επιμορφωτικές – Ενημερωτικές Δράσεις 

 Όπως προαναφέρθηκε, μέρος του σχεδίου δράσης ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευ-

τικών πάνω σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και διαχείρισης περιστατικών μη ορ-

θής χρήσης των νέων τεχνολογιών. Για το σκοπό αυτό: 

 έχει οργανωθεί στο σχολείο φάκελος (έντυπος και ψηφιακός), ο οποίος εμπλουτί-

ζεται συχνά με επιμορφωτικό υλικό 

 έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα στον ιστότοπο  του σχολείου με επιλεγμένο υλικό για 

την ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας για θέματα ασφάλειας 

στο Διαδίκτυο 

 αξιοποιείται η κοινότητα εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη στην πλατφόρμα του 

προγράμματος eSafety Label, όπου γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρα-

κτικών διαχείρισης ανάλογων περιστατικών 
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 πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις με συμμετοχή ειδικών από φορείς 

με τους οποίους συνεργάζεται το σχολείο 

 το εκπαιδευτικό προσωπικό συμμετέχει σε επιμορφωτικές συναντήσεις που οργα-

νώνονται στην πόλη μας αλλά και σε διαδικτυακά σεμινάρια και επιμορφωτικά 

προγράμματα με θέμα το ασφαλές Διαδίκτυο που οργανώνονται από το Πανελλή-

νιο Σχολικό Δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, το e-twinning  κ.λ.π. 

Στο σχολείο τηρείται επίσης βιβλίο συμβάντων στο οποίο αναγράφονται ανώνυμα τα 

περιστατικά μη ορθής χρήσης του Διαδικτύου από μαθητές, ο τρόπος διαχείρισής  τους 

και η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε η εμπειρία αυτή να αξιοποιείται και 

στο μέλλον. Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών, η συνερ-

γασία των οποίων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις, και όταν η σοβαρότητα του περιστατικού το απαιτεί, το σχολείο 

απευθύνεται σε ειδικές υποστηρικτικές δομές οι οποίες κρίνονται ότι είναι κατάλληλες 

για να χειριστούν το περιστατικό.  

Το σχολείο δίνει όμως ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών του σε θέματα 

ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Πληροφορικής αλλά και  άλλων μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος. Το θέμα 

της ασφάλειας στο Διαδίκτυο προσφέρεται για διαθεματική  αλλά και βιωματική προ-

σέγγιση και   για το λόγο αυτό εκπονούνται σχέδια μαθήματος από καθηγητές διαφό-

ρων ειδικοτήτων του σχολείου. Οι μαθητές ενημερώνονται επίσης από ειδικούς για 

τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο και για τα μέτρα προστασίας που πρέπει 

να λαμβάνουν. Ενδεικτικά αναφέρονται  ενημερώσεις μέσω  τηλεδιασκέψεων από την 

Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και οι ενημερώσεις από αρμόδιους της 

Υπηρεσίας Safe-Line. Επιπλέον, οι μαθητές συμμετέχουν με δημιουργίες όπως αφίσες, 

ποιήματα, μαντινάδες και ζωγραφιές με θέμα το ασφαλές Διαδίκτυο κάθε χρόνο στην 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου η οποία εορτάζεται  τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδο-

μάδας του Φεβρουαρίου, στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-

νων και σε Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς όπως για παράδειγμα στο Youth Manifesto.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η συνεργασία με τους γονείς καθώς και οι δράσεις ενημέ-

ρωσης - ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο που οργανώνονται για 

γονείς σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου με ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ, Safeline, το Δήμο μας, Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, ΚΕΣΑΝ κ.λ.π 

Αξιολόγηση  

Όπως προαναφέρθηκε, η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται αμέσως μετά 

από  την εγγραφή και τη συμπλήρωση του έντυπου αξιολόγησης που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικές μόνο με την υλικοτεχνική υποδομή, την πολιτική και τις πρακτικές 

του σχολείου ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα 

αυτής της αξιολόγησης το σχολείο αποκτά τη σιδερένια ή τη χάλκινη ετικέτα πιστοποί-

ησης. Από εκεί και πέρα όμως, η βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειάς του αξιολογείται 
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και με βάση α) τις δράσεις που πραγματοποιούνται και β) τη συνεισφορά του στην 

κοινότητα eSafety μέσω δημοσιεύσεων στην πλατφόρμα και συμμετοχής στο διάλογο 

μέσω της χρήσης του Forum. 

Στην περιοχή «Ο χώρος του σχολείου μου» της πλατφόρμας eSafety (εικόνα 3), το κάθε 

σχολείο αναρτά όλες τις δράσεις που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της ψηφιακής α-

σφάλειας, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ στην περιοχή «Διαχείριση 

περιστατικών» αναρτά  ανώνυμα παραδείγματα διαχείρισης περιστατικών που προέ-

κυψαν στο σχολείο αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τα περιστατικά 

μπορεί να είναι απλά, όπως η υποκλοπή κάποιου κωδικού πρόσβασης μαθητή ή η μό-

λυνση κάποιου υπολογιστή του σχολείου από εκπαιδευτικό, αλλά και πολύ σοβαρά 

όπως περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού που μπορεί να έχουν συμβεί. 

 

Εικόνα 3. «Ο χώρος του Σχολείου μου» με παραδείγματα αναρτημένου υλικού 

Το Σχολείο μας αξιολογήθηκε και με βάση τη μοριοδότησή του απέκτησε την Ασημέ-

νια Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση eSafety ένα χρόνο μετά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, 

ενώ τον Ιανουάριο του 2016 αξιολογήθηκε εκ νέου και απέκτησε την αντίστοιχη 

Χρυσή Πιστοποίηση. Το σήμα της Πιστοποίησης eSafety στον ιστότοπο του σχολείου 

δίνει την ένδειξη σε γονείς και άλλους ενδιαφερομένους ότι η ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

λαμβάνεται σοβαρά από τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του συγκεκριμένου 

σχολείου, ενώ η διάκριση αυτή θέτει το σχολείο σε ρόλο «μέντορα» στην περιοχή του 

με τη προώθηση δράσεων διάχυσης των καλών πρακτικών στην ευρύτερη εκπαιδευ-

τική κοινότητα. 
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Συμπεράσματα 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εφήβους αποτελεί σημαντικό μέρος της κα-

θημερινότητάς τους, με το Διαδίκτυο να συνδέεται με δραστηριότητες εντός σχολείου  

αλλά κυρίως με δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των μαθητών.  Η ικανότητα 

όμως της χρήσης των μέσων επικοινωνίας από τους νέους δε σημαίνει απλή μάθηση 

της τεχνολογίας, αλλά ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ορθή και ασφαλή χρήση. Ο ρόλος 

του σχολείου στο να προστατεύσει τους μαθητές από τους κινδύνους του Διαδικτύου 

είναι καθοριστικός. Το πρόγραμμα eSafety Label παρέχει στα σχολεία εργαλεία και 

πόρους και  προωθεί τη  συνεργασία, τον κοινωνικό  διάλογο και την ενεργό εμπλοκή 

των μαθητών, έτσι ώστε σταδιακά να θεσπιστούν όρια και κανόνες στο φαινόμενο 

«Διαδίκτυο», το οποίο ειδικά στη χώρα μας,  δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως κατανοητό.  

Η εμπειρία από τη συμμετοχή του Σχολείου μας σε αυτό το πρόγραμμα τα τελευταία 

δύο χρόνια αποτιμάται ως ιδιαίτερα θετική, από γονείς εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι 

οποίοι αναφέρονται τόσο στις δράσεις ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούνται όσο 

και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και στην απόκτηση κουλτούρας συνερ-

γασίας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
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Εκπαιδευτική πολιτική και Τ.Π.Ε. Αναφορά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 

Η περίπτωση της Ελλάδας. 

Παναγιωτοπούλου Φωτεινή 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 & Π.Ε.60, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε.–Δ.Π.Θ. 

foteini.panagiotopoulou@gmail.com  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετάται και παρουσιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική που έχει 

αναπτυχθεί σε θέματα, που αφορούν την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση. Η Εκπαιδευτική πολιτική θεωρείται 

υπό το πρίσμα δύο κατηγοριών: της Πολιτικής Σχεδιασμού και της Πολιτικής Δράσης. 

Σε διεθνές επίπεδο διακρίνονται πέντε διαφορετικές πολιτικές σχεδιασμού με διαφορε-

τικό προσανατολισμό (Οικονομικό, Κοινωνικό, Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων, 

Διοίκησης και Μεικτό Προσανατολισμό). Σε επίπεδο πολιτικής δράσης αναπτύσσονται 

προγράμματα σε τέσσερις βασικούς τομείς που αφορούν: τον Τεχνολογικό Εξοπλισμό, 

την Τεχνική Υποστήριξη, την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και τα Αναλυτικά Προ-

γράμματα. Για την περίπτωση της Ελλάδας σχετικά με την Πολιτική Σχεδιασμού τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι αναπτύσσεται Μεικτός Προσανατολισμός, ενώ αναπτύσ-

σεται Πολιτική Δράσης για κάθε έναν από τους τέσσερις τομείς που προαναφέρθηκαν. 

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Πολιτική, Τ.Π.Ε.  

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν εισβάλει με 

καταλυτικό τρόπο στην καθημερινότητα. Δεν είναι τυχαίο που o Τεχνολογικός εγγραμ-

ματισμός, σήμερα θεωρείται ο τρίτος βασικότερος πλάι στον Γλωσσικό και τον Μαθη-

ματικό (Livingstone, 2012). Οι περισσότερες χώρες λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της ένταξης, ασκούν εκπαιδευτική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και αναλυτική παρουσίαση της εκπαιδευτικής πολι-

τικής που έχει αναπτυχθεί σε θέματα, που αφορούν την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην Εκπαί-

δευση, σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο για την περίπτωση της Ελλάδας. Πιο 

συγκεκριμένα αφού προηγηθεί εννοιολογική αποσαφήνιση των βασικών όρων, μελε-

τάται διεθνώς η εκπαιδευτική πολιτική, χωρισμένη σε δύο κατηγορίες (Εκπαιδευτική 

Πολιτική Σχεδιασμού, Εκπαιδευτική Πολιτική Δράσης) και έπειτα μελετάται ξεχωρι-

στά η περίπτωση της Ελλάδας. Η εργασία καταλήγει σε κριτική αποτίμηση της υφιστά-

μενης κατάστασης παρέχοντας προτάσεις προς βελτίωση. 

Εκπαιδευτική Πολιτική 

Η πολιτική θεωρείται ως διαδικασία αλλά και ως αποτέλεσμα, και αποτελεί μία έννοια 

πλατιά που δύσκολα ορίζεται (Παπαδάκης, 2003). Σε μία προσπάθεια ορισμού της πα-
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ραπάνω έννοιας στη βιβλιογραφία, αποδίδεται σαν τις γενικές διακηρύξεις ή αντιλή-

ψεις που καθοδηγούν την πορεία της σκέψης, γίνονται κατανοητές μέσα από στρατη-

γικές και υλοποιούνται με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Πιο συγκεκριμένα εκπαι-

δευτική πολιτική, είναι η πολιτική που αφορά θέματα της εκπαίδευσης γενικότερα ή 

εστιάζει σε ορισμένες πτυχές της (Παγκάκη, 1993).  

Στη συγκεκριμένη μελέτη η εκπαιδευτική πολιτική έχει εξεταστεί υπό το πρίσμα δύο 

κατηγοριών α) της Πολιτικής Σχεδιασμού (Strategic Policy), η οποία θέτει στόχους, 

παρέχει όραμα, δίνει κίνητρο, μεταβάλλει και συντονίζει προσπάθειες και β) της Πολι-

τικής Δράσης (Operational Policy), η οποία δημιουργεί προγράμματα και εξασφαλίζει 

πόρους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την πολιτική Σχεδιασμού 

(Kozma, 2008). 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Η συμβολή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι φαινόμενο αρχαιοτάτων χρόνων, 

το οποίο αρχίζει να παίρνει τη σημερινή μορφή στις αρχές του 20ου αιώνα και εξελίσ-

σεται συνεχώς μέχρι τις μέρες μας. Στη διάρκεια του χρόνου, για να εκφραστεί αυτό το 

φαινόμενο χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί ορισμοί. Σήμερα χρησιμοποιείται περισ-

σότερο ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Με τον 

όρο αυτό χαρακτηρίζονται: «οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη με-

τάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνα, ή-

χοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς όλων αυτών των άυλων μηνυμάτων» 

(Κόμης, 2004). Η μελέτη της βιβλιογραφίας δείχνει, ότι υπάρχει θετική συμβολή της 

ένταξης στην μαθησιακή διαδικασία, στο έργο του εκπαιδευτικού και στην εκπαίδευση 

γενικότερα. Η γενικότερη στάση των εμπλεκομένων (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) 

κρίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό θετική. (Παπαδανιήλ, 2005˙ Ράπτης & Ράπτη, 

2001). 

Εκπαιδευτική Πολιτική Τ.Π.Ε. σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Το ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι 

έντονο και αυτό αποτυπώνεται σε πλήθος εγγράφων διεθνών πολιτικών. Σημαντικοί 

διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει πολιτική υπέρ της ένταξης, υποστηρίζοντας, ότι 

οι Τ.Π.Ε. αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, της ενδυνάμωσης 

της δημοκρατίας και της διαφάνειας της διακυβέρνησης, μέσο βελτίωσης του βιοτικού 

επιπέδου, ενώ ακόμη χαρακτηρίζονται και ως στήριγμα για την ενίσχυση της σταθερό-

τητας και την προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης (Kozma, 2008). Μερικοί από τους 

οργανισμούς αυτούς είναι: η Ομάδα των Οκτώ Κυβερνήσεων των Μεγαλύτερων Ε-

κβιομηχανισμένων Δημοκρατιών του Κόσμου (G8 Heads Of State, 2000), ο Οργανι-

σμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Ο.Ο.Σ.Α. (ΟΕCD, 2001 & ΟΕCD, 

2006), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2003), τα Ηνωμένα Έθνη (United Nations, 

2005) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission, 2000 & OECD, 2001). 
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H μελέτη Kozma (2008) του Κέντρου Μάθησης μέσω της Τεχνολογίας των ΗΠΑ, σε 

διεθνές επίπεδο, διακρίνει πέντε διαφορετικές Πολιτικές Σχεδιασμού με διαφορετικό 

προσανατολισμό. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πέντε διαφορετικοί προσανατολισμοί 

και ενδεικτικά -μέσα σε παρένθεση- κάποιες από τις χώρες που αναπτύσσουν τον κάθε 

προσανατολισμό αντίστοιχα: α)Προσανατολισμός στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Οι-

κονομικός Προσανατολισμός στοχεύει στη δημιουργία πιο παραγωγικού εργατικού δυ-

ναμικού, το οποίο θα υποστηρίζει την «οικονομία της γνώσης». Στο πλαίσιο της οικο-

νομίας αυτής το ζητούμενο είναι η παραμέρηση των παλαιών πρακτικών, η συνεχιζό-

μενη κατάρτιση των εργαζομένων και η προώθηση της ανταγωνιστικότητας (Χατζη-

στεφανίδου, 2002) - (Σιγκαπούρη, Ιορδανία) β)Προσανατολισμός στην κοινωνική α-

νάπτυξη. Ο Κοινωνικός Προσανατολισμός δίνει έμφαση στην κοινωνική επιρροή, την 

προαγωγή της δημοκρατικής συμμετοχής στα κοινά και τη δημιουργία ενεργών πολι-

τών (Φινλανδία, Χιλή) γ)Προσανατολισμός στις Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις. Σύμ-

φωνα με τον προσανατολισμό αυτό, πρώτο βήμα για την ένταξη θεωρείται η αναθεώ-

ρηση Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π), παιδαγωγικών θεωριών και αξιολόγησης 

(Αυστραλία, Νότιος Αφρική) δ) Προσανατολισμός στη Διοίκηση. Ο προσανατολισμός 

αυτός στοχεύει στη βελτίωση της διοίκησης της εκπαίδευσης γενικότερα και δίνει έμ-

φαση στη δημιουργία ψηφιακών βάσεων και τη διαχείριση συστημάτων (ΗΠΑ) ε) Μει-

κτός Προσανατολισμός, ο οποίος συνδυάζει στοιχεία από τις τέσσερις προηγούμενες. 

Σε επίπεδο πολιτικής δράσης, αναπτύσσονται δράσεις σχετικά με τέσσερις βασικές κα-

τηγορίες, οι οποίες αφορούν: α) τον τεχνολογικό εξοπλισμό β) την επιμόρφωση εκπαι-

δευτικών γ) την τεχνική υποστήριξη και δ) τα Αναλυτικά Προγράμματα (Kozma,2008). 

Η Περίπτωση της Ελλάδας 

Παρά τα όσα έχουν αναγγελθεί από διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με την ένταξη των 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, πρέπει κάθε χώρα να ανταποκριθεί σε αυτά αναπτύσσοντας 

εθνική πολιτική. Η έρευνα δείχνει ότι για να επιτύχει η ένταξη των Τ.Π.Ε. και να έχει 

συνέχεια στο χρόνο πρέπει να καθοδηγείται από μία γενικότερη εθνική εκπαιδευτική 

πολιτική (Valcke, Rots, Verbeke & Braak, 2007). 

Πολιτική Σχεδιασμού 

Η μελέτη σε έγγραφα σχετικά με την ένταξη των Τ.Π.Ε. και στα Α.Π. όλων των βαθ-

μίδων εκπαίδευσης, κατέδειξε ότι η Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικής σχεδιασμού ανα-

πτύσσει Μεικτό Προσανατολισμό, ο οποίος δανείζεται στοιχεία από τον Κοινωνικό 

Προσανατολισμό, τον Προσανατολισμό στις Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις και από 

τον Διοικητικό Προσανατολισμό. 

Η Ελλάδα, ούσα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί σύμπλευση με την πολιτική 

της. Έχοντας λάβει μέρος στις πρωτοβουλίες eEurope και elearning, οι οποίες προσα-

νατολίζονται στην «οικονομία της γνώσης» (Χατζηστεφανίδου, 2002), θα ήταν αναμε-

νόμενο να δανείζεται στοιχεία από τον Οικονομικό Προσανατολισμό. Παρότι γίνονται 

αναφορές και στα Α.Π. - καθώς αναφέρεται ως στόχος η προσέγγιση της κοινωνίας της 
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τεχνογνωσίας και η σύνδεση της ένταξης των Τ.Π.Ε. με το μετέπειτα επάγγελμα (Υ-

ΠΕΠΘ, 2002) - ωστόσο φαίνεται να υπερισχύουν διαφορετικοί προσανατολισμοί.  

Περισσότερο έντονος είναι ο Κοινωνικός Προσανατολισμός. Όπως αναφέρεται στο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-

δών Πληροφορικής (2002), ως βασικός στόχος της ένταξης τίθεται η καλλιέργεια υ-

πεύθυνων και ενεργών πολιτών και η κριτική προσέγγιση της κοινωνίας της γνώσης 

δίνοντας προτεραιότητα στην ανθρωπιστική παιδεία. Επίσης διευκρινίζεται ότι είναι 

απαραίτητη η εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε. ανεξάρτητα από τις μελλοντικές επαγγελματι-

κές επιλογές, ενώ στη σύνδεση των μαθητών με την αγορά εργασίας, η βαρύτητα δίνε-

ται στην ανάπτυξη που μπορεί αυτή να έχει σε κοινωνικό επίπεδο (ΥΠΕΠΘ, 2002). 

Επίσης πιο πρόσφατα, με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών και τη δράση ψηφιακό σχο-

λείο (2011), οι Τ.Π.Ε. θεωρούνται ως μέσο παροχής ίσων ευκαιριών για μάθηση και 

προσεγγίζονται αντίθετα από κάθε τεχνοκεντρική αντίληψη (βλ. Ψηφιακό σχολείο 

http://www.edulll.gr/?page_id=276 ) 

Επίσης, ο Μεικτός Προσανατολισμός της πολιτικής σχεδιασμού της Ελλάδας δανείζε-

ται στοιχεία και από τον Προσανατολισμό στις Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις, καθώς 

το 2002 αναθεωρούνται τα Α.Π. όλων των βαθμίδων. Ένας από τους λόγους για τους 

οποίους πραγματοποιείται η αλλαγή αυτή είναι και η ένταξη των Τ.Π.Ε , ενώ στα πλαί-

σια της αλλαγής αυτής προτείνονται νέες παιδαγωγικές μέθοδοι που θα την ευνοούν 

(ΥΠΕΠΘ, 2002). Επίσης το 2011 πραγματοποιείται αλλαγή στα Προγράμματα Σπου-

δών σχετικά με τις Τ.Π.Ε. (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματι-

σμό στο Γυμνάσιο http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/gymnasio_tpe_new.pdf και το Δη-

μοτικό http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/dimotiko_new.pdf ) 

Τέλος, ο Μεικτός Προσανατολισμός, δανείζεται στοιχεία και από τον Διοικητικό Προ-

σανατολισμό. Αυτό δικαιολογείται, καθώς στα πλαίσια του Νέου Σχολείου (Σχολείο 

21ου αιώνα) και της δράσης «Ψηφιακό Σχολείο» - που αναφέρθηκε νωρίτερα- επιχει-

ρείται η δημιουργία ψηφιακών υποδομών, οι οποίες υπόσχονται να λειτουργήσουν α-

ποκεντρωτικά και να βελτιώσουν τη διοίκηση (βλ. Ψηφιακό σχολείο 

http://www.edulll.gr/?page_id=276 ). 

Πολιτική Δράσης 

Σχετικά με την Πολιτική Δράσης, η Ελλάδα αναπτύσσει έργα- δράσεις σε κάθε το-

μέα, όπως αναφέρονται στη συνέχεια. 

Τεχνολογικός Εξοπλισμός 

Μεγάλα ποσά έχουν επενδυθεί διεθνώς για τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολικών 

μονάδων. Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει θετικά βήματα στον τομέα αυτό. Ένα από 

τα πιο σημαντικά έργα στην πάροδο του χρόνου, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

πρωτοβουλίας eEurope, όταν εξοπλίστηκαν και δικτυώθηκαν 2054 σχολικές μονάδες 
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της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1023 της δευτεροβάθμιας (Τρίκολας, Πλατάρος & 

Λαδάς, 2014). Ένα ακόμη σημαντικό έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η δράση 

«Αναβάθμιση ψηφιακών δομών των σχολείων», σύμφωνα με την οποία πρόκειται να 

γίνει αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού και εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων πλη-

ροφορικής. Για τη δράση αυτή έχουν υποβάλλει αίτηση συνολικά 5452 μονάδες (βλ. 

Αναβάθμιση ψηφιακών δομών των σχολείων http://edulabs.minedu.gov.gr/). 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Το απαιτητικό έργο της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. έχουν αναλάβει διαφορετικοί φορείς 

μέχρι σήμερα. Αρχικά το έργο αυτό ανέλαβαν οι Σχολές Λειτουργών Μέσης και Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. & Σ.Ε.Λ.Δ.Ε) με την ίδρυσή τους το 1979. Έπειτα 

το έργο αυτό μοιράζονται τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και διάφο-

ροι επιστημονικοί φορείς (πχ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών). Ένα από τα σημαντικότερα 

έργα ήταν αυτό της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνο-

λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (2002), στο οποίο επιμορ-

φώθηκαν 76000 περίπου εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης. Την τελευταία δεκαετία δύο είναι τα σημαντικότερα επιμορφωτικά έργα τα οποία 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρώτο είναι η Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου (2005), η οποία 

αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (βλ. http://www.pi-

schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html). Την περίοδο 2010- 2014 πιστοποιήθηκαν 

23000 εκπαιδευτικοί. Το δεύτερο σημαντικό έργο είναι η «Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου 

για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» (2008), το έργο 

αυτό παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση σχετικά με την ένταξή των Τ.Π.Ε. στην εκπαι-

δευτική διαδικασία (βλ. http://b-epipedo2.cti.gr/). Την ίδια περίοδο 2010-14 επιμορφώ-

θηκαν 6000 εκπαιδευτικοί. Να σημειωθεί ότι η Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου, δεν προσφέ-

ρεται τα τελευταία χρόνια, αλλά προσφέρονται μόνο εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ η 

επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου δεν προσφέρεται για όλους τους εκπαιδευτικούς. (Καλλιβρε-

τάκη, 2011˙ Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2012 κ.α.) 

Τεχνική Υποστήριξη 

Σχετικά με την Τεχνική Υποστήριξη, το ρόλο αυτό έχουν αναλάβει οι υπεύθυνοι των 

εργαστηρίων πληροφορικής -για τις μονάδες που διαθέτουν- και οι Υπεύθυνοι των Κέ-

ντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ), οι οποίοι σήμερα αντι-

μετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο έργο τους. Αυτό διαπιστώθηκε και από ημιδο-

μημένη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με τον Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης, 

μέσω της οποίας αναδείχθηκαν σημαντικές δυσκολίες στο έργο του κέντρου, με σημα-

ντικότερες αυτές της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του.  

Αναλυτικά Προγράμματα 

Τα Α.Π. συντάσσονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εγκρίνονται από τον Υπουργό 

Παιδείας και έπειτα κυκλοφορούν σε όλα τα σχολεία (Μαρκόπουλος, 1990). Οι Τ.Π.Ε. 
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εμφανίζονται πρώτη φορά στο πρόγραμμα σπουδών των Τεχνικών Λυκείων τη δεκαε-

τία του 1980, ως ξεχωριστό μάθημα Πληροφορικής. Έκτοτε συνέχισαν την πορεία έ-

νταξης στην εκπαίδευση, ώσπου το 2002 με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμ-

μάτων Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Νηπιαγωγείο – Λύκειο), 

την περίοδο 2001-2, οι Τ.Π.Ε. εισάγονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η εισαγωγή αυτή γίνεται με τρόπο 

ολιστικό. Πιο πρόσφατα (2011), στα πλαίσια της δράσης «Νέο Σχολείο (Σχολείο του 

21ου αιώνα)», εκδίδεται Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. και τον πληροφοριακό 

εγγραμματισμό στο Δημοτικό Σχολείο & Γυμνάσιο. Με τα νέα προγράμματα σπουδών 

ορίζονται πλέον και για το Δημοτικό συγκεκριμένες ώρες διδασκαλίας σχετικά με τις 

Τ.Π.Ε.. 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη αυτή καταδεικνύει, ότι υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για την ένταξη των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση και αναπτύσσεται εκπαιδευτική πολιτική προς αυτό το σκοπό. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, γίνονται ενθαρρυντικά βήματα αναπτύσσοντας αξιόλογη Πο-

λιτική Σχεδιασμού Μεικτού Προσανατολισμού και Πολιτική Δράσης σε σημαντικούς 

τομείς. Ωστόσο, για την επιτυχή ένταξη των Τ.Π.Ε., θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη 

συνέπεια ανάμεσα στην Πολιτική Δράσης και Σχεδιασμού. Εφόσον ο Μεικτός Προσα-

νατολισμός αποσκοπεί στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, θα έπρεπε η Πολιτική Δρά-

σης να μεριμνά για την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν 

να ανταπεξέλθουν σε αυτές. Επίσης απαιτείται και κατάλληλη επιμόρφωση στις τεχνο-

λογικές κυρίως δεξιότητες, ειδικά των Στελεχών Εκπαίδευσης, αφού ο Μεικτός Προ-

σανατολισμός στοχεύει και στην βελτίωση της διοίκησης. Η επιμόρφωση θα μπορούσε 

να είναι -ως ένα βαθμό- υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς και να σχεδιαστεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε να δίδονται κίνητρα και συνεχή υποστήριξη. Ακόμη και ο πιο 

άρτιος σχεδιασμός της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, για να μετουσιωθεί στην 

πράξη πρέπει να περάσει από τον εκπαιδευτικό. Αυτό απαιτεί έναν εκπαιδευτικό με 

υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, παράγοντας για τον οποίο πρέπει να μεριμνήσει η χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω κατάλληλης επιμόρφωσης. 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

Καλλιβρετάκη, Α. (2001). Διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης δεξιοτήτων των εκπαι-

δευτικών Μαθηματικών που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών 

τεχνολογιών (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πατρών, Πά-

τρα. 

Καλογιαννάκης, Μ. & Παπαδάκης, Σ. (2012). Αποτίμηση του Έργου «Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των Εκπαιδευτικών 

Λογισμικών». Μια μελέτη περίπτωσης για την Περιφέρεια της Κρήτης. Νέα 

Παιδεία, Τεύχος 144, 98-112. 

939

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πλη-

ροφορίας και των επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

Μαρκόπουλος, Α. (1990). Η Εκπαιδευτική Πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

τα Εκπαιδευτικά Συστήματα των Κρατών Μελών. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση. 

Παγκάκη, Γ. (1993). Νεοελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική - Τόμος Α΄. Αθήνα – Κομο-

τηνή: Εκδ. Σακκούλα. 

Παπαδάκης, Ν. (2003). Εκπαιδευτική Πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική 

πολιτική (;). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Παπαδανιήλ, Ι. (2005). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνο-

λογιών. Το παράδειγμα των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης: θεωρητική και ε-

μπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2001). Είναι δυνατόν να αλλάξει η κουλτούρα της μάθησης 

με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση; Η σημασία της 

παιδαγωγικής μόρφωσης των Εκπαιδευτικών και η στέρηση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της χώρας μας. Στο Κ. Τσολακίδης (Επιμ.), Συνέδριο η Πληροφορική 

στην Εκπαίδευση Τεχνικές Εφαρμογές Κατάρτιση Εκπαιδευτικών, 14-15 Δεκεμ-

βρίου 2001 (σσ. 47-70). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

Τρίκολας, Κ., Πλατάρος, Ι. & Λαδάς, Ι. (2014). Μια πρόταση για την επιτάχυνση της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τ.Π.Ε. Στα 

Πρακτικά του Συνεδρίου Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε, 22-23 Νοεμ-

βρίου 2014 (σσ. 2187-2195). Αθήνα.  

Χατζηστεφανίδου, Σ. (2002). Παγκοσμιοποίηση και Εκπαιδευτική Πολιτική της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής μέσα από τις Πράσινες και τις Λευκές Βίβλους – Η δεκαετία 

1991-2001. Αθήνα: αυτοέκδοση. 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

European Commision. (2000). eEurope: An information society for all. Brussels: Eu-

ropean Commision. 

Kozma, R. (2008). Comparative Analysis of Policies for ICT in Education. Στο J. 

Voogt & G. Knezek (Επιμ.), International Handbook of Information Technol-

ogy in Primary and Secondary Education (σσ. 1083-1096). ΗΠΑ: Springer Sci-

ence. 

Livingstone, A. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. Ox-

ford Review of Education, Vol. 38 (No1), 9-24. 

940

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Organization for Economic Cooperation and Development. (2001). E- learning: the 

partnership challenge. Paris: OECD. Doi: 10.1787/9789264193161-en 

Organization for Economic Cooperation and Development. (2001). The well- being of 

nations: The role of human and social capital. Paris: OECD. Doi: 

10.1787/9789264189515-en 

Organization for Economic Cooperation and Development. (2006). Are Students 

ready for a technology rich world? What PISA tell us.. Paris: OECD. Doi: 

10.1787/9789264036093-en 

United Nations. (2005). World summit on the information society: Tunis commitment. 

New York: United Nations. 

Valcke, M., Rots, I., Verbeke, M. & Braak, J. (2007). ICT teacher training: Evaluation 

of the curriculum and training approach in Flanders. Teaching and Teacher Ed-

ucation, Vol. 23, 795-808. 

World Bank. (2003). ICT and MDGs: A World Bank perspective. Washington DC: 

World Bank. 

Πηγές από το Διαδίκτυο 

G8 Heads of State. (2000). G8 Okinawa Communique, Διαθέσιμο online: 

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/documents/commu-

nique.html, προσπελάστηκε στις 21/08/16. 

Δράση Αναβάθμισης Ψηφιακών Δομών των Σχολείων, Διαθέσιμο online: 

http://edulabs.minedu.gov.gr/, προσπελάστηκε στις 21/08/16.  

Επιμόρφωση Α΄επιπέδου, Διαθέσιμο online: http://www.pi-schools.gr/pro-

grams/ktp/epeaek/ergo.html, προσπελάστηκε στις 21/08/16. 

Επιμόρφωση Β΄επιπέδου, Διαθέσιμο online: http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ , προσπε-

λάστηκε στις 21/08/16. 

Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, Διαθέσιμο 

online: http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/gymnasio_tpe_new.pdf , προσπελά-

στηκε στις 21/08/16. 

Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-

δευση, Διαθέσιμο online: http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/dimotiko_new.pdf , 

προσπελάστηκε στις 21/08/16. 

941

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/documents/communique.html
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/documents/communique.html
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/
http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/gymnasio_tpe_new.pdf
http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/dimotiko_new.pdf


ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμά-

των Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής, Διαθέσιμο 

online: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ , προσπελάστηκε στις 

21/08/16. 

Ψηφιακό σχολείο, Διαθέσιμο online: http://www.edulll.gr/?page_id=276, προσπελά-

στηκε στις 21/08/16. 

942

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.edulll.gr/?page_id=276


Μελέτη της τάσης διαμόρφωσης των φύλων εποπτών-εποπτευομένων μελών ως 

προς την επίβλεψη-εκπόνηση διπλωματικών εργασιών  μεταπτυχιακών τμημά-

των με θετική κατεύθυνση 

Δρ. Πατσιομίτου Σταυρούλα  

Μαθηματικός –Ερευνήτρια (Ph.D-Med) 

spatsiom@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλλει στον τομέα της ισότητας των φύλων και 

τη διεκδίκηση και καταξίωση των γυναικών ερευνητριών και ειδικότερα όσον αφορά 

τα Τμήματα θετικών σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ως προς την ισότητα 

κατανομής θέσεων διδασκαλίας. Η θεώρηση του φύλου των εκπαιδευτικών που φοι-

τούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την υπο-

στήριξη της διπλωματικής τους εργασίας, είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό ζήτημα. 

Η διπλωματική εργασία που εκπονείται από τους φοιτητές /υποψηφίους μεταπτυχια-

κών διπλωμάτων, για λόγους ορθότητας των απόψεων, αλλά και επιστημονικής καθο-

δήγησης συντελείται με την υποστήριξη και επίβλεψη ενός μέλους Διδακτικού Ερευ-

νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος. Στην παρούσα εργασία μελετάται η πε-

ρίπτωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος με θετική κατεύθυνση. Τα ερευνητικά ερω-

τήματα που μελετώνται αφορούν την τάση αλλαγής ως προς την κατανομή: (α) των 

φύλων των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης που έχουν εκπονήσει τη διπλωματική 

τους εργασία και επομένως την τάση αλλαγής ως προς το επικρατέστερο φύλο των 

φοιτητών/-τριών, (β) των φύλων των επιβλεπόντων /-ουσών καθηγητών, και (γ) των 

συνδυασμών φύλων επιβλεπόντων /-ουσών-φοιτητών/-τριών για το χρονικό διάστημα 

2004-2015.  

Λέξεις-Κκλειδιά: ισότητα  φύλων, διπλωματική εργασία, επίβλεψη-επιβλέπων/-ουσα, 

περιγραφική στατιστική μελέτη, Excel, Geogebra. 

 Εισαγωγή  

Οι αλλαγές στις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα ωθούν πολλά άτομα να προ-

σαρμοστούν στο υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και να αυξήσουν τα τυπικά τους 

προσόντα και επομένως τις γνώσεις τους, ώστε να επιτύχουν το στόχο τους. Μεταξύ 

των απαιτούμενων δεξιοτήτων είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (Kay, 2010), ώστε 

να είναι σε θέση να αποκτήσουν μια καλύτερη θέση και έναν υψηλότερο μισθό. Γενι-

κότερα, τα άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο 

επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα τυπικό προσόν (π.χ μεταπτυχιακό/ ή και διδακτορικό 

στο αντικείμενο ειδίκευσης και ενδιαφέροντός τους). Στην ουσία δηλαδή, ένα αποδει-

κτικό στοιχείο των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο.  

943

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που παρακολουθούν διαφορετικά προ-

γράμματα σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν κάτι 

κοινό: μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων που προβλέπονται 

από το Πρόγραμμα Σπουδών τους, και την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις έχουν την 

υποχρέωση της εκπόνησης εργασίας, η οποία ονομάζεται Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

εργασία.  

 

Η διπλωματική εργασία έχει στόχο την εκπόνηση μελέτης σε ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέ-

ροντος κάθε φοιτητή με στόχο την ειδίκευσή του στο συγκεκριμένο τομέα. Για παρά-

δειγμα: οι φοιτητές/-τριες του Μεταπτυχιακού Τμήματος «Διδακτική και Μεθοδολογία 

των Μαθηματικών» του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών μπο-

ρούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στη Διδακτική των Μαθηματικών σε σχέση 

με (α) νέες τεχνολογίες, (β) προγράμματα σπουδών στα μαθηματικά σε διαφορετικές 

βαθμίδες εκπαίδευσης, (γ) γνωστική ψυχολογία, (δ) διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος 

στα μαθηματικά κλπ, η οποία ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα συμβολής της εργα-

σίας στην γνώση, καθώς και της μεθόδου προσέγγισης του θέματος με ουσιαστική α-

ξιοποίηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Όλη αυτή η διαδικασία για λόγους ορθότητας των απόψεων, αλλά και επιστημονικής 

καθοδήγησης των φοιτητών συντελείται με την υποστήριξη και επίβλεψη ενός Καθη-

γητού/-τριας του Τμήματος, ο οποίος είναι ειδικός/-η στο αντικείμενο μελέτης του υ-

ποψηφίου, αλλά και με την υποστήριξη της υπόλοιπης συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Πολλοί ερευνητές αναφέρονται στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά 

την εκπόνηση της εργασίας τους, καθώς και ότι είναι μικρό το ποσοστό των φοιτητών 

που μπορούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους, χωρίς την υποστήριξη κάποιου/-ας 

επιβλέποντα/-ουσας.  

Αλληλεπιδραστική σχέση προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του ακα-

δημαϊκού «ζεύγους» επόπτη-εποπτευόμενου 

Σύμφωνα τις Chiappetta-Swanson & Watt (2011) υπάρχουν υποχρεώσεις και κανόνες 

που διέπουν τη σχέση επόπτη-εποπτευόμενου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κανόνες» 

πρέπει να ευνοούν τα συμφέροντα του φοιτητή. Οι ευθύνες του επόπτη για την υπο-

στήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών τους σε κάθε στάδιο, από τη διαμόρφωση του 

ερευνητικού έργου μέχρι τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και τη συζήτηση των απο-

τελεσμάτων, καθώς και την παρουσίαση και τη δημοσίευση της έρευνας είναι σημα-

ντικές (Brew & Peseta, 2004; Lee, 2007; Chiappetta-Swanson & Watt,2011) 

Οι Chiappetta-Swanson & Watt (2011, p.6) θεωρούν ότι  οι επόπτες οφείλουν: 
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Ακόμα, σύμφωνα με τις Chiappetta-Swanson & Watt (2011, p.7), ένας κατάλογος των 

ενδεικτικών υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν τη διπλωμα-

τική του εργασία με κάποιο  μέλος Δ.Ε.Π., είναι ο παρακάτω:  

 

 

Σύμφωνα με τις Chiappetta-Swanson & Watt (2011) «η σχέση ανάμεσα σε ένα μετα-

πτυχιακό σπουδαστή και έναν ακαδημαϊκό επόπτη είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη των 

ερευνητικών δεξιοτήτων, […] την αίσθηση της ικανοποίησης και των δύο συμμετεχό-

ντων, και τη διαμόρφωση μιας επιτυχημένης τροχιάς καριέρας τόσο του φοιτητή όσο 

και του επιβλέποντος». 

Επιπροσθέτως, ο ρόλος των μεταπτυχιακών εργασιών είναι ενδεικτικός για τη διαμόρ-

φωση της πορείας ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος και: (α) για τους φοιτητές, ώστε 
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να αποκτήσουν την ικανότητα ερευνητικής εμπειρίας που είναι σημαντική για την εξέ-

λιξη της επαγγελματικής τους μετέπειτα πορείας, (β) για τους επιβλέποντες, αφού η 

συνεισφορά τους διευρύνει τους ορίζοντες των φοιτητών τους, τους βοηθά να καλλιερ-

γήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους και ενδεχομένως να αναδειχθούν ως  νέα «ταλέ-

ντα» στον επιστημονικό τομέα. Επομένως, η διαδικασία συμβάλλει στην επαγγελμα-

τική ανάπτυξη των φοιτητών/-τριών τους, αλλά εμμέσως και στη δική τους επαγγελ-

ματική ανάπτυξη από την καλή φήμη που διαχέεται για αυτούς/-ες, λόγω της καθοδή-

γησης από την εμπλοκή τους στις ερευνητικές μελέτες των φοιτητών τους. Επομένως, 

θεωρείται ως  αλληλεπιδραστική σχέση προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 

του ακαδημαϊκού ζεύγους επόπτη(/-τριας)-εποπτευόμενου(/-νης).  

Η διαδικασία εποπτείας 

(βλ. ιστοσελίδα [1]) 
(βλ. ιστοσελίδα [2])  

 

(Ομήρου Οδύσσεια, Ραψωδία Β΄, 225) 

Η μάθηση σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει δύο άτομα: το ανώτερο σε ιεραρχία (εκ-

παιδευτικό) και το κατώτερο σε ιεραρχία (εκπαιδευόμενο), τον επόπτη ή μέντορα και 

τον εποπτευόμενο. Υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες ως προς τρόπο ορισμού και 

προσέγγισης των εννοιών. Η έννοια του μέντορα έχει τις ρίζες της στην Ελληνική μυ-

θολογία, σύμφωνα με την οποία ο Μέντωρ -- στη μυθολογία αναφέρεται ότι τη μορφή 

του Μέντορα έπαιρνε η θεά Αθηνά -- ήταν ένα σοφός και έμπιστος σύμβουλος 

(Clutterback, 1991), στον οποίο εμπιστεύτηκε ο Οδυσσέας την εκπαίδευση του Τηλέ-

μαχου.  Η έννοια του μέντοριν (mentoring) είναι σύνθετη και πολυδιάστατη και περι-

λαμβάνει την καθοδήγηση, τη διδασκαλία, την επιρροή και την υποστήριξη ενός αρχα-

ρίου από ένα εμπειρότερο, ο οποίος θεωρείται κοινά αποδεκτό έμπιστο άτομο. Η έννοια 

αυτή συχνά χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και άλλα επαγγέλματα, 

προκειμένου να περιγράψουν ένα άτομο που έχει σημαντική επιρροή στην επαγγελμα-

τική τους καριέρα. 

 
Εικόνα 1: Ο Τηλέμαχος με τον Μέντορα (Pablo E. Fabisch, 1699) (βλ. ιστοσελίδα [3]) 
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Η εποπτεία (supervision), σύμφωνα με λεξικό ελληνικής γλώσσας (βλ. ιστοσελίδα [4]) 

«έχει το νόημα της επίσημης παρακολούθησης και του ελέγχου» του εποπτευόμενου 

από έναν εποπτεύοντα/-ουσα «με σκοπό τη διαπίστωση αν αυτός ενεργεί ή λειτουργεί» 

με τον δέοντα τρόπο. Η επίβλεψη πάλι σύμφωνα με το ίδιο λεξικό είναι «η ενέργεια ή 

το αποτέλεσμα του επιβλέπω, δηλαδή η ενέργεια ελέγχου και καθοδήγησης του επο-

πτευόμενου».  

 

Εικόνα 2:Αριστερά: Η σχολή των Αθηνών (Ραφαήλ, 1510-1511) και η εμφανής σχέση 

με την κατασκευή του κανονικού πενταγώνου κατά τη δημιουργία της. Δεξιά: Επιβλέ-

πων-φοιτητής, λεπτομέρεια τοποθετημένη σε μια κορυφή του κανονικού πενταγώνου 

(βλ. ιστοσελίδα 5). 

Αναφορικά με την επαγγελματική εποπτεία (professional supervision) αυτή εφαρμό-

στηκε αρχικά, στις ομάδες ψυχανάλυσης το 1920 (Carrol, 1996) και στα μεταγενέστερα 

μοντέλα που προέβαλαν τις ψυχοδυναμικές έννοιες που βασίζονται σε θεωρίες ψυχα-

νάλυσης (Wosket & Page, 2001). Στη σύγχρονη εποχή, η εποπτεία εφαρμόζεται σε όλα 

τα επαγγέλματα, ενώ η έρευνα σε διαθεματικά πλαίσια (inter-professional contexts) 

δείχνει ότι ψυχολόγοι, συχνά, καλούνται να εποπτεύσουν άλλα επαγγέλματα 

(Townend, 2005). Αναφορικά με τη διδακτορική διατριβή (τίτλος Ph.D) είναι «μια δια-

δικασία που εξαρτάται από τη στενή, εργασιακή σχέση μεταξύ φοιτητών και εποπτικών 

αρχών» (Krauss & Ismail, 2010, p.803). Σε αντίθεση με άλλες επαγγελματικές ή εκπαι-

δευτικές σχέσεις, η εργασιακή σχέση μεταξύ επόπτη –εποπτευόμενου μπορεί συχνά να 

βοηθήσει, ακόμα και να δημιουργήσει τη “success story” ενός ατόμου ή και το αντί-

θετο. Αν και η σχέση μεταξύ του/της επόπτη/-τριας και του εποπτευόμενου φοιτητή/-

τριας είναι σημαντική, δεν έχουν επακριβώς προσδιοριστεί τα κριτήρια της αμοιβαίας 

επιλογής των ατόμων. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν κύριους λόγους το φύλο, την ε-

θνικότητα και την αρχαιότητα. Η αρμοδιότητα του επόπτη καθηγητής/-τριας ως προς 

το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της μελέτης του εποπτευόμενου, η αξιοπιστία, 

και η καλή του θέληση θεωρούνται τα θετικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το πώς 

αντιλαμβάνεται την περίοδο μαθητείας ο εποπτευόμενος σπουδαστής. Ο στόχος όμως 

της παρούσας εργασίας δεν είναι να επεκταθεί σε μια θεωρητική μελέτη του όρου επο-
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πτεία, του ρόλου του επόπτη υπό όρους μάνατζερ κλπ., ζητήματα για τα οποία θα ανα-

φερθούμε σε επόμενη εργασία στο άμεσο μέλλον.   

Μεθοδολογία της παρούσας μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα μίας μεγαλύτερης μελέτης, η οποία επεκτάθηκε σε 

πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα στον ελληνικό χώρο, με διαφορετικές απευθύνσεις 

στην έρευνα. Η όλη έρευνα έχει στόχο να εξετάσει αν η συσχέτιση μεταξύ ανδρικού 

φύλου και ειδικότητας θετικών επιστημών εξακολουθεί να ισχύει, και ποια τάση επι-

κρατεί σήμερα (α) ως προς τη διδασκαλία των θετικών επιστημών από γυναίκες καθη-

γήτριες, (β) ως προς την κατανομή των φύλων των φοιτητών μεταπτυχιακών τμημάτων 

με θετική απόκλιση, (γ) ως προς την επικρατέστερη τάση της επιλογής του επιβλέπο-

ντα, θεωρώντας ως κριτήριο το φύλο, εκ μέρους των φοιτητών.  

Μέσω της ποσοτικής μελέτης της παρούσας εργασίας επιδιώκεται μια πρόβλεψη και 

ενδεχομένως γενίκευση των αρχικών συμπερασμάτων. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέ-

χθηκε η πιλοτική μελέτη περίπτωσης (McKinney, 1966; Yin 1989), η οποία μπορεί να 

αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή προκύπτει 

η κατανόηση ενός θέματος σφαιρικά, από την μελέτη μιας συγκεκριμένης περίπτωσης. 

Αρχικός στόχος της μελέτης ήταν να απαντήσει σε θέματα που αφορούν το φύλο των 

εκπαιδευτικών, ποιες ειδικότητες ειδικεύονται σε θέματα Διδακτικής μεθοδολογίας 

(Πρωτοβάθμια -Δευτεροβάθμια), τι θέματα εκπονούν και αν αυτά είναι σε σχέση με 

Τ.Π.Ε., ποιο το περιεχόμενο των διπλωματικών εργασιών ή αν υπάρχουν κοινές διπλω-

ματικές εργασίες ως προς το θεωρητικό πλαίσιο, ποιο το φύλο των επιβλεπόντων με-

λών Δ.Ε.Π., δεδομένης της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στην Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση κλπ.  

Η συγκέντρωση των δεδομένων της παρούσας μελέτης διεξήχθη εξ ολοκλήρου μέσω 

του διαδικτύου. Σε πρώτη φάση εντοπίστηκαν μέσω διαδικτύου τα Πανεπιστημιακά 

Τμήματα, στα οποία λειτουργούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα (π.χ. Παιδαγωγικό Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανε-

πιστήμιο Κρήτης κλπ. ), καθώς και τα Τμήματα στα οποία αναρτώνται διπλωματικές 

εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διαδικασία δεν είναι αρκετά απλή, αφού α-

κολουθείται διαφορετική πολιτική από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα αναφορικά με την 

ανάρτηση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, οι οποίες τις περισσότερες φο-

ρές είναι ιδιαίτερα αξιόλογες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, η συγκέντρωση πληροφο-

ριών από Πανεπιστημιακό Τμήμα ανάλωσε αρκετό χρόνο της μελέτης, αφού αναγκαίες 

πληροφορίες που αφορούν το φύλο του επιβλέποντα/-ουσας μιας διπλωματικής εργα-

σίας, τη βαθμίδα στην οποία ανήκει κλπ. δεν περιέχονται αναρτημένες στη ιστοσελίδα, 

αλλά πρέπει να «ανοίγεις» κάθε μία διπλωματική εργασία. Η καταγραφή των στοιχείων 

αυτών (π.χ. 500 περίπου διπλωματικών) ως προς τον τίτλο, φύλο συγγραφέα κλπ. οδή-

γησε σε αρχείο word 80 σελίδων περίπου και στη συνέχεια σε αρχείο Excel για κατα-

νομή των πληροφοριών.  
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Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα φύλου, που αφορούν τους 

εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης, όσο και τους επιβλέποντες /-ουσες καθηγητές/-

τριες με τις οποίες εκπονούν τη μελέτη της διπλωματικής τους εργασίας, η οποία όπως 

προαναφέρθηκε είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους δι-

πλώματος ειδίκευσης. Η έρευνα δε συμπεριέλαβε την μελέτη των διδακτορικών διπλω-

μάτων.  Ο παράγοντας ‘φύλο’ απομονώθηκε από το σύνολο των παραγόντων που εν-

δέχεται να επηρεάσουν την επιλογή ενός φοιτητή, ως προς τον επιβλέποντα/-ουσα της 

διπλωματικής του εργασίας. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η φήμη του καθηγητή 

(π.χ. διεθνή φήμη, ποιότητα χαρακτήρα, ποσότητα και ποιότητα εμπλοκής, καθοδήγη-

σης και υποστήριξης στις εργασίες των φοιτητών), κοινό ενδιαφέρον για το εξειδικευ-

μένο γνωστικό αντικείμενο κλπ. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να διερευνηθούν με κα-

τάλληλο ερωτηματολόγιο σε ερευνητική διαδικασία. Ακόμα, να εξετάσει αντίστροφα 

με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των φοιτητών/-τριών εκ μέρους του επιβλέποντα/-

ουσας καθηγητή/-τριας.  

Το Microsoft Excel αξιοποιήθηκε για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων. Η ανά-

λυση περιείχε μια σειρά μετρήσεων, όπως συχνότητες, σχετικές συχνότητες κλπ., και 

ακολούθησε η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων. Αρχικά, καταγράφηκε σε ένα υ-

πολογιστικό φύλλο Excel το φύλλο των φοιτητών ανά έτος εισαγωγής, καθώς και ο 

λόγος των φοιτητών προς των φοιτητριών για κάθε έτος. Στη συνέχεια διερευνήθηκε 

πιλοτικά για τα έτη 2012-2015  (τυχαίο δείγμα επιλογής ετών): το φύλο των φοιτητών 

που εκπόνησαν τη διπλωματική τους εργασία, το φύλλο του επιβλέποντα καθηγητή, η 

ποσοστιαία κατανομή των συνδυασμών (ΑΦ-ΓΕ: Άνδρας φοιτητής-Γυναίκα επιβλέ-

πουσα, ΑΦ-ΑΕ: Άνδρας φοιτητής- Άνδρας επιβλέπων, ΓΦ-ΑΕ: Γυναίκα φοιτήτρια-

Άνδρας επιβλέπων, ΓΦ-ΓΕ: Γυναίκα φοιτήτρια- Γυναίκα επιβλέπουσα). Ακόμα, το 

πλήθος των διπλωματικών εργασιών που κατατέθηκαν και υποστηρίχθηκαν στο σύ-

νολο των τεσσάρων εποχών κάθε έτους σε αντιστοιχία με το συνδυασμό φύλλων, οι 

έννοιες τις οποίες ο φοιτητής/-τρια εξειδικεύεται μέσω της διπλωματικής του, το πλή-

θος των σελίδων της διπλωματικής εργασίας κλπ. 

Ακολούθησε η κύρια μελέτη με καταγραφή των συχνοτήτων των φύλων των φοιτη-

τών/-τριών ανά έτος, των συχνοτήτων των φύλων των επιβλεπόντων, των συχνοτήτων 

των συνδυασμών των φύλων των φοιτητών και των επιβλεπόντων τους καθηγητών ό-

πως προαναφέρθηκαν, ανά έτος κατάθεσης διπλωματικών εργασιών, κατασκευή των 

διαγραμμάτων (π.χ. κυκλικών, ραβδογραμμάτων, χρονοδιαγραμμάτων) με στόχο τη 

μελέτη της εξέλιξης της κατανομής των φύλων. Ακόμα, αξιοποιήθηκε το λογισμικό 

Geogebra ως προς την κατασκευή θηκογραμμάτων (boxplots) και την ανάλυση των 

στατιστικών δεδομένων, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα με-

λέτη. Για τη μελέτη των δεδομένων μέσω του υπολογιστικού φύλλου του λογισμικού 

Geogebra δημιουργήθηκαν κατάλληλα αρχεία, στα οποία έγινε εγγραφή των τιμών των 

μεταβλητών και στη συνέχεια η “Ανάλυση πολλών μεταβλητών”, για τον προσδιορι-

σμό των μέτρων θέσης των δεδομένων (μέση τιμή, διάμεσος, τεταρτημόρια Q1, Q2, 

Q3, επικρατούσα τιμή) αλλά και των μέτρων διασποράς (εύρος, ενδοτεταρτημοριακό 
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εύρος Q-Q3-Q1, τυπική απόκλιση). Σχετικές μελέτες με Geogebra Statistics έχουν διε-

ξαχθεί και είναι ιδιαίτερα αξιόλογες (π.χ. Φερεντίνος, 2015 α, β, βλ. ιστοσελίδα [6]). 

Οι ενδείξεις οδήγησαν την ερευνήτρια να στραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία και μία 

εκτενής θεωρητική μελέτη ακολούθησε. Για τη συγγραφή του εκτενούς θεωρητικού 

πλαισίου η ερευνήτρια ακολούθησε τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην θεωρητική 

ερευνητική μελέτη «Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Οι γυναίκες διδάσκουν- οι 

άνδρες διοικούν;» (Πατσιομίτου, 2015). Το θεωρητικό πλαίσιο που περιέχεται στην 

παρούσα εργασία είναι απόσπασμα του θεωρητικού πλαισίου που αφορά το σημαντικό 

ζήτημα της εποπτείας, το οποίο θα δημοσιευτεί σε άλλη θεωρητική μελέτη.  

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης που αφορά Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα (Μ.Π.) με θετική κατεύθυνση. Το συγκεκριμένο Μ.Π. δεν επιλέχθηκε τυ-

χαία με τη στατιστική έννοια του όρου, αλλά με το αιτιολογικό ότι το πληθυσμιακό 

εύρος των φοιτούντων στη διάρκεια των ετών 2004-2015 είναι μεγάλο, συγκριτικά με 

Μ.Π. άλλων περιοχών, επομένως είναι αντιπροσωπευτικότερο άλλων Μ.Π. με θετική 

κατεύθυνση, και ειδικότερα στη Διδακτική των Μαθηματικών. Διατηρείται η ανωνυμία 

του Προγράμματος για λόγους ηθικής δεοντολογίας. H αξιοπιστία (reliability) και η 

εγκυρότητα (validity) είναι ουσιαστικά κριτήρια για την ποιότητα μιας ποσοτικής με-

λέτης. O όρος αξιοπιστία «χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ποσοτικών ερευνών» 

(Golafshani, 2003, p.601). Η αξιοπιστία αναφέρεται στο πόσο αντικειμενικά ήταν τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη, καθώς και τα αποτελέσματα της μελέ-

της σε σχέση με άλλες προηγούμενες μελέτες.  

Η αναζήτηση σχετικών ερευνών στο διαδίκτυο δεν έφερε αποτελέσματα. Επομένως, η 

μελέτη θεωρείται πρωτότυπη. Στη μελέτη καλούμαστε να απαντήσουμε στα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα: 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Πώς κατανέμονται τα φύλα των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης (φοιτητών/-

τριών και υποψηφίων κατόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων) που εκπονούν διπλω-

ματικές εργασίες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με θετική κατεύθυνση και ει-

δικότερα στη διδακτική των μαθηματικών; 

2. Πώς κατανέμονται τα φύλα των εκπαιδευτικών Γ/Βθμιας Εκπαίδευσης που εμπλέκο-

νται στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών των φοιτητών/-τριών- υποψηφίων κα-

τόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων; 

3. Πώς κατανέμονται οι συνδυασμοί φύλων επιβλεπόντων /-ουσών και φοιτητών/-

τριών; Προτιμούν οι φοιτητές /-τριες άνδρες ή γυναίκες επιβλέπουσες; Ποιοι λό-

γοι/παράγοντες οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή επιβλέποντα/-ουσας (π.χ. σύ-

μπτωση ενδιαφερόντων ως προς το αντικείμενο εξειδίκευσης του φοιτητή/-τριας με 

το γνωστικό αντικείμενο του/της επιβλέποντα/-ουσας ή ο παράγων φύλο παίζει ου-

σιαστικό ρόλο;)  
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Μελέτη και ανάλυση των δεδομένων: ενδεικτικά αποτελέσματα 

Η μελέτη διαχωρίζεται σε τρία μέρη: (α) Τη μελέτη των κατανομών των φύλων των 

εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης που έχουν εκπονήσει τη διπλωματική τους εργα-

σία. Στην εργασία αναφέρονται ως φοιτητές /-τριες (οι μεταβλητές συμβολίζονται με 

ΑΦ, ΓΦ). (β) Τη μελέτη των κατανομών των φύλων των επιβλεπόντων /-ουσών καθη-

γητών  (οι μεταβλητές συμβολίζονται με ΑΕ, ΓΕ). (γ) Τη μελέτη των συνδυασμών φύ-

λων επιβλεπόντων /-ουσών-φοιτητών/-τριών (οι μεταβλητές συμβολίζονται με ΑΦ-ΓΕ, 

ΑΦ-ΑΕ, ΓΦ-ΑΕ, ΓΦ-ΓΕ). Οι πληροφορίες λήφθηκαν από την ιστοσελίδα του Προ-

γράμματος, στην οποία η πρόσβαση μέσω διαδικτύου είναι απλή.  

(α) Ως προς τη μελέτη των κατανομών των φύλων των φοιτητών/-τριών  

Πίνακας 1 

 

 

Εικόνα 3. Διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων των κατανομών των φύλων των φοιτητών 

/-τριών ανά έτος υποστήριξης της  διπλωματικής τους εργασίας. 

Η αποτύπωση σε διαγράμματα (ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων και κυκλικό διά-

γραμμα) του συνολικού ποσοστού των φοιτητών/-τριών υποψηφίων για την απόκτηση 

του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, για το χρονικό διάστημα [2004-2015], δεί-

χνει ότι το 52,83% ανήκει στο γυναικείο φύλο και το 47,17% ανήκει στο ανδρικό. Δη-

λαδή, ο λόγος ανδρών /γυναικών φοιτητών είναι 150/168=0,8928 ή οι άνδρες είναι 0,89 
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φορές λιγότεροι των γυναικών. Ο λόγος αυτός πλησιάζει στη 1, επομένως, έχουμε πε-

ρίπου ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών φοιτητών/-τριών που εκπονούν τις διπλωματι-

κές τους εργασίες στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. 

 

Εικόνα 4. Διάγραμμα αποτύπωσης των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων του συ-

νόλου των φοιτητών /-τριών, που έχουν εκπονήσει τη διπλωματική τους εργασία.  

 

Εικόνα 5. Μελέτη στο λογισμικό Geogebra Statistics  

Η περιγραφική στατιστική μελέτη, καθώς και η κατασκευή των θηκογραμμάτων (box 

plots) στο λογισμικό Geogebra μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα: (1) Η διάμεσος 

της μεταβλητής ΓΦ είναι ίση με τη μέση τιμή της μεταβλητής και υψηλότερη της δια-

μέσου της μεταβλητής ΑΦ, τιμή που συμπίπτει με τη μέση τιμή της μεταβλητής ΑΦ 

επίσης. (2) Η τυπική απόκλιση της μεταβλητής ΑΦ είναι 3,4245, ενώ της ΓΦ είναι 

5,5922. (3) Παρατηρούμε ότι οι επικρατούσες τιμές της μεταβλητής ΓΦ είναι 14 και 7, 

ενώ της μεταβλητής ΑΦ είναι 15 και 13. Αυτό συνεπάγεται ότι στη διάρκεια των ετών 
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της μελέτης υπήρξαν μεγαλύτερες μεταβολές στις συχνότητες εκπόνησης διπλωματι-

κών εργασιών από φοιτήτριες παρά από φοιτητές. (4) Το τεταρτημόριο Q1=8,5 της 

μεταβλητής ΓΦ, ενώ της ΑΦ, Q1=10 (τιμή, αριστερά της οποίας βρίσκεται το πολύ το 

25% του συνολικού αριθμού των δεδομένων). Το τεταρτημόριο Q3=16,5 της μεταβλη-

τής ΓΦ, ενώ της ΑΦ, Q3=14,5 (τιμή, αριστερά της οποίας βρίσκεται το πολύ το 75% 

του συνολικού αριθμού των δεδομένων). (5) Το 50% των παρατηρήσεων περιέχεται 

μεταξύ Q1 και Q3. Επομένως, το 50% των δεδομένων της μεταβλητής ΑΦ παίρνει 

τιμές μεταξύ 10 και 14, ενώ της μεταβλητής ΓΦ παίρνει τιμές μεταξύ 9 και 16.(6) Το 

εύρος της μεταβλητής ΓΦ είναι ίσο με max{xj}-min{xj}=24-7=17, ενώ το εύρος της 

μεταβλητής ΑΦ είναι ίσο με 20-7=13. (7) Από την κατασκευή των θηκογραμμάτων 

(box plots) στο ίδιο διάγραμμα έχουμε ότι (α) η μέση τιμή των γυναικών είναι υψηλό-

τερη των ανδρών φοιτητών, (β) η τιμή της διαμέσου για τη μεταβλητή ΓΦ είναι περίπου 

ίση με την τιμή του τεταρτημορίου Q3 για την μεταβλητή ΑΦ.  

Πίνακας 2 

 
Τα χρονοδιαγράμματα που αποτυπώνουν τις σχετικές συχνότητες εκπόνησης διπλωμα-

τικών εργασιών για τα έτη 2004-2015 --για τους φοιτητές/-τριες -- αποτυπώνονται στη 

εικόνα 6. Αυτό που παρατηρείται στο διάγραμμα, είναι η μείωση των διπλωματικών 

εργασιών που εκπονούνται από τους άνδρες φοιτητές μετά το 2011, το οποίο, ενδεχο-

μένως, είναι συνέπεια του φύλου των φοιτητών που επιλέγουν το συγκεκριμένο μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα. 

 

Εικόνα 6. Διάγραμμα στο  οποίο αποτυπώνεται η τάση κατανομής φύλων των φοιτη-

τών /-τριών (2004-2015) 
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Παρατηρείται ότι τα ποσοστά των υποψηφίων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία έτη με σημα-

ντική αύξηση των γυναικών-υποψηφίων (π.χ. το 2004 ήταν 51,61% και το 2015 ήταν 

63,16%). Επίσης, παρατηρείται μείωση των ανδρών υποψηφίων, αφού το 2004 ήταν 

48,39% και το 2015 ήταν 36,84%. Το 2004 οι τιμές των  δύο φύλων ήταν σχετικές με 

διαφορά μόνο 3 περίπου ποσοστιαίων μονάδων, το 2015 παρατηρείται μια διαφορά 

26,32 ποσοστιαίων μονάδων. Επομένως, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα τείνει να γίνει 

γυναικοκρατούμενο, ως προς τη φοίτηση και την υποστήριξη διπλωματικών εργασιών.  

Τα ερωτήματα που προκύπτουν και έχει σημασία να διερευνηθούν είναι: (α) πόσο έχει 

μειωθεί το ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών που φοιτούν στο συγκεκριμένο μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα, καθώς και τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν σε αυτό, (β) η 

αναλογία φοίτησης και υποστήριξης εργασιών στο προαναφερόμενο χρονικό διά-

στημα. Οι υπολογισμοί των λόγων των φοιτητών /-τριών που έχουν εκπονήσει τη δι-

πλωματική τους εργασία στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα αποτυπώνεται στον 

σχετικό πίνακα και το διάγραμμα στη συνέχεια.  

Πίνακας 3 

 

 

Εικόνα 7. Διάγραμμα αποτύπωσης των λόγων φοιτητών προς φοιτητριών 

Παρατηρείται ότι: (α) στο χρονικό διάστημα [2004-2006] εμφανίζεται ισοτιμία ως προς 

τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην υποστήριξη εργασιών, (β) στο χρονικό διά-

στημα [2007-2011] παρατηρείται αύξηση των ανδρών και (γ) στο χρονικό διάστημα 

[2012-2015] παρατηρείται αύξηση των γυναικών (αφού οι λόγοι είναι μικρότεροι της 

μονάδος). Δηλαδή, μπορεί να χαρακτηριστεί ουδέτερο ως προς τη συμμετοχή των φύ-

λων αρχικά, στη συνέχεια ανδροκρατούμενο και τέλος γυναικοκρατούμενο. 

(α) Ως προς τη μελέτη των κατανομών των φύλων των επιβλεπόντων /-ουσών 

Πίνακας 4 
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Εικόνα 8. Διάγραμμα αποτύπωσης των σχετικών συχνοτήτων των κατανομών των φύ-

λων των επιβλεπόντων/-ουσών ανά έτος.  

Τα διαγράμματα της μεταβλητής του φύλου των εποπτών/-τριων, που αφορούν τις επι-

βλέψεις τους σε εκπονήσεις διπλωματικών εργασιών για το χρονικό διάστημα [2004-

2015] αποτυπώνονται στις εικόνες 8, 9, 10,11 και 12.   

 

Εικόνα 9. Διάγραμμα αποτύπωσης των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων του συ-

νόλου των επιβλεπόντων /-ουσών, που αφορούν τις εκπονήσεις διπλωματικών εργα-

σιών 

Παρατηρούμε ότι, ποσοστό 81,39% ανήκει στο ανδρικό φύλο και 18,61% ανήκει στο 

γυναικείο. Δηλαδή, ο λόγος ανδρών /γυναικών εποπτών/-τριών είναι 258/59=4,37 ή οι 

άνδρες είναι 4,37 φορές περισσότεροι των γυναικών. 
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Εικόνα 10. Μελέτη στο λογισμικό Geogebra Statistics  

Η περιγραφική στατιστική μελέτη, καθώς και η κατασκευή των θηκογραμμάτων (box 

plots) στο λογισμικό Geogebra μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα: (1) η διάμεσος 

της μεταβλητής ΑΕ είναι 23,5 και πολύ υψηλότερη της διαμέσου της μεταβλητής ΓΕ 

που είναι 3,5. (2) Ομοίως, η μέση τιμή της μεταβλητής ΑΕ είναι 21,5, ενώ της μετα-

βλητής ΓΕ είναι 4,91. (3) Η τυπική απόκλιση της μεταβλητής ΑΕ είναι 3,6296, ενώ της 

ΓΕ είναι 4,4628. (4) Η επικρατούσα τιμή της μεταβλητής ΓΕ είναι 3, ενώ της μεταβλη-

τής ΑΕ είναι 25 (δηλαδή, η συχνότερα εμφανιζόμενη τιμή της μεταβλητής). Επομένως, 

για το χρονικό διάστημα της παρούσας μελέτης οι περισσότερες επιβλέψεις εργασιών 

έγιναν από άνδρες επιβλέποντες. (5) Το τεταρτημόριο Q1=2,5 της μεταβλητής ΓΕ, ενώ 

της ΑΕ, είναι Q1=18. Το τεταρτημόριο Q3=7,5 της μεταβλητής ΓΕ, ενώ της ΑΕ είναι 

Q3=25 (τιμή, αριστερά της οποίας βρίσκεται το πολύ το 75% του συνολικού αριθμού 

των δεδομένων). (6) Το εύρος της μεταβλητής ΓΕ είναι ίσο με max{xj}-min{xj}=13-

1=12, ενώ το εύρος της μεταβλητής ΑΕ είναι ίσο με 27-12=15. (7) Από την κατασκευή 

των θηκογραμμάτων (boxplots) στο ίδιο διάγραμμα έχουμε ότι: (α) η υψηλότερη τιμή 

της μεταβλητής ΓΕ είναι περίπου ίση με την κατώτερη τιμή της μεταβλητής ΑΕ και (β) 

το 50% των δεδομένων της μεταβλητής ΑΕ βρίσκεται μεταξύ των τιμών 18-25, ενώ 

της μεταβλητής ΓΕ βρίσκεται μεταξύ των τιμών 3-7. 
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Εικόνα 11. Διάγραμμα στο  οποίο αποτυπώνεται η τάση κατανομής φύλων των επιβλε-

πόντων /-ουσών. 

Αυτό που παρατηρείται, είναι ότι, τα ποσοστά των εποπτών /-τριών έχουν υποστεί ση-

μαντικές αλλαγές τα τελευταία έτη. Στο διάγραμμα παρατηρείται αύξηση των γυναι-

κών-εποπτριών στην επίβλεψη εργασιών των εκπαιδευτικών, αφού το 2004 επέβλεπαν 

μόλις το 10%, ενώ το 2015 επέβλεπαν το 34,21% των εργασιών. Ως εκ τούτου, παρα-

τηρείται μείωση των ανδρών εποπτών που επιβλέπουν εργασίες φοιτητών/-τριών, αφού 

το 2004 επέβλεπαν το 90% των εργασιών, ενώ το 2015 το 65,79%. Επομένως, αν και 

το ακαδημαϊκό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος ανδροκρατείται, οι γυ-

ναίκες επόπτριες φαίνεται να κερδίζουν σημαντικό έδαφος, αφού επιλέχθηκαν από τους 

φοιτητές /-τριες για την εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών. Ακόμα, οι λόγοι 

των ανδρών εποπτών/γυναικών εποπτριών για τις διπλωματικές εργασίες που επόπτευ-

σαν το χρονικό διάστημα [2004-2015] υπολογίστηκαν και αποτυπώνονται στο σχετικό 

πίνακα και το διάγραμμα στη συνέχεια.  

Πίνακας 5 
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Εικόνα 12. Διάγραμμα αποτύπωσης των λόγων εποπτών προς εποπτριών  

Στο διάγραμμα παρατηρείται, ότι όλοι οι λόγοι είναι μεγαλύτεροι της μονάδος, αφού  

ο τομέας της διδακτικής των μαθηματικών αποτελείται, κυρίως, από άνδρες μέλη 

Δ.Ε.Π.. Επομένως, είναι λογικό ο παράγων «ανδρικό φύλο μέλους Δ.Ε.Π.» να 

επικρατεί στην επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών. Ακόμα παρατηρείται ότι, το 

2004 έχουμε 9πλασιο αριθμό εποπτών εργασιών σε σχέση με τις επόπτριες, ενώ το 

2015 ο αριθμός των ανδρών εποπτών ήταν μόνο 1,92 φορές περισσότερος των 

γυναικών εποπτριών. Επομένως, τείνουν οι επιβλέψεις διπλωματικών εργασίων να 

ισοκατανέμονται σε περίπου ίσο αριθμό εποπτών–εποπτριών, αν και ο τομέας 

ακαδημαϊκά είναι ανδροκρατούμενος. Επομένως, οι γυναίκες επιβλέπουσες κερδίζουν 

συνεχώς έδαφος.  

(γ) Ως προς τη μελέτη των κατανομών των συνδυασμών των φύλων φοιτητών/-

τριών και των επιβλεπόντων /-ουσών τους καθηγητών 

Στο σύνολο των 317 διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το χρονικό διάστημα 

[2004-2015], η κατανομή των φοιτητών που εκπόνησαν και υποστήριξαν τη διπλωμα-

τική τους εργασία σε συνδυασμό με το φύλο του επιβλέποντα/-ουσας, αποτυπώνεται 

στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 6 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατασκευή των διαγραμμάτων που αποτυπώνουν τις 

ποσοστιαίες συμμετοχές του συνδυασμού φύλων επιβλεπόντων-φοιτητών, σύμφωνα 

με την προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση, καθώς και τη συνολική κατανομή συνδυα-

σμών φύλων συνολικά, στο χρονικό διάστημα [2004-2015].   
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Εικόνα 13. Διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων των κατανομών των φύλων των συνδυα-

σμών φοιτητών /-τριών και επιβλεπόντων /-ουσών ανά έτος που έχουν εκπονήσει τη δι-

πλωματική τους εργασία 

 

 

Εικόνα 14. Διάγραμμα αποτύπωσης των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων του συ-

νόλου των συνδυασμών των φύλων φοιτητών /-τριών- επιβλεπόντων/-ουσών  

Η αποτύπωση σε διάγραμμα του συνόλου των συνδυασμών φύλων  φοιτητών/συγγρα-

φέων των διπλωματικών εργασιών και των εποπτών /-τριών τους, δείχνει ότι κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος [2004-2015] που εκπονήθηκαν 317 διπλωματικές 

εργασίες, το μεγαλύτερο ποσοστό τους (42,27%), δηλαδή 134 διπλωματικές εργασίες 

ανήκουν στις γυναίκες φοιτήτριες υπό την επίβλεψη ανδρών εποπτών. Ακόμα, ποσοστό 

39,12%, δηλαδή 124 διπλωματικές εργασίες,  ανήκει σε άντρες φοιτητές υπό την επί-

βλεψη ανδρών εποπτών, 10,73% ανήκει σε γυναίκες φοιτήτριες υπό την επίβλεψη γυ-

ναικών εποπτριών και 7,89% μόνο ανήκει σε άντρες φοιτητές υπό την επίβλεψη γυναι-

κών εποπτριών.  
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Εικόνα 15. Μελέτη στο λογισμικό Geogebra Statistics  

Η μελέτη στο λογισμικό Geogebra μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα: (1) η διάμε-

σος της μεταβλητής ΓΦ-ΑΕ είναι υψηλότερη της διαμέσου της μεταβλητής ΑΦ-ΑΕ και 

πολύ υψηλότερες των υπολοίπων μεταβλητών (ΑΦ-ΓΕ και ΓΦ-ΓΕ). (2) Η μέση τιμή 

της μεταβλητής ΑΦ-ΓΕ είναι 2,083, της μεταβλητής ΓΦ-ΓΕ είναι 2,83, ενώ της μετα-

βλητής ΑΦ-ΑΕ και ΓΦ-ΑΕ είναι 10,33 και 11,16 αντίστοιχα. (3) Η τυπική απόκλιση 

της μεταβλητής ΑΦ-ΓΕ είναι 1,97, της μεταβλητής ΓΦ-ΓΕ είναι 2,24, ενώ της μετα-

βλητής ΑΦ-ΑΕ και ΓΦ-ΑΕ είναι 2,93 και 4,19, αντίστοιχα. (4) H  επικρατούσα τιμή 

της μεταβλητής ΑΦ-ΓΕ είναι 2, της μεταβλητής ΓΦ-ΓΕ είναι ομοίως 2, ενώ της μετα-

βλητής ΑΦ-ΑΕ και ΓΦ-ΑΕ είναι 13 και 12. (5) Το εύρος της μεταβλητής ΑΦ-ΓΕ είναι 

ίσο με max{xj}-min{xj}=6-0=6, της μεταβλητής ΓΦ-ΓΕ είναι 9, ενώ της μεταβλητής 

ΑΦ-ΑΕ και ΓΦ-ΑΕ είναι 15-6=9 και 19-5=14 αντίστοιχα. (6) Από την κατασκευή των 

θηκογραμμάτων (box plots) στο ίδιο διάγραμμα έχουμε ότι: (α) η υψηλότερη τιμή της 

μεταβλητής ΑΦ-ΓΕ είναι χαμηλότερη της κατώτερης τιμής της μεταβλητής ΑΦ-ΑΕ 

και ΓΦ-ΑΕ (β) το 50% των δεδομένων της μεταβλητής  της μεταβλητής ΑΦ-ΓΕ βρί-

σκεται μεταξύ των τιμών 1-3, της μεταβλητής ΓΦ-ΓΕ βρίσκεται μεταξύ 2-3, ενώ της 

μεταβλητής ΑΦ-ΑΕ και ΓΦ-ΑΕ βρίσκεται μεταξύ των τιμών 8-13 και 8-14, αντίστοιχα. 

Πίνακας 7 
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Εικόνα 16. Διάγραμμα στο  οποίο αποτυπώνεται η τάση κατανομής συνδυασμών των 

φύλων των φοιτητών/-τριών και των επιβλεπόντων/-ουσών τους καθηγητών 

Τα χρονοδιαγράμματα για τα έτη 2004-2015 --για το σύνολο των συνδυασμών φύλων 

φοιτητών/συγγραφέων των διπλωματικών εργασιών και των εποπτών /-τριών τους-- 

αποτυπώνονται στο διάγραμμα της εικόνας 16.  

Αυτό που παρατηρείται, είναι ότι οι υποψήφιοι/-ες για την απόκτηση του μεταπτυχια-

κού διπλώματος ειδίκευσης επιλέγουν άνδρες επόπτες, ζήτημα το οποίο ενδεχομένως, 

έχει άμεση σχέση με την κατανομή του Ακαδημαϊκού προσωπικού στην Γ/βαθμια Εκ-

παίδευση, δεδομένου ότι το γυναικείο φύλο υποεκπροσωπείται. Είναι σημαντικό να 

επεκταθεί η μελέτη και να διερευνηθεί η μεταβολή του ακαδημαϊκού προσωπικού τα 

τελευταία έτη, η μεταβολή στις προτιμήσεις των φοιτητών/-τριών, οι λόγοι που οδη-

γούν σε αυτό, αφού όπως παρατηρείται στο διάγραμμα υπάρχει σημαντική αύξηση των 

φοιτητριών που επιλέγουν γυναίκες επιβλέπουσες (για παράδειγμα, το 2004 οι γυναίκες 

επιβλέπουσες ήταν σε ποσοστό 6,67% και το 2015 το 23,68% του συνολικού αριθμού 

των επιβλεπόντων).  Είναι σημαντικό ακόμα, να εξεταστεί η ποσοστιαία αναλογία δια-

θεσιμότητας επιβλεπουσών καθηγητριών και συμμετοχής τους στην επίβλεψη εργα-

σιών των φοιτητών, σε σχέση με των ανδρών.  

Συζήτηση  

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλλει στον τομέα της ισότητας των φύλων και 

τη διεκδίκηση των γυναικών ερευνητριών της ισότητας κατανομής θέσεων, και ειδικό-

τερα, όσον αφορά τις θετικές κατευθύνσεις [Science, Technology, Engineering and 

Mathematics] (STEM) (ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται για τα πεδία που αναφέ-

ρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα 

Μαθηματικά). Ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία στη διαδικασία 
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της εποπτείας είναι η ποιότητα των σχέσεων φοιτητή/-ων και επιβλεπόντων (ενδει-

κτικά, Acker, 1999). Η θεώρηση του φύλου των εποπτών/-τριών, μελών του Διδακτι-

κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος είναι αναμ-

φισβήτητα, ένα σημαντικό ζήτημα. Η επίβλεψη φοιτητριών από επόπτες ανδρικού φύ-

λου έχει συζητηθεί σε όλα τα πεδία, επίσης σε ακαδημαϊκό επίπεδο για τη παραγωγή 

αξιόλογων διπλωματικών εργασιών, αλλά και διδακτορικών διπλωμάτων (ενδεικτικά, 

Webster, 1996, ό.α. στο Greenhill & Kvasny, 2005). Απεναντίας, υπάρχει δυσκολία 

στην επίβλεψη φοιτητών από γυναίκες μέλη Δ.Ε.Π., αφού σημαντικό ρόλο αποκτά η 

ηγετική θέση /εξουσία της γυναίκας επιβλέπουσας, η οποία καθιστά τα πράγματα πιο 

περίπλοκα.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, ακόμα και όταν μια γυναίκα τα καταφέρει να πά-

ρει μία θέση Δ.Ε.Π., ως εποπτεύουσα θεωρείται  λιγότερο έμπειρη. Σύμφωνα με την 

Armenti (2000, p.2): οι ιστορίες γυναικών ακαδημαϊκών δείχνουν ότι πολλές φορές 

αισθάνονται στον ακαδημαϊκό χώρο ως ‘δεύτερης τάξης πολίτες’ (second class citizens) 

(Mather, 1998), ή ‘outsiders’ στο ακαδημαϊκό χώρο (Aisenberg & Harrington, 1988), 

ή ‘το δεύτερο φύλο’ (second sex) (Sirnone DeBeauvoir, 1952), ακόμα ως οι ‘άλλοι ακα-

δημαϊκοί’ (other academics)(Acker, 1994).   

 Ενδεικτικά, παρατίθεται ένα απόσπασμα από την ιστορία μιας επιβλέπουσας, που πε-

ριέχεται στην έρευνα των Greenhill & Kvasny (2005, p.157) (η οποία δεν μεταφράζεται 

από την Αγγλική γλώσσα, ώστε να μη χαθεί το νόημα της αφήγησης). Το απόσπασμα 

είναι ενδεικτικό της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ακαδημαϊκοί-ερευνή-

τριες στο χώρο της εποπτείας φοιτητών, αφού οι διαφορές των φύλων μπορεί να θεω-

ρηθούν «αδυναμία» να ανταποκριθούν σε  υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών γνώσεων 

(Greenhill & Kvasny, 2005, p.157). 

 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι, οι γυναίκες μέλη Δ.Ε.Π. αναλώνουν περισσότερο 

χρόνο στη διδασκαλία παρά στην έρευνα σε αντίθεση με άνδρες μέλη Δ.Ε.Π. (Bellas 

& Toutkoushian, 1999; Park, 1996). Ο συνδυασμός ακόμα ακαδημαϊκής καριέρας και 

οικογένειας δεν υποστηρίζεται όσο θα έπρεπε για το γυναικείο φύλο (Hornosty, 1998, 

p.187). Πολλές γυναίκες ερευνήτριες έχουν στραφεί ολοκληρωτικά προς την έρευνα, 

962

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



μη αφήνοντας χώρο για τη δημιουργία οικογένειας, ενώ όσες έχουν αποκτήσει οικογέ-

νεια και κατάφεραν να προχωρήσουν στον ερευνητικό τομέα είχαν σημαντική υποστή-

ριξη ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά τους, ζήτημα όμως που τις έκανε να αισθάνονται 

ενοχές, είτε γιατί δεν αφιέρωναν το χρόνο που έπρεπε  για την ανάπτυξη των παιδιών 

τους ή το αντίστροφο (δηλαδή, δανείζονταν χρόνο από την έρευνά τους για την ανά-

πτυξη των παιδιών τους). Οι τελευταίες σκέψεις είναι απόψεις της ερευνήτριας από 

προσωπική εμπειρία, αλλά και από συζητήσεις με γυναικείο ακαδημαϊκό προσωπικό 

στον ελληνικό χώρο.  

Ως κατακλείδα: Η σχέση εποπτείας μπορεί να θεωρηθεί ως μία σχέση από την οποία ο 

φοιτητής/-τρια αντλεί ενθουσιασμό, έμπνευση, γνώσεις και δεξιότητες. Ο βαθμός ανε-

ξαρτησίας που μπορεί να επιτευχθεί από τον ίδιο τον φοιτητή/-τρία είναι απαραίτητος 

για τη συνολική επιτυχία και την ολοκλήρωση της, καθώς και η αρμονική εργασιακή 

σχέση μεταξύ των φοιτητών και των εποπτών/-τριών  τους σε όλη την τη διαδικασία 

διεκπεραίωσης της διπλωματικής εργασίας. Ωστόσο, ορισμένα ενδεικτικά ερωτήματα 

που αφορούν την επιλογή των εποπτών/-τριών αποτελούν πρόκληση για επιπλέον με-

λέτη: Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επιλογή των εποπτών; Είναι για τους φοιτητές 

/-τριες κρίσιμος παράγοντας το φύλο των εποπτών τους; Είναι οι γυναίκες καλύτερες 

επόπτριες από τους άνδρες ή το αντίστροφο; Αντιμετωπίζονται προβλήματα σύγκρισης 

υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εμπειρίας και γνώσεων σε σχέση με το φύλο των επο-

πτών/-τριών;  

Μελλοντικός στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει σε μεγαλύτερο βάθος τις διαδι-

κασίες, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των εποπτών και των εποπτευόμενων, οι οποίες 

θεωρούνται το κλειδί για μια αποτελεσματική επίβλεψη. 
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Περιβάλλον και περιβάλλοντα μάθησης: Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη 
μάθησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών για ένα αειφόρο σχολείο 

Δρ. Σταυρούλα Πατσιομίτου 
Μαθηματικός-Ερευνήτρια (Ph.D, Med) 

spatsiom@gmail.com 

Περίληψη  

Σύμφωνα με τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες, η μάθηση πρέπει να γίνεται με ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών και να εμπλέκει τους μαθητές στη λήψη αποφάσεων και στην 
ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων. Η σχεδίαση της διδασκαλίας 
και μάθησης μπορεί να συνδυάζει μάθηση μέσω παιχνιδιών στο περιβάλλον, αλλά και 
σε περιβάλλοντα μάθησης, αφού επισημαίνεται από τους ερευνητές ο ρόλος τους στην 
κοινωνικό-συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών και την ανατροφοδό-
τησή τους, λόγω των ερεθισμάτων που λαμβάνουν με τις κατάλληλες αναπαραστάσεις, 
τις αναπαραστάσεις που δημιουργούν νοητικά και πώς αυτές με τον χρόνο εξελίσσο-
νται. Στην παρούσα θεωρητική μελέτη η δυνατότητα δημιουργίας καναλιού επικοινω-
νίας μεταξύ δασκάλου-μαθητή, προτείνεται με την κατάλληλη σχεδίαση διδασκαλίας 
και μάθησης, ως ακολούθως: (α) συσχέτιση δραστηριοτήτων με τη βιολογική ανάπτυξη 
των παιδιών, (β) αυτενέργεια των παιδιών και εμπλοκή στη δράση (παιχνίδι, δραστη-
ριότητα, project) με αυτό-επιλογή, (γ) συνεργασία, καθοδήγηση, αλληλεπίδραση και 
παρέμβαση εποπτών την κατάλληλη στιγμή, (δ) προγραμματισμός δράσεων και παι-
χνίδια ρόλων, (ε) διαμεσολάβηση εργαλείων και διαχειρίσιμων μοντέλων, χειραπτικών 
και ψηφιακών.  

Εισαγωγή: Πώς μαθαίνουμε;  

“My vision of the future is no longer of people taking exams and proceeding on that 
certification from the secondary school to the university, but of individuals passing 
from one stage of independence to a higher, by means of their own activity, through 

their own effort of will, which constitutes the inner evolution of the individual”. 
(Montessori, 2007, preface) 

Μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν τη διδασκαλία και μάθηση έχουν απασχολήσει 
ένα σημαντικό αριθμό ερευνητών και επιστημόνων στον κόσμο, οι οποίοι εξετάζουν 
το ζήτημα από γνωστικής, ψυχολογικής, επιστημολογικής και κοινωνιο-πολιτισμικής 
απόψεως. Ενδεικτικά, θα παραθέσουμε ορισμένα από αυτά: Πώς μεταφέρονται οι πλη-
ροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο στο μυαλό του μαθητή; Μεταδίδεται η γνώση; Με 
ποια διδακτική προσέγγιση μαθαίνουμε αποτελεσματικότερα; Μαθαίνουμε όλοι με τον 
ίδιο τρόπο; Μαθαίνουμε εξατομικευμένα (individualized learning) (Melton, 1981), ο-
μαδικά (group learning) (Reid, 1995), με απευθείας διδασκαλία από τον διδάσκοντα, ή 
με ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), εξ αποστάσεως (distance learning) (Moore, 
1990). Μαθαίνουμε σε συνεργασία (Dillenbourg, 1999), με τα υπόλοιπα μέλη της ομά-
δας (collaborative learning);  
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Σύμφωνα με τον Carl Gustav Jung (1875-1961) τα άτομα διαχωρίζονται σε άτομα εξω-
στρεφή και εσωστρεφή, αυτά που μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά με συλλογικό τρόπο 
και σε σχέση με άλλους, και αυτά που μαθαίνουν με εξατομικευμένες δραστηριότητες, 
αντίστοιχα (Sharp, 1987).  

Ακόμα, διερευνήθηκε από τους ερευνητές το στυλ/ή προφίλ μάθησης κάθε μαθητή. Με 
την έννοια «στυλ μάθησης» εννοούμε τα γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφο-
ρικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν δείκτες της αντιληπτικής ικανότητας των 
μαθητών, που αλληλεπιδρούν με το μαθησιακό περιβάλλον (Keefe, 1979). 

[…] an understanding of psychological types opens the way to a better under-
standing of human psychology in general. (G. Jung) (1875 – 1961) 

Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα, σύμφωνα με το οποίο τα μαθησιακά στυλ κατανέμο-
νται σε κατηγορίες, είναι του Neil Fleming: το οπτικό (visual), ακουστικό 
(aural/auditory), αναγνωστικό/γραφικό (read/write) και κιναισθητικό (kinesthetic) μα-
θησιακό στυλ (ενδεικτικά, Fleming & Mills, 1992, p.137):  

• Το οπτικό στυλ μάθησης: αφορά όσους μαθαίνουν αποτελεσματικότερα μέσω 
των οπτικών μέσων π.χ. εικόνες, slides·  

• Το ακουστικό στυλ: αφορά όσους μαθαίνουν με συμμετοχή σε διαλέξεις ή άλλο 
ακουστικό υλικό· 

• Το κιναισθητικό στυλ: αφορά όσους μαθαίνουν με διερεύνηση της γνώσης μέσω 
δραστηριοτήτων που κινητοποιούν τις αισθήσεις κλπ.  

Υπάρχει, όμως, και το αναγνωστικό /γραφικό στυλ, το οποίο περιγράφει τα άτομα που 
μαθαίνουν ευκολότερα με τη διαχείριση πληροφοριών, μέσω γραφής και ανάγνωσης. 
Ακόμα, το απτικό στυλ (tactile learning) το οποίο περιγράφει όσους μαθαίνουν, χρησι-
μοποιώντας τα χέρια για την κατασκευή μοντέλων ή ακόμα την εμπειρία σε ένα εργα-
στήριο (Kinsella, 1995, p. 172).  

Οι ψυχολόγοι διαχωρίζουν ακόμα, τα άτομα σε δύο κατηγορίες: αυτά που χρησιμοποι-
ούν περισσότερο το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και μαθαίνουν με οπτικό, αναλυ-
τικό, αναστοχαστικό και αυτοδύναμο τρόπο, και αυτά που χρησιμοποιούν το αριστερό 
ημισφαίριο του εγκεφάλου και μαθαίνουν με ακουστικό, συλλογικό και αλληλεπιδρα-
στικό τρόπο.  

Από την άλλη, τι είναι μέθοδος διδασκαλίας, πώς οργανώνουμε μια διδασκαλία και 
πώς απαντούμε στα ερωτήματα «τι διδάσκω και γιατί διδάσκω, ποιον διδάσκω και πώς 
διδάσκω και πώς κατανοώ τα αποτελέσματα της διδασκαλίας» (Φλουρής, 1989 ό.α Κορ-
δάκη, 2004). Ποια είναι η καλλίτερη μέθοδος για το σχεδιασμό της διδασκαλίας; Η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία (Smit & Humpert, 2012) αναφέρεται ως η διδασκαλία 
που έχει σχεδιαστεί, ώστε να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών μιας 
τάξης. Είναι ακόμα γνωστό, ότι η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, εννοιών και εννοιολο-
γήσεων, γνώσεων και εμπειριών ενδυναμώνει τη μάθηση.  
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Μάθηση και παιχνίδι 

Knowledge arises neither from objects nor the child, but from interactions be-
tween the child and those objects. Jean Piaget (1896-1980) 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών που ανήκουν σε μια τάξη διαφέρει, καθώς η 
κατανόηση και μάθηση των εννοιών είναι μια σύνθετη διαδικασία, όντας ταυτόχρονα: 
(α) κονστρουκτιβιστική, καθώς εξαρτάται από την ενεργό κατασκευή της γνώσης του 
υποκειμένου διαμέσου της προσωπικής του εργασίας και της ατομικής διαπραγμάτευ-
σης των μαθηματικών εννοιών (βλ. ενδεικτικά Jaworski, 2003) και (β) 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).  

 

Εικόνα 1: Συνδυασμοί μεθόδων διδασκαλίας της ερευνήτριας (:παραδοσιακός, χειρα-
πτικός, τεχνολογικός, κιναισθητικός και δυναμικός). 

Με την έννοια δραστηριότητες μάθησης (learning activities) εννοούμε δραστηριότητες 
που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί στην τάξη ή εκτός τάξης και έχει στόχο με αυτές να 
βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την ενεργή και αυτορυθμιζόμενη (active and 
self-regulated) μάθηση (Zimmerman, 1989), καθώς και να επιφέρει αλλαγές στο γνω-
στικό, συμπεριφορικό και συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών (Bloom, 1956). Η έν-
νοια της δραστηριότητας έχει νόημα όταν ενσωματώνεται σε πραγματικό περιβάλλον, 
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γιατί το παιδί ενεργεί στο περιβάλλον και κοινωνικοποιείται μέσα από αυτό. Επί της 
ουσίας, είναι μάθηση με δραστηριότητες σε ομάδες εργασίας με βιωματικές και νοη-
ματικές εμπειρίες. Οι μαθητές μαθαίνουν τότε, μέσω της ανακάλυψης (Bruner, 1961) 
ή μέσω επίλυσης προβλήματος (Schmidt, 1983, 1985; Schmidt et al., 2009) ή ασχολού-
μενοι με τη διερεύνηση κάποιου φαινομένου στα πλαίσια του κοινωνικού κονστρου-
κτιβισμού (Jonassen, 1990, 1994, 1999).  

"The Teacher and the book are no longer the only instructors; the hands, the 
eyes, the ears, in fact the whole body, become sources of information, while teacher 

and textbook become respectively the starter and the tester. No book or map is a sub-
stitute for personal experience; they cannot take the place of the actual journey" 

(Dewey, Schools of Tomorrow 1915,p.74). 

Ακόμα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα παιδιά αναπτύσσουν τη σκέψη τους και 
ικανότητες σε κοινωνική αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας “μαθησιακά εργαλεία” σε 
συνεργασία. Η δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος «πλούσιου σε ερεθίσματα, 
εξοπλισμένου με αντικείμενα και υλικά που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να τα 
διερευνήσουν και να συμμετέχουν σε αυτά» (Γουργιώτου,2008) είναι στις προδιαγρα-
φές ενός εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται κυρίως στη θεωρία της ενεργητικής μάθησης 
(active learning) (Dewey, 1938). Μια μορφή κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της μά-
θησης στην εκπαίδευση γίνεται μέσω των παιχνιδιών (Rink, French, & Tjeerdsma, 
1996). Ο ρόλος του παιχνιδιού έχει επισημανθεί ως πολύ σημαντικός στη μάθηση, α-
φού μπορεί να συζευχθεί αρμονικά, πολυδιάστατα και σε πολλά επίπεδα, η διδασκαλία 
και η μάθηση μέσα από το παιχνίδι. 

 

Εικόνα 2: Εργαστήριο διδασκαλίας του Dewey, (University of Chicago Laboratory 
School’s website, ό.α στο Won, 2009). 
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Σύμφωνα με τον Dewey (1938/1991), οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον 
τους, καθώς συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και κάθε μαθητής αποκτά την αίσθηση 
της προσωπικής συνεισφοράς. Αποκτά, δηλαδή, ο μαθητής προσωπική κατανόηση από 
μια εμπειρία που σχηματίζεται τόσο από την προηγούμενες γνώσεις του, αλλά και τις 
εμπειρίες του (Richardson, 1994).  

Η κοινή εκπαίδευση επίσης, σε αγόρια και κορίτσια έχει απασχολήσει τους ερευνητές 
και έχει διερευνηθεί από την άποψη των διαφορών του φύλου (Treanor, Graber, 
Housner, & Wiegand, 1998) σε μια κοινότητα πρακτικής (community of practice) (Kirk 
& Macdonald, 1998), δηλαδή σε μια ομάδα ατόμων διαφορετικού φύλου που εργάζο-
νται μαζί για να συνεισφέρουν σε μια πρακτική, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με στό-
χους και κανόνες (Turner & Martinek, 1992, 1999).  

Γενικότερα, η επίλυση προβλημάτων (problem solving) στα μαθηματικά, αλλά και 
μέσα σε ένα παιχνίδι επισημαίνεται από τον Polya (1945) ως μια εξαιρετική μέθοδος, 
μέσω της οποίας οι μαθητές αναπτύσσουν τη σκέψη τους, ακολουθώντας συγκεκριμένα 
βήματα: (α) κατανόηση του προβλήματος (β) κατάστρωση σχεδίου για τη λύση (γ) ε-
κτέλεση του σχεδίου και (δ) επανέλεγχος της πλήρους λύσεως για εξαγωγή κάποιων 
συμπερασμάτων και συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα (ό.α. στο Κλαουδάτος, 2004).  

 

Εικόνα 3: Αναδιάταξη σπίρτων από τη μια μορφή στην άλλη (National Council of 
Teachers of Mathematics, 2013, http://illuminations.nctm.org). 

Η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλήματος (Problem Based Learning-PBL) 
(Schmidt, 1983), ορίζεται ως προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι μαθητές επιλύουν 
προβλήματα σε μικρές ομάδες, με επίβλεψη από έναν εκπαιδευτικό και γνωστικές επι-
δράσεις στην μάθηση, όπως: ενεργοποίηση και επεξεργασία της προϋπάρχουσας γνώ-
σης κατά τη συζήτηση στην ομάδα, αναδόμηση της γνώσης, καθώς και κίνητρα για 
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μάθηση. Η διαδικασία αποτελείται από 7 βήματα (Schmidt, 1983, ό.α στο Tomaz, van 
der Molen, Mamede, 2013, p.12): 

 

Εικόνα 4: Τα 7 βήματα της μαθησιακής διαδικασίας που βασίζεται στην επίλυση προ-
βλημάτων (problem based learning) (Schmidt, 1983) (προσαρμοσμένο για την πα-

ρούσα μελέτη).  

Ο ορισμός και ανάλυση του προβλήματος μπορεί να γίνει με την εννοιολογική χαρτο-
γράφηση (concept mapping) και η ανάλυση και επίλυση του προβλήματος μέσω του 
καταιγισμού ιδεών (brainstorming), έννοιες με τις οποίες θα ασχοληθούμε στη συνέ-
χεια του άρθρου, αναλυτικά. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η μέθοδος επίλυσης προ-
βλήματος ενισχύει το αίσθημα αυτονομίας (deVries, Schmidt, & deGraaff, 1989), τις 
μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών για όσους επιχειρούν συνειδητά να εφαρμό-
σουν τη λύση του προβλήματος και ενισχύει τη συνεργασία σε μια ομάδα (Boud & 
Feletti, 1991). 

Ειδικότερα, και όσον αφορά τα μαθηματικά προβλήματα, οι μαθητές καθοδηγούνται 
συστηματικά, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας ολοκλήρωσης της δράσης που εμπλέκονται, όπως: ικανότητες διερεύνησης, επι-
κοινωνίας και επιχειρηματολογίας, αναπαράστασης και συνεργασίας. Επομένως, οι μα-
θητές μέσω της επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων μπορούν να αξιολογηθούν ως 
προς την ανάπτυξη των παρακάτω ικανοτήτων (OECD, 2002), οι οποίες αναλύθηκαν 
από τον Niss (1999) και τους συνεργάτες του:  

• Οπτικοχωρική ικανότητα αναγνώρισης σχημάτων 
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• Αναπαρασταστική ικανότητα, δηλαδή ικανότητα μετατροπής μεταξύ διαφορε-
τικών ‘συστημάτων αναπαράστασης’ (από εικονικό σε συμβολικό ή λεκτικό και 
αντίστροφα)∙ 

• Ικανότητα μαθηματικών συμβόλων (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ε-
παναληπτικών διαδικασιών) και οργανωτική ικανότητα αποτελεσμάτων μέσω 
των σταδιακών υπολογισμών και των συμπερασμάτων για το πραγματικό πρό-
βλημα∙  

• Ικανότητα μαθηματικής σκέψης και εφαρμογής των τύπων και των θεωρημά-
των (π.χ υπολογισμούς των περιμέτρων και εμβαδών των σχημάτων)∙  

• Ικανότητα ανάπτυξης εικασιών, γενίκευσης και αποδεικτικών διαδικασιών ως 
αποτέλεσμα των λογικών ενεργειών∙ 

• Ικανότητα συνδέσεων διαφορετικών πεδίων (π.χ Γεωμετρίας και Τριγωνομε-
τρίας)∙  

• Ικανότητα διασύνδεσης των Μαθηματικών με άλλα επιστημονικά πεδία (π.χ 
Φυσική). 

Μέσα από διασκεδαστικές και ευχάριστες εμπειρικές δράσεις, οι μαθητές μπορούν να 
«επανεφεύρουν» κομμάτια γνώσης μόνοι τους ή σε συνεργασία και σε αλληλεπίδραση 
με άλλα μέλη της ομάδας στην οποία ανήκουν. Ακόμα, να «επανεφεύρουν» τη γνώση 
σε συνεργασία/αλληλεπίδραση με έναν ενήλικα, τι δηλαδή εν δυνάμει έχουν δυνατό-
τητα να επιτύχουν τα παιδιά μέσα στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (ZPD) (Vygotsky, 
1978), που δεν μπορούν να επιτύχουν μόνα τους. Είναι σημαντικό, ότι όλοι οι ερευνη-
τές, παιδαγωγοί και παιδοψυχολόγοι, επισημαίνουν την αναγκαιότητα εμπλοκής των 
μαθητών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό δράσεων, αλλά και στην απόκτηση γνώσης που 
επιτυγχάνεται μέσα από τις κοινωνικές δομές, οι οποίες μετασχηματίζουν /αναδιαμορ-
φώνουν μια τάξη σε κοινότητα μάθησης. Σύμφωνα με τον Vygotsky, η ζώνη επικείμε-
νης ανάπτυξης (ZPD) είναι : 

"the distance between the actual developmental level as determined by inde-
pendent problem solving and the level of potential development as determined 

through problem solving under adult guidance, or in collaboration with more capable 
peers" (Vygotsky, 1978, p. 86). 

Οι υπέρμαχοι της μάθησης μέσω του παιχνιδιού έχουν ταξινομήσει τα παιχνίδια σε 
διαφορετικές κατηγορίες με βάση τις έννοιες που αναπτύσσουν και παρέχουν μια ανα-
πτυξιακή δομή για τη διδασκαλία και μάθηση μέσω του παιχνιδιού (Griffin, Oslin, & 
Mitchell, 1995). Έτσι έχουμε τα απλά παιχνίδια, όπως το κυνηγητό, το κρυφτό κλπ., τα 
παιχνίδια στόχου για την ανάπτυξη χωρικής συνειδητοποίησης, τα παιχνίδια για πιο 
σύνθετες χρήσεις του χώρου που εμπλέκουν κίνηση και έλεγχο κλπ. 

Οι Bunker & Thorpe (1982) πρώτοι πρότειναν ένα εναλλακτικό μοντέλο διδασκαλίας 
σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο, το «Διδάσκοντας [με] παιχνίδια για κατανόηση» 
(Teaching Games for Understanding) (ακρωνύμιο, TGfU), το οποίο έχει προσελκύσει 
πολλούς εκπαιδευτικούς, ερευνητές και έχει ευρέως εφαρμοστεί (Kirk & MacPhail, 
2002).  
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Εικόνα 5: Μοντέλο διδασκαλίας TGfU (Teaching Games for Understanding) (Bunker 
& Thorpe, 1982, ό.α στο Kirk & MacPhail, 2002, p. 179) (προσαρμοσμένο για την πα-

ρούσα μελέτη)  

Στα πλαίσια του παιχνιδιού τα παιδιά θα ανταλλάξουν γνώσεις, θα συνεργαστούν, θα 
μάθουν πώς να συνεταιρίζονται με άλλους και να συνεργάζονται για το κοινό καλό, 
ώστε να κερδίσει όλη η ομάδα στο τέλος της διαδικασίας, από γνωστικής και εμπειρι-
κής απόψεως. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τη λογική α-
ντιμετώπισης έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται σε ένα παι-
χνίδι, με δημιουργίες συνεργασιών. Απώτερος στόχος η αντιμετώπιση της διαχείρισης 
συγκρούσεων, που μπορεί να προκύψουν σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι (π.χ Μπουρα-
ντάς, 2001). Σημασία έχει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι πρέπει να συνεργαστούν για 
να επιβιώσουν.  

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης 

Η μάθηση με ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε ερευνητικές διαδικασίες, και προσο-
μοιώσεις, άπτεται των αρχών της βιωματικής μάθησης. Ενδεικτικά αναφέρεται η μέθο-
δος project, η οποία θεωρείται ότι συνδέει το βιωματικό χαρακτήρα της μάθησης με 
την «παιδοκεντρικότητα, την αυτενέργεια, την εποπτεία, την εργασία κατά ομάδες, τη 
σύνδεση του σχολείου με τη ζωή, τη διαθεματικότητα, την καλλιέργεια διαπροσωπικών 
σχέσεων δασκάλου-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους» (Κόπτσης, 2009). Η θεωρία 
βιωματικής μάθησης (Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 
Development) αναπτύχθηκε από τον Kolb (1984) και επισημαίνει μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
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• Η μάθηση είναι μια διαδικασία και όχι ένα αποτέλεσμα. Για να βελτιώσουμε τη 
μάθηση στην εκπαίδευση πρωταρχικός στόχος είναι να εμπλέξουμε τα παιδιά 
σε μια διαδικασία που ενδυναμώνει τη μάθηση και περιλαμβάνει ανατροφοδό-
τηση και «συνεχή ανακατασκευή της εμπειρίας» (Dewey 1897, p.79)· 

• Η μάθηση διευκολύνεται από μια διαδικασία […] ώστε να ενσωματωθούν νέες, 
αποσαφηνισμένες ιδέες· 

• Η μάθηση οδηγεί στην υπέρβαση των [γνωστικών] συγκρούσεων [...] κινού-
μενη μεταξύ […] αναστοχασμού και δράσης, συναισθημάτων και σκέψης· 

• Η μάθηση είναι μια ολιστική διαδικασία προσαρμογής στον κόσμο. Δεν είναι 
μόνο το αποτέλεσμα της γνώσης, αλλά περιλαμβάνει τη συνολική λειτουργία 
του ατόμου αναφορικά με τη σκέψη, την αντίληψη, τη συναίσθηση και τη συ-
μπεριφορά· 

• Η μάθηση προκύπτει με συνεργατικές συναλλαγές μεταξύ ατόμου και περιβάλ-
λοντος. Υπό όρους Piaget η μάθηση προκύπτει μέσω της αφομοίωσης και προ-
σαρμογής της νέας γνώσης στις ήδη υπάρχουσες·  

• Η μάθηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας της γνώσης. Το μοντέλο βασίζεται 
στην κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης, όπου η κοινωνική γνώση δημιουρ-
γείται και αναδημιουργείται στην προσωπική γνώση του μαθητή. Αυτό έρχεται 
σε αντίθεση με τη μετάδοση γνώσης (transmission model) (Kolb et al., 2005)  
( http://learningfromexperience.com/media/2010/08/tech_spec_lsi.pdf) 

 

Επομένως, η μάθηση είναι μια διαδικασία που δημιουργείται μέσω μετασχηματισμού της 
[γνώσης και της] εμπειρίας, καθώς η γνώση είναι αποτέλεσμα συνδυασμού, σύλληψης 
και μετασχηματισμού της εμπειρίας (Kolb, 1984: 41). 

Σύμφωνα με τους Kolb et al. (2005, 2009) τα μαθησιακά στάδια από τα οποία διέρχεται 
ένα άτομο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης είναι τέσσερα:  

• το στάδιο της συγκεκριμένης εμπειρίας (concrete experience) στο οποίο ο μαθη-
τής αποκτά την αίσθηση του γεγονότος∙  

• το στάδιο αναστοχασμού (reflective observation), όπου ο μαθητής αναστοχάζε-
ται και προσπαθεί να εξηγήσει με λόγια, διαμορφώνοντας κατανόηση για το τι 
συμβαίνει∙  

• το στάδιο αφαιρετικής εννοιολόγησης (abstract conceptualization) ή διαμόρφω-
σης αφηρημένων εννοιών και γενικεύσεων, όπου ο μαθητής σκέφτεται το γεγο-
νός και κατασκευάζει ένα νοητικό μοντέλο∙  

• το στάδιο της ενεργούς συμμετοχής και πειραματισμού (active experimentation), 
όπου ο μαθητής αναλαμβάνει δράση.  
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Εικόνα 6, 7: Η διαδικασία της βιωματικής μάθησης ως κύκλος τεσσάρων σταδίων 
(Kolb et al., 2005,p.3; Kolb et al., 2009, p.6) 

http://learningfromexperience.com/me-
dia/2010/08/tech_spec_lsi.pdf 

http://learningfromexperience.com/me-
dia/2010/08/ELT-Hbk-MLED-LFE-
website-2-10-08.pdf 

Αναφορικά με τη «δυναμική της ομάδας» επισημαίνεται από τους Kolb et al. (2005, 
2009), ότι παίζει σημαντικό ρόλο η κοινωνική διαμεσολάβηση στην κατάκτηση γνώ-
σεων των παιδιών. Οι αφηρημένες έννοιες και η διαμόρφωση γενικεύσεων ακόμα ε-
νεργοποιεί τους φλοιούς του εγκεφάλου (Zull, 2002, ό.α στο Kolb et al., 2005). […].  

“ concrete experiences come through the sensory cortex, reflective observation 
involves the integrative cortex at the back, creating new abstract concepts occurs in 
the frontal integrative cortex, and active testing involves the motor brain. In other 

words, the learning cycle arises from the structure of the brain.” 

(Zull 2002: 18-19, ό.α στο Kolb et al., 2005, p. 4) 

Ομαδικά παιχνίδια «περί», «για, και «μέσα» στο περιβάλλον 

Έχουν γραφεί πολλά άρθρα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental 
Education). Σύμφωνα με την Unesco (1978) είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους 
μαθητές και τις κοινότητες μάθησης να αποκτήσουν τη γνώση, τις αξίες και τις πρακτι-
κές δεξιότητες, ώστε να συμμετέχουν με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο στην 
επίλυση προβλημάτων για το περιβάλλον, καθώς και στην πρόβλεψη τους, αλλά και τη 
διαχείριση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο των παιχνιδιών στο πε-
ριβάλλον με ενεργή συμμετοχή των παιδιών συνδέεται με την καλλιτεχνική δημιουργία 
και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την α-
ειφορία. 

Education is critical for promoting sustainable development and improving the 
capacity of people to address environment and development issues.... It is also critical 

for achieving environmental and ethical awareness, values and attitudes, skills and 
behavior consistent with sustainable development and for effective public participa-

tion in decision-making. (Hart et al., 1999) 
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Ένας μεγάλος αριθμός συγγραφέων αναφέρονται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ο 
Palmer (1998) τονίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

• Τόσο η τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιούν το περι-
βάλλον σε οποιαδήποτε μορφή του για την παραγωγή γνώσης και την εξάσκηση 
με κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρίες από πρώτο χέρι· 

• Οι μαθητές και οι νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να αξιολογούν με κριτική 
διάθεση διάφορα περιβαλλοντικά θέματα […] και να κάνουν πρακτική στη 
λήψη αποφάσεων, αφού τους δίνονται οι ευκαιρίες για προσωπική εμπλοκή 
(Palmer, 1998, p.10, ό.α. στο Madhavi, 2007).  

 

 

Εικόνα 8: «Μοντέλο Δέντρου» («The Tree 
Model») (Palmer, 1998, ό.α στο Jeronen et 

al., 2009) (προσαρμοσμένο για την πα-
ρούσα μελέτη) 

 

Εικόνα 9: Οι συνιστώσες της περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης και πώς συνδέονται 

μεταξύ τους (Palmer, 1998). 
 

 
Στο «Μοντέλο Δέντρου» («The Tree Model») ο Palmer (1998) αναφέρεται στην εκπαί-
δευση «περί/σχετικά με», και «μέσα στο» ή «από το» περιβάλλον η οποία προκύπτει 
εντός-ή εκτός της τάξης και βοηθά στην ανάπτυξη εμπειριών, καλαισθησίας, σεβασμού 
και ηθικής δεοντολογίας για το περιβάλλον, παράλληλα με την ανάπτυξη κατανόησης 
και δεξιοτήτων. Το αισθητικό στοιχείο συσχετίζεται με τις προηγούμενες εμπειρίες, οι 
οποίες στο σχήμα βρίσκονται στη ρίζα του δέντρου (Palmer, 1998). Η μάθηση που 
βασίζεται στις αισθήσεις είναι συζητήσιμη από την άποψη ότι η εκπαίδευση για το 
περιβάλλον δίνει έμφαση στην εμπειρία «μέσα» και «από» το περιβάλλον, χρησιμο-
ποιώντας τη φύση σε όλη την εκπαίδευση. Στην ουσία πρόκειται για τη ανάπτυξη πε-
ριβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, γνώση της οικολογίας, τεχνολογίας και οικονομίας. 
Ο Palmer (ό.π) θεωρεί ότι όλες οι συνιστώσες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πρέπει 
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να διευθετούνται με συστηματικό τρόπο και ειδικότερα με δράσεις που προσανατολί-
ζονται προς αυτό και αναπτύσσουν την κοινωνικότητα των παιδιών.  

 

Εικόνα 10: Οι συνιστώσες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πώς συνδέονται με-
ταξύ τους (Palmer, 1998, ό.α στο Shah & Jehangir, 2006) (προσαρμοσμένο για την πα-

ρούσα μελέτη). 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικά παιχνίδια που 
διεξάγονται στο περιβάλλον τους βοηθά να μάθουν μέσα από τη συζήτηση και τη συ-
νεργασία. Επομένως, όπως είναι φυσικό η σχεδίαση καινοτόμων δράσεων που βασίζο-
νται στη διαπραγμάτευση των εννοιών που οι μαθητές μαθαίνουν στο περιβάλλον, είναι 
ένα σημαντικό εγχείρημα.  

Περιβάλλοντα μάθησης (learning environments) 
 

Learning to solve problems is the most important skill that students can learn in 
any setting. In professional contexts, people are paid to solve problems, not to com-
plete exams. In everyday life, we constantly solve problems. […]We face problems, 

big and small, simple and complex, clear and confusing every day in our lives. 
(Jonassen, 2004, introduction) 

Η έννοια του περιβάλλοντος μάθησης (learning environment) αφορά τα περιβάλλοντα 
τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία, και στα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τις 
τεχνικές και τα εργαλεία του περιβάλλοντος, προκειμένου να «επιλύσουν ενδιαφέροντα, 
και με νόημα προβλήματα και δραστηριότητες, ώστε να προκαλέσουν την μάθηση. Οι 
δραστηριότητες προωθούν την εξερεύνηση, τον πειραματισμό, την κατασκευή, τη συνερ-
γασία και τον αναστοχασμό. Πως μπορεί ο εκπαιδευτικός να προκαλέσει τη μάθηση σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον; Με την εισαγωγή περιπτώσεων που προέρχονται από τον πραγ-
ματικό κόσμο» (Jonassen, 1994). 
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Εικόνα 11: Η κονστρουκτιβιστική θεωρία των περιβαλλόντων μάθησης (Jonassen, 

1999, p.218) (προσαρμοσμένο) 

Η έννοια του περιβάλλοντος μάθησης (learning environment) έχει δημιουργηθεί σε 
σχέση με την έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design). Στη βιβλιο-
γραφία ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (instructional design) ερμηνεύεται ως: «η συστη-
ματική διαδικασία, κατά την οποία παίρνονται αποφάσεις σχετικά με τη μορφή και το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και καθορίζεται η ακολουθία των διδακτικών ενεργειών, 
που οφείλουν να γίνουν σ’ ένα μάθημα» (Τριλιανός, 2004: 195-196). 

Η θεωρία των CLE (Constructivist Learning Environments) (Jonassen, 1999) εστιάζει 
στην επίλυση προβλήματος και την εννοιολογική ανάπτυξη, αφού ένα πρόβλημα μπο-
ρεί να καθοδηγήσει τη μάθηση, πάρα η δράση σε παραδείγματα επί των εννοιών και 
αρχών που έχουν προαναφερθεί. Μέσω της θεωρίας προτείνονται μέθοδοι που περι-
λαμβάνουν την επιλογή κατάλληλων προβλημάτων, γνωστικών και συνεργατικών ερ-
γαλείων, καθώς και πλαισιακή /κοινωνική υποστήριξη. Οι δραστηριότητες μπορούν να 
εμπλέκουν τη μοντελοποίηση (modeling) και την καθοδήγηση με ερωτήσεις σκαλω-
σιάς (scaffolding). 
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Εικόνα 12: Χαρακτηριστικά της ουσιαστικής μάθησης (meaningful learning) 

(Jonassen, 1999) (http://www.cdtl.nus.edu.sg/brief/v5n3/sec3.htm) 

Με άλλα λόγια η μάθηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης είναι --μεταξύ άλλων-- 
ενεργητική (active), συνεργατική (collaborative), πλαισιακή (contextualized) και ανα-
στοχαστική (reflective):  

• Ενεργητική μάθηση (active): Οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικα-
σία ενεργά, επεξεργάζονται πληροφορίες και είναι υπεύθυνοι για το αποτέλε-
σμα ∙ 

• Εποικοδομητική μάθηση (collaborative): Οι μαθητές αφομοιώνουν και προσαρ-
μόζουν τη νέα γνώση στην προϋπάρχουσα ∙  

• Πλαισιακή μάθηση (contextualized): Οι μαθητές εμπλέκονται στην επίλυση 
προβλημάτων πραγματικού πλαισίου ή προβλήματα προσομοιώσεων ∙  

• Αναστοχαστική μάθηση (reflective): Οι μαθητές αναστοχάζονται πάνω στις ι-
δέες που έχουν αρθρώσει και συζητήσει σε συνεργασία με άλλους μαθητές.  

Το περιβάλλον μάθησης περιλαμβάνει το μαθητή και το εργαλείο με το οποίο αλληλε-
πιδρά ο μαθητής, χρησιμοποιώντας κάποια συσκευή, συγκεντρώνοντας, ερμηνεύοντας 
πληροφορίες και αλληλεπιδρώντας ενίοτε με άλλους. Ο στόχος των σχεδιαστών των 
περιβαλλόντων μάθησης είναι να δημιουργήσουν ένα «μαθησιακό επεισόδιο» για τους 
μαθητές με μετρήσιμα αποτελέσματα, έτσι ώστε οι μαθητές να αλληλεπιδράσουν με 
κάποιο τρόπο με τη γνώση --που κατά κάποιο τρόπο «συνταγογραφήθηκε» για αυτούς 
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για να τους μεταδοθεί-- είτε σε εξατομικευμένη προσπάθεια, είτε σε συνεργασία με 
τον/την εκπαιδευτικό (Wilson, 1996a, b).  

So an individual’s knowledge is a function of one’s prior experiences, mental 
structures, and beliefs that are used to interpret objects and events . . . the mind pro-

duces. mental models that represent what the knower has perceived. These models are 
used to explain, predict, or infer phenomena in the real world . . . much of reality is 

shared through a process of social negotiation.”(Jonassen, 1994, p.35) 

Ιδεοθύελλα ή καταιγισμός ιδεών και εννοιολογικός χάρτης 

Ο κιναισθητικός έλεγχος (Gardner, 1983) στα παιχνίδια στο περιβάλλον, αλλά και σε 
περιβάλλοντα μάθησης είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της σκέψης των παι-
διών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εμπλακούν στη διαδικασία 
μάθησης με χρήση διάφορων στρατηγικών, όπως: τη στρατηγική Jigsaw για ενεργητική 
εμπλοκή των παιδιών και ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας (self efficacy), μα-
θησιακή στρατηγική “παιχνίδι ρόλων” (Role-Playing Game ή RPG) για την ανάπτυξη 
της κοινωνικής συμπεριφοράς και ενσυναίσθησης, αλλά και επίλυσης προβλήματος σε 
μια προσπάθεια διεπιστημονικής προσέγγισης, στην οποία «συνεργάζονται» μαθημα-
τικά, φυσική και άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το παιδί συμμετέχει στη δραστηριότητα, 
ακολουθεί τους κανόνες και συμμετέχει σε μια διαδικασία που πρέπει να προβλέψει, 
να διατυπώσει εικασίες και στη συνέχεια τεκμηριώνει και αξιολογεί, κατασκευάζει τη 
γνώση με τη διαρκή εμπλοκή του. 

Είναι σημαντικό να εξεταστεί τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και ειδικό-
τερα στο παιχνίδι ρόλων1 ή λόγω της συμμετοχής τους σε δημιουργικά κατασκευά-
σματα ή μέσω της συμμετοχής τους σε παιχνίδια που απαιτούν σκέψη και θα μπορού-
σαν να χαρακτηριστούν σε άμεση σχέση με τα μαθηματικά. Ακόμα ερευνητές περιέ-
γραψαν τη δημιουργική επίλυση προβλήματος με εφαρμογή της ιδεοθύελλας (π.χ 
Osborn, 1953). Η στρατηγική της ιδεοθύελλας ή καταιγισμού ιδεών (brainstorming) εί-
ναι μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές για τη ανάπτυξη δημιουργικότητας και την 
επίλυση προβλημάτων σε μια ομάδα εργασίας (Fernald & Nickolenko, 1993; Leclef, 
1994), καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα των ομάδων. Ο καταιγισμός ιδεών έχει νό-
ημα όταν η ομάδα αναπτύσσει μια συζήτηση, ώστε να προκύψουν κάποιες ενδιαφέ-
ρουσες ιδέες. Σύμφωνα με τον Osborn (1953) πρέπει να εφαρμόζονται κάποιοι κανό-
νες, όπως για παράδειγμα: αποκλείεται η κριτική στην ιδέα άλλου μέλους της ομάδας, 
αφού ο σκοπός είναι να παραχθούν πολλές ιδέες, ασυνήθιστες ιδέες, καθώς και συν-
δυασμός ιδεών, μετασχηματισμός στις ιδέες άλλου μέλους της ομάδας ή ακόμα και 
συσχέτιση μεταξύ ιδεών ώστε να παραχθούν νέες ιδέες (p. 300-301).  

1 Παιχνίδι ρόλων (Role-Playing Game ή RPG) είναι ένα είδος παιχνιδιού στο οποίο οι παίκτες 
αναλαμβάνουν το ρόλο φανταστικών χαρακτήρων και μέσω συνεργασίας δημιουργούν ή πα-
ρακολουθούν ιστορίες. (https://el.wikipedia.org) 
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Εικόνα 13: Εννοιολογικός χάρτης που δείχνει τη διαδρομή και σύνδεση μεταξύ χαρα-
κτηριστικών σημείων-κλειδιών της διδασκαλίας και μάθησης μιας έννοιας. (Novak & 

Cañas, 2006, http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps.php) 

Είναι πολύ ενδιαφέρον οι μαθητές να σχηματίζουν ακόμα, μια διαδρομή των εννοιών, 
δηλαδή, έναν εννοιολογικό χάρτη (conceptual map) από τις οποίες διήλθαν ή χρησι-
μοποίησαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής της δράσης, που εξελίχθηκε στο παιχνίδι ή 
γενικότερα κατά τη διάρκεια διδασκαλίας και μάθησης μιας έννοιας. H στρατηγική της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης βασίζεται σε θεωρίες του Ausubel (1968) περί γνωστι-
κής μάθησης (cognitive learning). Σύμφωνα με τους Novak & Gowin, (1984), ο στόχος 
είναι να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ νέας και προϋπάρχουσας γνώσης και μια 
διαδρομή που συνδέει τις έννοιες ή τα νοήματα (meanings or concepts) μεταξύ τους. 
Αυτό που έχει σημασία είναι οι μαθητές να εξωτερικεύσουν ότι έχουν στο μυαλό τους 
για να δημιουργήσουν αυτές τις συνδέσεις. Ο Ausubel (1968) θεωρεί ότι το μυαλό ό-
λων των ατόμων (επομένως και των μαθητών) οργανώνει την πληροφορία με έναν ιε-
ραρχικό τρόπο, με αποτέλεσμα να αποκτούμε εμπειρίες και να επέρχεται εννοιολογική 
αλλαγή (conceptual change). Σύμφωνα με τις Collette & Chiappetta (1989, 1994) η εν-
νοιολογική μάθηση είναι ενεργή διαδικασία, που είναι σημαντική για την κατανόηση 
των εννοιών διάφορων επιστήμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα για την αξιο-
λόγηση του τι γνώριζαν οι μαθητές στην αρχή και το τέλος μιας διαδικασίας. Ακόμα, 
για την αποτύπωση των παρανοήσεων, αλλά και του τρόπου διδασκαλίας.  

Οι Novak & Cañas (2006) ακόμα, ισχυρίζονται ότι: «η ανθρώπινη μνήμη δεν είναι ένα 
απλό ‘αγγείο’ που πρέπει να γεμίσει, αλλά ένα σύνθετο σύνολο συσχετιζόμενων υπο-
συστημάτων, τα οποία αλληλεπιδρούν με το συναισθηματικό και ψυχοκινητικό σύ-
στημα (affective and psychomotor inputs). Όλες οι εισερχόμενες πληροφορίες οργανώ-
νονται και επεξεργάζονται στην εργαζομένη μνήμη (working memory) σε αλληλεπί-
δραση με την μακράς διάρκειας μνήμη (long term memory)» (p.5).  
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Προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας και μάθησης στο περιβάλλον και σε περιβάλ-
λοντα μάθησης  

• Συσχέτιση των δραστηριοτήτων με την βιολογική ανάπτυξη των παιδιών  

Είναι βασικό να επισημανθεί ότι οι δραστηριότητες πρέπει να συσχετίζονται με τη βιο-
λογική ανάπτυξη και τις ικανότητες των μαθητών σε διαφορετικές ηλικίες, αλλά και 
τις δεξιότητες που προβλέπεται να αποκτηθούν, όταν συνεργάζονται με τα άλλα παιδιά 
και τον ενήλικα επιβλέποντα ή όταν εργάζονται μόνα τους. Αυτό έχει ως στόχο οι μα-
θητές να μη διασπώνται ψυχικά. Τα παιχνίδια επίσης να είναι προσαρμοσμένα στο στά-
διο ανάπτυξης του παιδιού κατά Piaget, αφού η ηλικία του παιδιού διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο για την ανάπτυξη συναισθηματικών, κιναισθητικών και γνωστικών ικα-
νοτήτων. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των παιχνιδιών για την ηλικιακή ανά-
πτυξη του παιδιού βοηθά στο να αποκτηθεί η άποψη ότι: το παιχνίδι και ο ρόλος του 
στη ψυχο-συναισθηματικό κινητική εξέλιξη των παιδιών είναι και πρέπει να αποτελεί 
βασικό μέρος ενός προτεινόμενου σχεδίου διδασκαλίας και μάθησης. Ακόμα, οι δραστη-
ριότητες πρέπει να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν, ως προς τον τρόπο που επηρε-
άζουν την ανάπτυξη των παιδιών ψυχοκινητικά, συναισθηματικά, γλωσσικά, αξιολό-
γηση η οποία βασίζεται σε προηγούμενες καταστάσεις με παιδιά, αλλά και στον τρόπο 
με τον οποίο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ένα παιχνίδι. Λαμβάνονται υπόψη διαφο-
ρετικά ενδιαφέροντα και εμπειρίες μαθητών, παρουσιάζονται οι δράσεις, έτσι ώστε οι 
μαθητές προοδευτικά και σταδιακά να συνδέσουν προηγούμενες γνώσεις με μελλοντι-
κές.  

• Αυτενέργεια των παιδιών και εμπλοκή με αυτό-επιλογή  

Τα παιδιά επιλέγουν μόνα τους ή με παρότρυνση το υλικό που χρησιμοποιούν για να 
παίξουν, επιλέγουν πολλές φορές το χώρο στον οποίο θα παίξουν, με ποιους θα παίξουν 
και σε ποιο χρόνο θα εξελιχθούν οι δραστηριότητες των παιχνιδιών τους. Τα παιδιά 
πρέπει να αφεθούν να σκεφθούν και να δημιουργήσουν σε συγκεκριμένο χρόνο ένα 
αποτέλεσμα. Κάθε παιδί αναπτύσσει με διαφορετικό τρόπο δεξιότητες, καθώς η μά-
θηση προωθείται μέσω της ανακάλυψης, της εμπειρίας και της διαμόρφωσης προτύ-
πων, ενώ μεθοδεύεται η αναγωγή της εμπειρίας σε γνώση με σεβασμό στην βιολογική 
ωρίμανση των μαθητών και την προσπάθεια επίτευξης ανάπτυξης της σκέψης τους 
μέσω της διδασκαλίας, η οποία όμως θα παρέχεται υπό μορφή παιχνιδιού. Οι μαθητές 
μπορούν να χωριστούν σε ομάδες θα καθοριστεί κάποιος αρχηγός της ομάδας (τον ο-
ποίο θα επιλέξουν τα ίδια παιδιά) και ο οποίος θα συνεργάζεται με τον επόπτη και τα 
υπόλοιπα παιδιά για την περαιτέρω διεξαγωγή του παιχνιδιού και τη διατύπωση των 
συμπερασμάτων.  

 

 

• Συνεργασία και παρέμβαση εποπτών την κατάλληλη στιγμή 
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Τα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν/ ή να καθοδηγούνται όσες φορές το ζητήσουν 
από κάποιον ειδικό επιβλέποντα /-οντες παιδαγωγό οι οποίοι/-ες τα δραστηριοποιούν 
ως προς τη συμμετοχή με κατάλληλες παρεμβάσεις, ερωτήσεις σκαλωσιάς κλπ. με γνω-
σιολογικό όσο και δημιουργικό χαρακτήρα (για παράδειγμα, μέσω ιδεοθύελλας, σχε-
δίων δράσης κλπ.). 

“The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in 
the child, but is there as a member of the community to select the influences which 
shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences.” 

John Dewey's 
«Famous declaration concerning 

Education» First published in January 16, 1897 
 

 

Εικόνα 14. Δραστηριότητα κατασκευής πλατωνικών στερεών σε στατικά μέσα 
από μαθητές της ερευνήτριας. 

Ακόμα, είναι σημαντικό να παρέμβουν οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί για να βοηθή-
σουν ένα παιδί να συμμετάσχει στην ομάδα, το οποίο για κάποιους λόγους δεν έχει 
πάρει κάποιο ρόλο και απομονώνεται ή όταν είναι αναγκαίο να προκαλέσουν κίνητρα 
(Driscoll & Nagel, 2002 , ό.α στο Γουργιώτου, 2008, σελ.6).  

Μετά την υλοποίηση της δράσης τα παιδιά θα συζητούν τις απόψεις τους σε διάλογο 
και θα καταγράφουν τα συμπεράσματά τους, την ικανοποίηση τους από την επίτευξη 
ενός στόχου που έχουν θέσει (π.χ. να λύσουν ένα πρόβλημα). Σημαντικό είναι το παι-
χνίδι να προσφέρει όχι μόνο την ικανοποίηση του αποτελέσματος της δράσης, αλλά 
και την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Είναι πολύ ενδιαφέρον οι 
μαθητές να σχηματίζουν ακόμα μια διαδρομή των εννοιών, δηλαδή έναν εννοιολογικό 
χάρτη (conceptual map) από τις οποίες διήλθαν ή χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια 
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της διαδρομής της δράσης που εξελίχθηκε στο παιχνίδι, σε συνεργασία με τον επιβλέ-
ποντα.  

• Προγραμματισμός δράσεων και παιχνίδια ρόλων 

Η συμμετοχή σε δράση, περί, για και στο περιβάλλον θα ξεκινήσει μέσα από δράσεις 
στο περιβάλλον με την παρακολούθηση παιδαγωγικών βίντεο και ενεργό συμμετοχή 
σε ομάδες. Για παράδειγμα: οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν στην κατασκευή μαρ-
μελάδας, γλυκών του κουταλιού και αντικειμένων, τα οποία στη συνέχεια θα προσπα-
θήσουν να πουλήσουν στο σχολείο τους σε μια μορφή οργανωμένης επιχειρηματικής 
δράσης. Σε σχέση με τα μαθηματικά μπορούν να ασχοληθούν με τη δημιουργία κατα-
σκευών σχημάτων δισδιάστατων ή τρισδιάστατων, τα οποία θα προβληθούν σε μια Έκ-
θεση που θα οργανώσει η σχολική μονάδα και οι μαθητές θα αποκτήσουν ενεργό ρόλο 
παρουσιάζοντας τα δημιουργήματα, αποτέλεσμα της φαντασίας τους και της κατάλλη-
λης καθοδήγησης από τον επιβλέποντα/επιβλέπουσα εκπαιδευτικό.  

 

Εικόνα 15. Δημιουργήματα στο περιβάλλον και σε περιβάλλοντα μάθησης από μαθητές της 
ερευνήτριας ομαδοσυνεργατικά, στα πλαίσια του Ομίλου Μαθηματικών για τα 

Fractals (Σχολ. Χρονιά 2013-14) 

Στη δράση αυτή μπορούν να εμπλακούν πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών, διεπιστη-
μονικά. Οι δράσεις με τις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές θα γίνονται με προγραμματι-
σμό, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία με ενδιαφέρον και υπευθυνότητα: για πα-
ράδειγμα, η καλλιέργεια φυτών μπορεί να ωθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν ρόλους 
διαφόρων ειδικοτήτων π.χ. η ομάδα Χ (μαθητές με ρόλο χημικού) θα μετρήσουν την 
οξύτητα του εδάφους, η ομάδα Β (μαθητές με ρόλο βιολόγου) θα διερευνήσουν ποια 
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φυτά είναι κατάλληλα για να φυτέψουν στο συγκεκριμένο έδαφος, η ομάδα Μ (μαθητές 
με ρόλο μαθηματικού) θα μετράνε την ανάπτυξη τους σε σχέση με το χρόνο για την 
παραγωγή διαγραμμάτων, θα εξετάσουν την εξέλιξη των φυτών με το χρόνο, η ομάδα 
Ε (μαθητές με ρόλο ερευνητή) θα εξετάσουν το ζήτημα περιβαλλοντικά, αλλά και ανα-
φορικά με τον τρόπο που το φυτό εξελίσσεται σε διεθνή χώρο και στην Ελλάδα, η 
ομάδα Ι (μαθητές με ρόλο ιστορικού-κοινωνιολόγου) θα εξετάσουν την ιστορία του φυ-
τού, τους μύθους που αναφέρονται σχετικά με αυτό, καθώς και τη σύνδεση τους με 
διάφορα τοπικά έθιμα, η ομάδα Φ (μαθητές με ρόλο φωτογράφου) θα συλλέγουν συ-
στηματικά φωτογραφίες από την ανάπτυξη των φυτών και τέλος η ομάδα Η (μαθητές 
με ρόλο ηθοποιού) θα ενσαρκώσουν παράσταση γύρω από αυτό το θέμα (π.χ κωμικές 
ιστορίες κατά την εξέλιξη της διαδικασίας).  

Μια άλλη δράση είναι η μελέτη υδροβιότοπου, με παρακολούθηση της ζωής στο περι-
βάλλον. Τα πτηνά και τα ζώα, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τη 
φιλοσοφία του περιβάλλοντος, να προσδιορίσουν πειραματικά τον όρο «αεί & 
φέρω»=αειφορία, κατανοώντας την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος μέσα 
από ανθρώπινες δραστηριότητες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ομαδοσυνεργα-
τική μάθηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι τα κύριο χαρακτηριστικό της δρά-
σης. Αρχικά οργάνωση σε ομάδες και υποομάδες, τοποθέτηση ερευνητικών ερωτημά-
των από τους μαθητές μέσω του brainstorming, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της 
δράσης, συλλογή δεδομένων, λειτουργικοί ρόλοι των μαθητών της κάθε ομάδας. Η ορ-
γάνωση ακόμα μικρών θεατρικών happenings έχει μεγάλη αξία αναφορικά με τη δια-
σύνδεση των δράσεων στο περιβάλλον με θεατρικές και καλλιτεχνικές δραστηριότη-
τες, δηλαδή «συμβαίνοντα» τα οποία θα εξελιχθούν με συγκεκριμένο τρόπο και σε συ-
γκεκριμένο χρόνο (μικρής ή μεγάλης διάρκειας αντίστοιχα). 

 
Εικόνα 16. Δημιουργήματα στο περιβάλλον και σε περιβάλλοντα μάθησης από μαθητές της 

ερευνήτριας ομαδοσυνεργατικά, στα πλαίσια Ομίλου Μαθηματικών για τα Fractals 
(Σχολ. Χρονιά 2013-14) 

 
 
Η δημιουργία γιγαντιαίων fractals είναι ακόμα μια δράση που αρέσει στα παιδιά και είναι 
πολύ σημαντική από πολλές απόψεις λόγω της ανάπτυξης πολλών μορφών ικανοτήτων.  
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Εικόνα 17. Σταδιακές φάσεις μοντελοποίησης του τριγώνου Sierpinski από μαθητές 

της ερευνήτριας ομαδοσυνεργατικά. 

Η ανασύνθεση ακόμα στο χώρο είναι μια πολύ αξιόλογη δράση από μαθηματικής 
απόψεως για την ανάπτυξη χωρικής κατανόησης των σχημάτων. 

• Διαμεσολάβηση εργαλείων και διαχειρίσιμων μοντέλων, χειραπτικών ή ψη-
φιακών  

Ο όρος διαμεσολάβηση είναι ένας πολύ κοινός όρος στη βιβλιογραφία σχετικά με 
τον υπολογιστή και την εκπαίδευση. Η χρήση εργαλείων και διαχειρίσιμων μοντέ-
λων --χειραπτικών και ψηφιακών-- δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός καναλιού 
επικοινωνίας μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή και είναι αναγκαία για την κα-
τανόηση των εννοιών από τους μαθητές. Στο ζήτημα αυτό επιμένουν πολλοί ερευ-
νητές (ενδεικτικά αναφέρονται οι van Hiele, 1986). Είναι σημαντικό για την ανά-
πτυξη της σκέψης των μαθητών τα εργαλεία να εναλλάσσονται. Για παράδειγμα: η 
κατανόηση των αλγεβρικών ταυτοτήτων μπορεί να επιτευχθεί αν συνδεθεί η αλγε-
βρική με τη γεωμετρική τους ερμηνεία: χρήση διαχειρίσιμων μοντέλων χειραπτικών, 
ψηφιακών, διαμεσολάβηση εργαλείων, αλλά και υπολογιστικών μεθόδων και μεθό-
δων αποδεικτικής διαδικασίας, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν την εμπειρία της 
έννοιας με κιναισθητικό, απτικό, οπτικό, δυναμικό και εννοιολογικό τρόπο, να συν-
δέσουν τη διαδικασία με την έννοια, τη θεωρία με την πράξη και να κατανοήσουν 
γιατί τα μαθηματικά είναι χρήσιμα στον πραγματικό κόσμο. 
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Εικόνα 18. Συνδυασμός εργαλείων διαδραστικού πίνακα, λογισμικού δυναμικής γε-
ωμετρίας, διαδικτύου από μαθητές της ερευνήτριας. 

Συζήτηση 

In all the operations of nature, development is from within […] it is on this point that 
those teachers fall into error who, instead of thoroughly explaining the subjects of 

study […] give them endless dictations […]thus […] they resemble a man who uses a 
club or a mallet , instead of a knife, when he wishes to make an incision in a plant. 

Comenius “The Great Didactic” (First Principle)  

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
κουλτούρας των συναδέλφων και μαθητών, στην αλλαγή στάσεων όσον αφορά το πε-
ριβάλλον, για την αειφόρο ορθολογική διαχείρισή του με στόχο την ευημερία της κοι-
νωνίας και των κοινοτήτων μάθησης. Ακόμα, να δώσει νέες προοπτικές στη μάθηση 
μέσω του παιχνιδιού, αφού από την οπτική γωνία πολλών ερευνητών το παιχνίδι χρη-
σιμοποιείται για την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, την ανατρο-
φοδότησή του και τη νοητική του ανάπτυξη λόγω των ερεθισμάτων που λαμβάνει από 
το φυσικό περιβάλλον με τις κατάλληλες αναπαραστάσεις, τις αναπαραστάσεις που 
δημιουργεί νοητικά και πώς αυτές με τον χρόνο εξελίσσονται. Τέλος, να προτείνει τρό-
πους δράσεις σε σχέση με το παιχνίδι και τη βιωματική, ενεργητική και κοινωνικο-
κονστρουκτιβιστική μάθηση. Αναφορικά με τη «δυναμική της ομάδας» επισημαίνεται, 
ότι η συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικά παιχνίδια που διεξάγονται στο περιβάλλον, 
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βοηθά στην ανάπτυξη εμπειριών, καλαισθησίας, σεβασμού και ηθικής δεοντολογίας 
για το περιβάλλον, παράλληλα με την ανάπτυξη κατανόησης και δεξιοτήτων. Αναφο-
ρικά με τα περιβάλλοντα μάθησης επισημαίνεται, ότι οι τεχνολογίες μπορούν και πρέ-
πει να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουν οι μαθητές ενεργό συμμετοχή, εποικοδο-
μητική, συνεργατική, συγκροτημένη και αναστοχαζόμενη προσέγγιση (Duffy, & 
Jonassen, 1991). 
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Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους 

στη σχολική τάξη 

 

Μπιμπούδη Μαρία  

Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
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Περίληψη 

Μια σπουδαία καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν οι τρισδιάστατοι ε-

κτυπωτές. Μπορούν με ελκυστικό και ενδιαφέρον τρόπο να ενσωματωθούν στη διαδι-

κασία μάθησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ως υποστηρικτικό εργαλείο της διδακτικής πρακτικής πα-

ρέχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εκτύπωσης διάφορων αντικειμένων που ενισχύ-

ουν τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών. Η κατανόηση των εννοιών σε όλα τα μα-

θήματα διευκολύνεται μέσω χειροπιαστών αναπαραστάσεων εδικά στο δημοτικό σχο-

λείο, όπου τα παιδιά βρίσκονται στο στάδιο της συγκεκριμένης λογικής νόησης, κατά 

τον Piaget. Η θεωρητική γνώση των βιβλίων γίνεται πρακτική με τη χρήση των τρισ-

διάστατων εκτυπωτών. Το παιδί  μέσω αυτών μπορεί να δημιουργήσει, να αγγίξει, να 

ανακαλύψει τις ιδιότητες των αντικειμένων και να τις συγκρατήσει στη μνήμη του δο-

μώντας σχέσεις με αυτά. Το κείμενο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει την παιδαγωγική 

αξία των τρισδιάστατων εκτυπωτών στη σχολική τάξη και να περιγράψει  κάποιες ε-

φαρμογές σε γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: τρισδιάστατοι εκτυπωτές, δημοτικό σχολείο  

Εισαγωγή 

Ο εκτυπωτής ως συσκευή εξόδου του υπολογιστή  έκανε την εμφάνισή του για πρώτη 

φορά το 19ο αιώνα. Το 1953 ο Chester Carlson χρησιμοποιώντας την τεχνική της ηλε-

κτροφωτογραφίας, γνωστή ως τεχνική Xerox, έθεσε τις βάσεις για τους μετέπειτα υπο-

λογιστές laser.  Το 1957 έκανε την εμφάνισή του στην αγορά ο πρώτος εκτυπωτής 

ακίδων (dot matrix). Αργότερα, το 1988 παρουσιάστηκαν οι εκτυπωτές injekt για να 

φτάσουμε στο 2010, όπου εμπορευματοποιήθηκαν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές με τις 

ευκαιρίες που προφέρουν, αλλά και τους κινδύνους που ενέχουν για το σύγχρονο κα-

ταναλωτή (Clark, 2004). Πρόκειται για μια τεχνολογική επανάσταση που απαιτεί  σύ-

νεση στη χρήση της προκειμένου να αποφευχθούν εγκληματικές ενέργειες, όπως η κα-

τασκευή όπλων (Λεφοπούλου,  2013). 

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, μπορεί να ειπωθεί ότι η πρωτότυπη ιδέα με την τεχνολο-

γία της τρισδιάστατης εκτύπωσης,  ξεκίνησε το 1988 στην Καλιφόρνια από τον Charles 

W. Hull. Ωστόσο, ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 60’, ο αμερικανικός στρατός στο 

πλαίσιο των πειραματικών, ερευνητικών εργαστηρίων εφάρμοζε την τρισδιάστατη ε-

κτύπωση ως δοκιμή σε διάφορα εξαρτήματα πριν την προώθησή τους στη μαζική πα-

ραγωγή (Σμυρναίος, 2014). Στις μέρες μας οι συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης επι-
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τρέπουν την κατασκευή πρωτότυπων αντικειμένων με τη χρήση κατάλληλων λογισμι-

κών που περιέχουν έτοιμες πλατφόρμες ψηφιακών μοντέλων και παρέχουν τη δυνατό-

τητα δημιουργίας μιας ιδέας σε τρισδιάστατο προϊόν (Παπαθανάσης, 2005). Ιδιαίτερα 

για το χώρο της εκπαίδευσης μερικές διαθέσιμες πλατφόρμες που έχουν κατασκευαστεί 

από χρήστες είναι οι:  Thingiverse, Yobi3d.com, Youmagine, Pinshape, Cults, Shape-

tizer και Google Warenhouse. Υπάρχουν χιλιάδες σχέδια ταξινομημένα σε κατηγορίες 

που μπορούν να εισαχθούν σε λογισμικό του εκτυπωτή και δίνοντας τις εντολές να 

δημιουργηθεί το τρισδιάστατο προϊόν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριων 

και τους διδακτικούς στόχους του κάθε γνωστικού αντικειμένου.  

Παιδαγωγική αξία των τρισδιάστατων εκτυπωτών 

 Η υποστήριξη της άποψης ότι η τρισδιάστατη τεχνολογία θα ωφελήσει τον άνθρωπο 

(De Jong and De Bruijn, 2012, Richmond, 2011, Lipson, 2011), θα αλλάξει τη σημερινή 

μορφή της ζωής σε όλους τους τομείς και θα αποτελέσει μια νέα τάξη πραγμάτων 

(Anderson, 2012) είναι πια γνωστή.  Η προστιθέμενη αξία συζητιέται όλο και περισσό-

τερο σε όλους τους τύπους και τις μορφές της παραγωγής (Heynick and Stolz, 2010). 

Η συνεισφορά της στηρίζεται στην συνολική αναθεώρηση της επιστημονικής έρευνας 

και κατά συνέπεια της  γνώσης (Hahn, 2011). 

Στη σύγχρονη εποχή οι μαθητές/τριες έχουν εξοικειωθεί λίγο έως πολύ με τις Νέες 

Τεχνολογίες. Με τις εφαρμογές της τρισδιάστατης τεχνολογίας στη σχολική τάξη ως 

υποστηρικτικό διδακτικό εργαλείο παρουσιάζονται νέοι τρόποι στρατηγικών διδασκα-

λίας. Μπορούν να δημιουργηθούν ιδέες, να γίνουν σχέδια και να κατασκευαστούν τρισ-

διάστατα αντικείμενα. Οι μαθητές/τριες από απλοί θεατές της γνώσης μετατρέπονται 

σε δημιουργοί. Η όλη πορεία βελτιώνει τη διαδικασία μάθησης.  Η συμμετοχή στην 

παραγωγή προϊόντων ενισχύει τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Δίνει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να δημιουργήσουν πρωτότυπα αντικείμενα πολύ καλύτερα από εκείνα που 

φτιάχνονται με συμβατικές μεθόδους. 

Η χαρά  των εκτυπωμένων προϊόντων από την αισθητική παρουσίαση και μόνο είναι 

μεγάλη για τα παιδιά. Σε όλα τα μαθήματα η κατανόηση σύνθετων εννοιών γίνεται 

ευκολότερη και ταχύτερη με την τρισδιάστατη τεχνολογία. Πρόκειται για ένα εργαλείο 

μάθησης που  ενθαρρύνει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα. Αυξάνεται η διάθεση για 

περισσότερα σχέδια και πειράματα με νέα μοντέλα. Αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω 

ερευνητική αναζήτηση και παραγωγή αντικειμένων. Οι μαθητές/τριες μπορούν να ε-

λέγξουν το μοντέλο που θέλουν να κατασκευάσουν πριν το εκτυπώσουν. Να εξετάσουν 

τη λειτουργικότητα, τις διαστάσεις, τα κομμάτια της συναρμολόγησης και την αισθη-

τική του. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνουν να βελτιώνουν το σχέδιο, να κάνουν αυτοδιορ-

θώσεις ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Να αναγνωρίζουν τα μειονεκτήματα και πλεονε-

κτήματα του παραγόμενου μοντέλου και  να λαμβάνουν αποφάσεις.  

Μετά την εκτύπωση μπορούν να αγγίξουν το μοντέλο, να μετρήσουν τις διαστάσεις 

του, να δουν τις ακριβείς λεπτομέρειες, την ελαστικότητα, να αποκτήσουν την ετοιμό-

τητα για περεταίρω επεξεργασία, όπως βαφή, χάραξη και μηχανοποίηση. Οι νοητικές 
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διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις φάσεις (ιδέες, σχεδιασμός, επαλήθευση)  

βοηθούν στην ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.  

Εφαρμογές τρισδιάστατων εκτυπωτών στη σχολική τάξη 

Με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης η σχολική τάξη μετατρέπεται σε ερ-

γαστήρι μάθησης και  όχι σε χώρο στερεότυπης, παραδοσιακής διδασκαλίας. Τα παιδιά 

συγκρατούν γνώσεις με ευκολότερο τρόπο μέσα από πρακτικές και πειραματικές δια-

δικασίες. Η εμπλοκή των μαθητών/τριών στη διδαδικασία παραγωγής μοντέλων οδηγεί 

σε ουσιαστική μάθηση (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Οι εφαρμογές μπορούν 

να προσεγγιστούν διαθεματικά- ολιστικά μέσα σε ένα κλίμα εποικοδομητικής, διερευ-

νητικής μάθησης και οριζόντιας διασύνδεσης όλων των μαθημάτων. Με τον τρόπο 

αυτό η γνώση δεν προσφέρεται έτοιμη, αλλά αναδύεται μέσα από την έρευνα των ίδιων 

μαθητών/τριών στις αναφορές των γνώσεων με καθοδηγητή και σύμβουλο τον εκπαι-

δευτικό (Χρυσαφίδης, 2003). Ενισχύεται η εσωτερική παρακίνηση των μαθητών/τριών 

και καλλιεργείται η αποκλίνουσα, δημιουργική σκέψη. Ευνοείται και η συνεργατικό-

τητα, ο σχηματισμός ομάδων μέσω  της κοινοποίησης των ιδεών και της παρουσίασης 

των μοντέλων. Έτσι, η γνώση αποκτά τη βέλτιστη αντίληψη όσον αφορά τα αντικεί-

μενα και τις σχέσεις μεταξύ τους, ενώ συγχρόνως προωθούνται δεξιότητες οργάνωσης 

και επικοινωνίας με την ομάδα (Σγουροπούλου, Κουτουμάνος 2001).  

Διαθεματική προσέγγιση των εφαρμογών της τεχνολογίας της τρισδιάστατης ε-

κτύπωσης 

Βάσει του Αναλυτικού προγράμματος σπουδών κατά τη διδασκαλία οι τρισδιάστατοι 

εκτυπωτές μπορούν να αξιοποιηθούν ενδοκλαδικά, σε κάθε μάθημα ακολουθώντας 

διαθεματικές έννοιες. Μπορεί, δηλαδή στο πλαίσιο κάθε μαθήματος να ενιαιοποιηθούν 

οι έννοιες με μια συνοχή, να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο σχέσεων με κατάλληλους συν-

δυασμούς, συσχετίσεις, να ολοκληρωθούν και να οδηγηθούν σε γενικεύσεις. Η διαδι-

κασία αυτή συμβάλλει στη  βαθύτερη κατανόηση της γνώσης και εξασφαλίζει προϋ-

ποθέσεις  διατήρησης, εφαρμογής και μεταφοράς της κωδικοποιημένης γνώσεις σε άλ-

λες καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 2003). 

Μαθηματικά 

Στο μάθημα των μαθηματικών και ειδικά στο χώρο της γεωμετρίας μπορεί να κατα-

σκευαστούν γεωμετρικά σχήματα και στερεά (κύβος, σφαίρα, ορθογώνιο παραλληλε-

πίπεδο, πυραμίδα, κώνος), να παρατηρηθούν οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά τους και 

να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ τους όσον αφορά τις ακμές, κορυφές και τις γωνίες να 

γίνει κατανοητή η έννοια του χώρου και του όγκου. Να κατασκευαστεί ρολόι, ώστε   να 

γίνει αντιληπτή η έννοια του χρόνου μέσα από παραδείγματα. Να σχεδιαστούν ξυλάκια 

σε σχήμα καλαμιού ή κυβάκια μέτρησης που βοηθούν στις μαθηματικές πράξεις της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης, ειδικά στις μικρές τάξεις. Να υλοποιηθούν χάρακες και 

μέτρο  που συμβάλλουν στην  εξοικείωση με τις μονάδες μέτρησης μήκους. Να κατα-
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σκευαστεί ζυγαριά για να κατανοηθεί η έννοια του βάρους. Ακόμα, μπορεί να δημιουρ-

γηθούν ανάγλυφοι αριθμοί να τοποθετηθούν σε αριθμογραμμή με σειρά, ώστε να απο-

δοθεί η έννοια της διάταξης αριθμών σε σειρά, καθώς και η έννοια της σύγκρισης. Η 

έννοια των κλασματικών αριθμών μπορεί να κατακτηθεί με την κατασκευή μοντέλων 

από διάφορα φρούτα και πίτες από υλικό μπορεί να κοπεί σε κομμάτια. Το κάθε χειρα-

πτικό, τρισδιάστατο αντικείμενο έχει την ιδιότητα να προσομοιώνει μαθηματικές έν-

νοιες και διαδικασίες. Τα  τρισδιάστατα μοντέλα , η συζήτηση πάνω σε αυτά βοηθούν 

στη σύνδεση της άτυπης και τυπικής γνώσης  και στην κατανόηση των διαφοροποιή-

σεων, συσχετίσεων μεταξύ των μαθηματικών οντοτήτων. Μπορούν να δημιουργηθούν 

διάφορα  προβλήματα με τα μοντέλα και να γίνει προσπάθεια να λυθούν από τους ί-

διους. Αυτή η παιγνιώδη χρήση των τρισδιάστατων αντικειμένων ενθαρρύνει τη 

σκέψη, την αναζήτηση λύσεων και παρέχει κίνητρα συμμετοχής στη μαθησιακή διαδι-

κασία. 

Πληροφορική 

Στο μάθημα της πληροφορικής μπορεί να γίνει εξοικείωση των μαθητών/τριών με τον 

προγραμματισμό της εκπαιδευτικής ρομποτικής.   Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής μπορεί 

να εκτυπώσει το σκελετό ενός ρομπότ και να γίνει επανασχεδιασμός από τους ίδιους  

με ένα οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα. Το πιο διαδεδομένο δωρεάν λογισμικό 

είναι το Openscad. Με το πρόγραμμα αυτό μπορεί να γίνει σχεδιασμός αντικειμένων 

γράφοντας κωδικό τα παιδιά.  Επίσης, μπορεί να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν 

εξαρτήματα και εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συναρμολόγηση των 

ρομπότ. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και γίνεται ενδιαφέρουσα 

η διαδικασία μάθησης. 

Γλώσσα 

Η αναγνώριση και η επεξεργασία των φθόγγων και γραμμάτων μπορεί να γίνει με την 

κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων. Ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, επι-

τρέπουν το διαχωρισμό των φωνήεντα από τα σύμφωνα και με εξασκήσεις κατανοείται 

ο συλλαβισμός. Ο σχηματισμός λέξεων και η κατηγοριοποίησή τους βάσει των κανό-

νων της ορθογραφίας συμβάλλει στην ορθογραφημένη γραφή. Η κατασκευή ηρώων 

από τα κείμενα της ελληνικής και ξένης παιδικής λογοτεχνίας, καθώς των κειμένων 

του σχολικού εγχειριδίου παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας,  την 

ανάπτυξη του προφορικού-   αφηγηματικού λόγου και της περιγραφής. Η κατασκευή 

τρισδιάστατων εξατομικευμένων ηρώων -σύμφωνα με τη θεματική του σχολικού βι-

βλίου- βοηθάει  στην παραγωγή του αφηγηματικού λόγου, την επινόηση και τη γραφή 

απλών ιστοριών. Η τρισδιάστατη αναπαράσταση μιας σκηνής του κειμένου, συμβάλλει 

στην ανάπτυξη διαλόγου και επιχειρηματολογίας. Θα μπορούσε για παράδειγμα να κα-

τασκευαστεί το τρισδιάστατο μοντέλο του Καραγκιόζη, να παρουσιαστεί μια θεατρική 

παράσταση, ώστε να γίνει εισαγωγή στην κατανόηση του ευθύ και πλάγιου λόγου.  Η 

επαφή με διάφορα κειμενικά είδη θα μπορούσε να επιτευχθεί και με τη δημιουργία 

τρισδιάστατων ευχετήριων καρτών, προσκλητηρίων και αφισών. Με τον τρόπο αυτό 

συνειδητοποιείται η σημασία του λόγου στη συμμετοχή των κοινωνικών καταστάσεων, 
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η αξία των διαφορετικών ειδών λόγου ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση επικοινω-

νίας. Θα μπορούσαν να κατασκευαστούν διάφορα μοντέλα από διάφορες θεματικές 

(καράβια, εποχές), να τοποθετηθούν σε σειρά της επιλογής του καθενός και να γίνει 

παραγωγή γραπτών κειμένων βάσει των μοντέλων που έχουν δημιουργηθεί. Με τον 

τρόπο αυτό οργανώνεται καλύτερα η σκέψη και η δομή μιας ιστορίας (αρχή, μέση, 

τέλος).  

Φυσική 

Η κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων στα φυσικά της Ε και Στ΄ τάξης βοηθάει στην 

οικοδόμηση επιστημονικών γνώσεων μέσω των προσομοιώσεων και μοντελοποιήσεων  

προκειμένου να περιγραφούν, εξηγηθούν και προβλεφθούν φυσικά φαινόμενα. Η τρισ-

διάστατη εκτύπωση έρχεται με τα μοντέλα να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 

των αρχών και νόμων των φυσικών επιστημών. Μπορούν, λοιπόν τα κατασκευαστούν 

τρισδιάστατα αυτοκίνητα και αντικείμενα για περιγραφή η κίνηση των σωμάτων. Να 

δημιουργηθούν μοντέλα σωματιδίων, προκειμένου  να κατανοηθεί η δομή των μικρο-

σκοπικών σωματιδίων της ύλης, να συζητηθούν για να γίνει αντιληπτή η κίνησή του 

σε διάφορες καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια) με ένα πιο παιγνιώδη τρόπο. 

Να υλοποιηθούν διάφορα τρισδιάστατα σώματα με τον ίδιο όγκο, αλλά διαφορετική 

μάζα για να κατανοηθεί η έννοια της μάζας του όγκου, αλλά και της πυκνότητας και 

με μικροσκοπικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις. Να φτιαχτούν δοχεία, που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα για τα μείγματα. Να κατασκευαστούν θερμόμετρα  

για να κατανοηθεί η έννοια της θερμοκρασίας.  Σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο μπορεί 

να κατασκευαστούν, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, μπαταρίες και αγωγοί ροής 

ηλεκτρικού ρεύματος για να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και να πειραμα-

τιστούν με τη λειτουργία του. Μπορεί να κατασκευαστούν διάφορα όργανα του ανθρώ-

πινου σώματος και στη συνέχεια να αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας τους.  

Στις μικρότερες τάξεις στο πλαίσιο του μαθήματος Μελέτη του Περιβάλλοντος για να 

κατανοήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας μπορούν να κατασκευάσουν 

τρισδιάστατα ζώα και πτηνά, καθώς και διάφορα φυτά και δέντρα. Με τον τρόπο αυτό 

μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν λεπτομερώς ζώα και φυτά, να διακρί-

νουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής και τους μηχανισμούς 

προσαρμογής των ζώων και των φυτών στο φυσικό τους  περιβάλλον.  

Ιστορία 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση των προσώπων της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας βοηθάει 

στο να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και τις σχέσεις 

μεταξύ τους.  Να διαχωρίζουν το μύθο από το ιστορικό γεγονός. Η μελέτη του ιστορι-

κού παρελθόντος ενδυναμώνει την ιστορική σκέψη. Επομένως, κι εδώ μπορεί να αξιο-

ποιηθεί η τρισδιάστατη κατασκευή αγγείων αγαλμάτων προκειμένου να κατανοηθεί η 

αρχαία τέχνη. Να κατασκευαστούν αντικείμενα παλαιολιθικής, κυκλαδικής τέχνης και 

βυζαντινής εποχής. Να γίνει πειραματισμός με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι άν-

θρωποι. Να κατασκευαστεί η Αγία Σοφία για να κατανοηθεί καλύτερα η αρχιτεκτονική 
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της. Να δημιουργηθούν μοντέλα με τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης δίνοντας 

έμφαση και στον  τρόπο αμφίεσής τους βλέποντας παράλληλα  και την ενδυματολογική 

εξέλιξη των ελλήνων στο χρόνο. Η εκτίμηση της ανθρώπινης ιστορικής εξέλιξης στο 

χωροχρόνο με τα πολιτισμικά επιτεύγματα των διαφορετικών κοινωνιών με σεβασμό 

στις πολιτιστικές συνήθειες και τα θρησκευτικά πιστεύω μπορεί να γίνει και μέσω τρισ-

διάστατων εκτυπώσεων σημαντικών ιστορικών μνημείων και λατρευτικών κτιρίων. 

Για παράδειγμα θα μπορούσε να κατασκευαστεί, συζητηθεί και να αναλυθεί ο Παρθε-

νώνας.  Με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιείται παραγωγικά η τεχνολογία της τρισδιάστα-

της εκτύπωσης στη μελέτη του ιστορικού παρελθόντος. 

Θρησκευτικά 

 Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές μπορούν να αξιοποιηθούν και στη διδασκαλία των Θρη-

σκευτικών στο δημοτικό σχολείο. Η θρησκευτική ζωή των ορθόδοξων χριστιανών βα-

σίζεται στη διδασκαλία του Χριστού. Η κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων- συμ-

βόλων της ορθόδοξης πίστης (σταυρός) που συναντάμε στο χώρο της εκκλησίας βοη-

θάει στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Η  γνώση της ορθόδοξης πίστης 

μπορεί να ισχυροποιηθεί με την τρισδιάστατη κατασκευή μοντέλου μιας εκκλησίας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό της χώρο. Η τέχνη της ορθόδοξης παράδοσης μπορεί να κα-

τανοηθεί με την κατασκευή τρισδιάστατων ψηφιδωτών, εικονογραφιών και γλυπτών. 

Ακόμα η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων των Αγίων, βοηθάει στην αντίληψη της 

ζωής τους. 

Μουσική 

Στη διδασκαλία της Μουσικής μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές 

με τη κατασκευή μουσικών οργάνων. Η γνωριμία, η αναγνώριση και η διάκριση των 

βασικών μουσικών οργάνων μπορεί να γίνει  με την τρισδιάστατη κατασκευή τους. 

Έτσι, διευκολύνεται η παραγωγή ηχητικών προτύπων και αναπτύσσεται η ικανότητα 

ελέγχου του ήχου σε μια ποικιλία  από μουσικά όργανα. Η γνωριμία με το μουσικό 

πεντάγραμμο μπορεί να γίνει και μέσα από τη τρισδιάστατη κατασκευή του. 

Θεατρική – Αισθητική – Φυσική Αγωγή 

Τρισδιάστατα αντικείμενα μέσα από τις εφαρμογές του δράματος και της θεατρικής 

Τέχνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη διδασκαλία της Θεατρικής αγωγής. Ει-

δικά μοντέλα κούκλων για κουκλοθέατρο μέσα από ελεύθερο αυτοσχεδιασμό βοηθάει 

στην ψυχοσωματική έκφραση.  

Όσον αφορά την αισθητική αγωγή τρισδιάστατα αντικείμενα αρχαίας, ελληνικής λαϊ-

κής, παραδοσιακής τέχνης, αλλά και άλλων μορφών και λαών μπορούν να κατασκευ-

αστούν, να συγκριθούν εμπλουτίζοντας την εμπειρία, αναγνωρίζοντας το παρελθόν και 

χτίζοντας το μέλλον. 

Η παιδαγωγική χρήση των τρισδιάστατων εκτυπωτών στη σχολική ζωή μπορεί να γίνει 
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και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν μοντέλα δια-

φόρων μπαλών από διάφορα αθλήματα, διάφορα αθλητικά όργανα, καθώς και τρισδιά-

στατα αθλητικά αντικείμενα  και αθλητικοί χώροι (γήπεδα) που αναπαριστούν τον 

τρόπο που γίνονται τα διάφορα σπορ. Με τον τρόπο αυτό αποκτιέται η γνώση για τους 

κανονισμούς  της προπονητικής και υγιεινής. Η μύηση και η αγάπη για τη φυσική α-

γωγή γίνεται γρηγορότερα και πιο ευχάριστα. 

Τρισδιάστατοι εκτυπωτές ως παιδαγωγικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή 

Οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βιώνουν τη χαρά της μάθησης μέσα 

από την κατασκευή των τρισδιάστατων εκτυπωτών. Μπορεί από μόνοι τους να μην 

μπορούν να προβούν στο σχεδιασμό και την εκτύπωση, αλλά με καθοδήγηση του εκ-

παιδευτικού είναι σε θέση να πάρουν στα χέρια τους τα τρισδιάστατα μοντέλα και να 

τα επεξεργαστούν με το δικό τους ρυθμό. Πολλά από τα τρισδιάστατα μοντέλα είναι 

δυνατόν να αποκαταστήσουν τις φυσικές αδυναμίες στην όραση και στη λεπτή κινητι-

κότητα. Φέρνουν τα γνωστικά αγαθά πιο κοντά τους και παρέχουν τη δυνατότητα επι-

κοινωνίας και  αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

Συμπέρασμα 

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους  κλάδους, 

υπηρεσίες και τομείς της ζωής. Καθημερινά ανακαλύπτονται νέες προοπτικές και δυ-

νατότητές της (Λεφόπουλος, 2013). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η εκπαίδευση δεν 

μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη. Οι εφαρμογές στον παιδαγωγικό χώρο μπορεί να 

βελτιώσουν τη διαδικασία μάθησης, ακόμα και μαθητές/τριες με μαθησιακά προβλή-

ματα και ειδικές ανάγκες μπορούν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο να συγκεντρω-

θούν και να συμμετέχουν με ενδιαφέρουν στη μαθησιακή διαδικασία. Στο ελλαδικό 

χώρο δεν έχουμε αναφορές σχετικά με τις εφαρμογές των τρισδιάστατων εκτυπωτών 

στη σχολική τάξη. Ίσως, γιατί το κόστος τους είναι ακόμη μεγάλο και δεν υπάρχει σχε-

τική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο χρήσης της. Στο μέλλον αναμέ-

νουμε τέτοιου είδους εφαρμογές και την αξιολόγησή τους. Το μαθητικό δυναμικό ελ-

κύεται από τα τρισδιάστατα μοντέλα, κυρίως όταν είναι προσωπικά δημιουργήματα, 

μπορεί να αφεθεί στο υποστηρικτικό διδακτικό εργαλείο του τρισδιάστατου εκτυπωτή 

μετασχηματίζοντας τον τρόπο σκέψης. Ας μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία είναι πεδίο 

μάχης και όχι πεπρωμένο (Feenberg, 2002). Τα θετικά οφέλη εξαρτώνται από τον 

τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας στην παιδαγωγική πρακτική. 
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Digital Shadow Theatre  

Το θέατρο σκιών από την μεσαιωνική Αίγυπτο στο tablet 

Χατζηγιαννάκογλου Παύλος 

Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

pxatzi@uom.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εφαρμογή είναι ένα ψηφιακό Θέατρο Σκιών με κεντρικό χαρακτήρα τον 

Καραγκιόζη. Αφορμή για την ανάπτυξη της εφαρμογής ήταν σχετική έρευνα που κα-

τέδειξε ότι το Θέατρο Σκιών μπορεί να καταστεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, γε-

γονός που αποδέχεται το 95% των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετείχαν στην συγκε-

κριμένη μελέτη. Παρόλα αυτά η ίδια μελέτη ανέδειξε ότι οι παραστάσεις Θεάτρου 

Σκιών που διοργανώνονται στα σχολεία είναι ελάχιστες, καθώς η συντριπτική πλειο-

ψηφία των εκπαιδευτικών (97.6%) θεωρεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα τεχνικά εφό-

δια που απαιτούνται για το ανέβασμα μιας παράστασης. Σκοπός της εφαρμογής είναι 

να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, σε ομάδες μαθητών, αλλά και σε μεμονωμένους χρή-

στες, τη δυνατότητα να παίξουν χωρίς οικονομικό κόστος μια παράσταση Καραγκιόζη, 

εφοδιάζοντάς τους με όλα τα απαραίτητα τεχνικά εφόδια, όπως φιγούρες, σκηνικό και 

μουσική υπόκρουση για τον κάθε χαρακτήρα. Η εφαρμογή «τρέχει» σε φορητές συ-

σκευές τύπου tablet με λειτουργικό σύστημα Android. Η επιλογή των παραπάνω συ-

σκευών έγινε με κριτήριο το γεγονός ότι είναι φορητές, έχουν χαμηλό κόστος αγοράς, 

είναι δημοφιλείς στους νέους και, τέλος, διότι ο έλεγχος των χαρακτήρων με την αφή 

κρίθηκε ως ο πιο ενδεικνυόμενος.  

Λέξεις-Κλειδιά: θέατρο σκιών, android, καραγκιόζης, tablet 

Εισαγωγή 

Το Θέατρο Σκιών ξεκίνησε από τη μεσαιωνική Αίγυπτο και αποσκοπούσε στη διασκέ-

δαση ενηλίκων. Οι παραστάσεις συνήθως δίνονταν στις ταβέρνες, τους τεκέδες και τα 

χαμαιτυπεία της εποχής και ως θεματολογία είχαν χαρακτήρες του υποκόσμου με 

χρήση ακραίας, προκλητικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της διάδοσης του Θεάτρου 

Σκιών σε χώρες όπως η Συρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περιεχόμενό του είχε 

έντονα σεξουαλικό και ανατρεπτικό περιεχόμενο και σε πολλές περιπτώσεις ερχόταν 

σε σύγκρουση με την εξουσία. Στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία, έπειτα από αλ-

λεπάλληλες πιέσεις της αστυνομίας, ο Καραγκιόζης μετατράπηκε σε ένα αβλαβές και 

απολιτικό θέαμα κατάλληλο για οικογενειακή ψυχαγωγία, αφού αφαιρέθηκαν τα αι-

σχρά και τα ανατρεπτικά του χαρακτηριστικά. Αυτή η μετάλλαξη του Καραγκιόζη ε-

κτόπισε το παραδοσιακό λαϊκό του κοινό αντικαθιστώντας το με αστικά και μικρο-

αστικά κοινωνικά στρώματα (Γαλάνης, 2011). Σήμερα η παραπάνω μετάλλαξη έδωσε 

την ευκαιρία στο Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζη να θεωρείται παιδαγωγικό εργαλείο. 

Υπάρχει πληθώρα ερευνών που κρίνουν θετικά τη συμβολή του Θεάτρου Σκιών στην 

εκπαίδευση: παραδείγματος χάριν, θεωρήθηκε ότι εξοικειώνει τα παιδιά με τη λαϊκή 
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μας παράδοση (Αναγνωστόπουλος, 1997·Κόζα Χ., Κόζα Μ., & Κούτρας 2014), καλ-

λιεργεί τη φαντασία και την ευρηματικότητά τους, το συναίσθημα, τη δημιουργικότητα 

και την καλλιτεχνική τους δεξιότητα. Συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργειά τους, 

αλλά και σε πιο σύνθετη και πολλαπλή καλλιέργεια: γλωσσική, γνωσιακή, εικονογρα-

φική, δραματική, ρυθμική, χειροτεχνική.  

Το Υπουργείο Παιδείας, προσπαθώντας να αξιοποιήσει ως διδακτικό εργαλείο τον Κα-

ραγκιόζη τον έχει ενσωματώσει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στο Διαθε-

ματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Στα βιβλία 

του Δημοτικού Σχολειού υπάρχουν αποσπάσματα από παραστάσεις, ενώ προτρέπονται 

οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να παρακολουθούν παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών 

αλλά και να ανεβάζουν οι ίδιοι οι μαθητές ανάλογες παραστάσεις. Όπως προκύπτει από 

έρευνα (Πατσάλης, 2011) ανάμεσα σε 60 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(κλάδου ΠΕ70), οι απόψεις τους για τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο είναι θετι-

κές. Πιο συγκεκριμένα, το 95% των εκπαιδευτικών πιστεύει πως το Θέατρο Σκιών μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, ενώ στην ερώτηση «Πώς νομίζετε ότι μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το Θέατρο Σκιών στην εκπαίδευση;» η επικρατέστερη άποψη με 

ποσοστό 35% ήταν «Με την οργάνωση παράστασης από μαθητές σε συνεργασία με 

τον δάσκαλο». Στο ερώτημα, «Τι εφόδια χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να χρησιμο-

ποιήσει το Θέατρο Σκιών στην εκπαιδευτική διαδικασία;», σε σύνολο 60, οι 58 απο-

κριθέντες (96,7%) προτάσσουν τα τεχνικά εφόδια. Τα παραπάνω ενίσχυσαν την από-

φαση να δημιουργηθεί ένα λογισμικό μέσω του οποίου ο εκπαιδευτικός θα έχει στη 

διάθεσή του όλα τα τεχνικά εφόδια (σκηνή, φιγούρες, μουσική υπόκρουση) προκειμέ-

νου να στήσει άμεσα μια παράσταση Θεάτρου Σκιών στο σχολείο χωρίς να απαιτείται 

να τα κατασκευάσει.  

Το λογισμικό επιτρέπει άμεσα, είτε στον δάσκαλο είτε σε μια ομάδα μαθητών, να παί-

ξει μια παράσταση, ενώ ταυτόχρονα αυτή προβάλλεται μέσω μηχανήματος προβολής 

στην υπόλοιπη τάξη. Το λογισμικό επιλέχτηκε να τρέχει σε tablet, καθώς ο έλεγχος της 

κάθε φιγούρας με την αφή (απτικός) είναι εύκολος για τα παιδιά. Όπως έχει καταδείξει 

σχετική έρευνα, η τεχνολογία touch screen θεωρείται τόσο για τα παιδιά, όσο και για 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και τα άτομα που δεν έχουν εμπειρία χρήσης υπολο-

γιστών, ως ο φυσικότερος τρόπος εισόδου (Holzinger, 2002). Επιπρόσθετα, η παρα-

πάνω τεχνολογία επιτρέπει ταυτόχρονα σε πολλά άτομα να κινούν κάποια φιγούρα που 

έχουν επιλέξει. Η επιλογή τoυ multi-touch είναι κρίσιμη, καθώς επιτρέπει στους χρή-

στες να επικεντρωθούν στο εκπαιδευτικό μέρος του παιχνιδιού και όχι σε τεχνικά θέ-

ματα, όπως, παραδείγματος χάριν, ποιανού χρήστη είναι η σειρά να ακουμπήσει την 

οθόνη ώστε να ελέγξει κάποιον χαρακτήρα (Harris, A., Rick, J., Bonnett, V., Yuill, N., 

Fleck, R., Marshall, P., & Rogers, Y, 2009). 

Επιπλέον, οι συσκευές αυτές είναι φορητές και φθηνότερες από άλλες και οι περισσό-

τεροι μαθητές διαθέτουν στο σπίτι τους τέτοιου είδους συσκευές. Καθοριστικός παρά-

γοντας που βοήθησε στην υλοποίηση της εν λόγω εφαρμογής ήταν το γεγονός ότι οι 

φιγούρες δεν χρειάστηκε να σχεδιαστούν εξ αρχής, καθώς το Σπαθάρειο Μουσείο 
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(http://www.karagiozismuseum.gr/) προσφέρει έτοιμες τις φιγούρες και το σκηνικό σε 

ηλεκτρονική μορφή. Το λογισμικό μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν στο παρακάτω 

link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.textware.karagiozis 

Σχεδίαση – Ανάπτυξη 

Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και ανάπτυξης δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο πα-

ραμέτρους: Κατ' αρχάς, το θέαμα που προσλαμβάνει ο θεατής κατά τη διάρκεια της 

ψηφιακής θεατρικής παράστασης να είναι παρόμοιο με αυτό μιας ζωντανής παράστα-

σης (βλ. Εικόνα 1). Και κατά δεύτερον, οι χειριστές να μπορούν με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ευκολία να ελέγχουν ταυτόχρονα τις φιγούρες και την παραγωγή των αντίστοι-

χων ήχων καθ΄ όλη τη διάρκεια της παράστασης. 

 

Εικόνα 1: Μπερντές 

Α΄ παράμετρος 

Όσον αφορά την πρώτη παράμετρο, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην κατασκευή των 

φιγούρων. Οι φιγούρες έπρεπε να μοιάζουν και να κινούνται όπως σε ένα ζωντανό Θέ-

ατρο Σκιών. Οι φιγούρες, όσον αφορά τις δυνατότητες κίνησής τους, χωρίστηκαν σε 

δύο κατηγορίες: 

1. Απλή κίνηση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι φιγούρες που κάνουν τρεις κινήσεις: 

 Οριζόντια-κάθετη-μεικτή μετακίνηση 

 Οριζόντια περιστροφή κατά 180 μοίρες 

 Επίκυψη της φιγούρας κατά 45 μοίρες. 
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Στην κατηγορία της απλής κίνησης ανήκουν οι εξής χαρακτήρες: Αγλαΐα, Βεζυρο-

πούλα, Χατζηαβάτης, Μπέης, Διονύσιος, Εβραίος, Μορφονιός, Μπαρμπα–Γιώργος, 

Πασάς και Βεληγκέκας. 

2. Περίπλοκη κίνηση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι φιγούρες που εκτός από τις 

απλές κινήσεις κάνουν ελεύθερη κίνηση του χεριού ή του κεφαλιού ή του καπέλου. 

Εδώ ανήκουν οι χαρακτήρες του Καραγκιόζη, Σολομώντα του Εβραίου και του Σταύ-

ρακα. 

Στην πρώτη παράμετρο εμπίπτει και η φυσιολογία της κίνησης των φιγούρων. Για να 

προσομοιώνει ρεαλιστικά την κίνηση της πραγματικής φιγούρας η αντίστοιχη ψηφιακή 

έπρεπε, κατά την κίνηση της τελευταίας, να ταλαντώνονται, στη σωστή συχνότητα και 

ένταση, όλα τα κινούμενα μέρη που απαρτίζουν τη φιγούρα. Επίσης, όταν η φιγούρα 

έπαυε να κινείται, έπρεπε όλα τα κινητά μέρη της φιγούρας να έχουν μια φθίνουσα 

ταλάντωση σε εύλογο χρόνο και ένταση ανάλογη με εκείνην της αντίστοιχης πραγμα-

τικής φιγούρας. 

Η φυσιολογία της κίνησης εξαρτάται από το physics engine. Όταν εισάγεται σε αυτήν 

το κάθε μέλος της φιγούρας, πρέπει να εισαχθούν επίσης, ως παράμετροι, η μάζα του 

μέλους, το Linear drag και το Angular Drag. (Το Linear και το Angular Drag είναι 

συντελεστές τριβής που επιδρούν κατά τη μετακίνηση του αντικείμενου κατά θέση και 

γωνία). Από τις τιμές των παραπάνω παραμέτρων εξαρτάται κατά το πόσο η κίνηση 

των φιγούρων θα είναι ρεαλιστική. Επειδή δεν υπήρχε πρόσβαση σε πραγματικές φι-

γούρες, μελετήθηκαν οι οδηγίες και οι μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις του Θεάτρου 

Σκιών του Ευγένιου Σπαθάρη με σκοπό να μεταφερθεί η κίνηση των πραγματικών φι-

γούρων στις αντίστοιχες ψηφιακές. Ένα πρόβλημα ήταν η σωστή απόδοση της μάζας 

του κάθε μέλους της φιγούρας. Το πρόβλημα λύθηκε με την υπόθεση ότι κάθε μέλος 

της φιγούρας είναι από το ίδιο υλικό, συνεπώς η μάζα του είναι ανάλογη της επιφά-

νειας. Δίνοντας στο μέρος με τη μεγαλύτερη επιφάνεια μια αυθαίρετη τιμή, τα υπό-

λοιπα –μικρότερα σε επιφάνεια μέρη– έπαιρναν σε αναλογία μικρότερη μάζα. Η παρα-

πάνω διαδικασία απέδωσε καλά σε φιγούρες που απαρτίζονταν από δύο μέρη (π.χ. Χα-

νούμισσα), ενώ σε φιγούρες με περισσότερα κινητά μέρη, όπως ο Καραγκιόζης που 

έχει κορμό, γοφό, χέρι και αυτόνομα πόδια, οι τιμές των μαζών άλλαζαν και με την 

παρατήρηση της κίνησης της φιγούρας στον μπερντέ. Στην Εικόνα 2 βλέπουμε τους 

δύο χαρακτήρες. Κάθε πράσινο πλαίσιο περικλείει ένα κινούμενο μέλος της φιγούρας. 

Η Χανούμισσα αποτελείται από δύο μέλη, ενώ ο Καραγκιόζης από δέκα μέλη. 
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Εικόνα 2: Καραγκιόζης και Χανούμισσα 

Β΄ παράμετρος 

Ο έλεγχος των φιγούρων γίνεται μέσω της αφής. Η επιλογή της αφής θεωρήθηκε ως ο 

πλέον κατάλληλος τρόπος ελέγχου των φιγούρων από τα παιδιά, καθώς αυτά μπορούν 

ευκολότερα να ελέγξουν το χέρι τους σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή εισόδου, ό-

πως, παραδείγματος χάριν, το ποντίκι. Ειδικά στην περίπτωση του ψηφιακού Θεάτρου 

Σκιών, που μια ομάδα παιδιών παίζοντας μια παράσταση πρέπει να ελέγχει ταυτόχρονα 

πολλές φιγούρες, ή στην περίπτωση όπου ένας χρήστης θέλει ταυτόχρονα να ελέγξει 

δύο ή τρεις φιγούρες, ή να ελέγξει ταυτόχρονα πολλά μέλη μιας φιγούρας, είναι ο εν-

δεικνυόμενος τρόπος, καθώς με το ποντίκι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.  

Χειρισμός 

Ο/οι χρήστης/ες μπορούν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν από τον μπερντέ όσες 

φιγούρες θέλουν. Για να εμφανιστεί στον μπερντέ κάποια φιγούρα ο χρήστης πρέπει 

να πατήσει το εικονίδιο με το πρόσωπο της φιγούρας που βρίσκεται στο πάνω μέρος 

της οθόνης (βλ. Εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3: Πρόσωπα φιγούρων 

Στη συνέχεια, όπου στον μπερντέ ακουμπήσει το δάχτυλο θα εμφανιστεί η φιγούρα. Ο 

προσανατολισμός της φιγούρας εξαρτάται από την περιοχή που ο χρήστης θα ακου-

μπήσει το δάχτυλό του. Εάν ακουμπήσει κάποιο δάχτυλο από το μέσο και προς αρι-

στερά της οθόνης, η φιγούρα θα κοιτά προς τα δεξιά. Εάν ακουμπήσει κάποιο δάχτυλο 

από το μέσον και προς τη δεξιά πλευρά της οθόνης, η φιγούρα θα κοιτά προς τα αρι-

στερά. Αφού έχει εμφανιστεί η φιγούρα στον μπερντέ, η μετακίνησή της γίνεται μέσω 
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της αφής στoν κορμό της φιγούρας. Το σημείο από όπου ο χρήστης σύρει την φιγούρα 

στον μπερντέ είναι το σημείο pivot του κορμού της φιγούρας (βλ. Εικόνα 4).  

 
Εικόνα 4: Σημείο pivot 

Η επιλογή του σημείου pivot στο πίσω μέρος του κεφαλιού της φιγούρας έγινε με 

σκοπό να μπορεί ο χρήστης να βλέπει το πρόσωπο της φιγούρας κατά τη διάρκεια της 

κίνησής της, πράγμα σημαντικό στην περίπτωση που παίζει την παράσταση στο tablet 

χωρίς να την προβάλλει σε κάποιο εποπτικό μέσο. Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει 

τη φιγούρα οριζόντια, κάθετα και σε μεικτή κίνηση. Για να σκύψει η φιγούρα κατά 45 

μοίρες ο χρήστης πρέπει να ακουμπήσει την περιοχή του κεφαλιού με ένα δάχτυλο και 

στη συνέχεια να ακουμπήσει με άλλο δάχτυλο την περιοχή της μύτης της φιγούρας (βλ. 

Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Επίκυψη κατά 45ο μοίρες 

Η επίκυψη της φιγούρας γίνεται με κέντρο αναφοράς το σημείο pivot και το οπτικό 

αποτέλεσμα είναι ίδιο με αυτό μιας πραγματικής φιγούρας (ο γοφός και τα πόδια είναι 

κάθετα σε σχέση με τον κορμό). Για να επιτύχουμε τη ρεαλιστική επίκυψη της φιγού-

ρας, κατά τη διάρκεια αυτής, απενεργοποιούμε το motor control, το collider αλλά και 

το angle limits της physics engine, επιτρέποντας να δράσει μόνο η βαρύτητα στον γοφό 

και στα πόδια της φιγούρας. Όταν ο χρήστης σταματά να ακουμπά τη μύτη της φιγού-

ρας, αυτή επανέρχεται αυτόματα στη θέση ηρεμίας, ενώ ταυτόχρονα αποκαθίστανται 
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το motor control, το collider αλλά και το angle limit της physics engine. Για να μετα-

κινηθεί το χέρι της φιγούρας πρέπει ο χρήστης με ένα δάχτυλο να ακουμπήσει το χέρι 

σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του καρπού και των δαχτύλων (βλ. Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6: Έλεγχος χεριού 

Η κίνηση του χεριού είναι ελεύθερη (κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις). Όταν ο χρή-

στης παύει να ελέγχει το χέρι της, αυτή επιστρέφει αυτόματα στη θέση ηρεμίας απαλ-

λάσσοντας τον χρήστη από τη διαδικασία επιστροφής. Για να μην προκαλεί η κίνηση 

του χεριού κίνηση σε άλλα μέρη της φιγούρας τοποθετήθηκε κάθε μέλος της φιγούρας 

σε διαφορετικό layer. Όλες οι παραπάνω κινήσεις μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα δί-

νοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να χειριστεί τη φιγούρα κατά βούληση. Για να πε-

ριστραφεί η φιγούρα κατά τον οριζόντιο άξονα, ο χρήστης πατάει ξανά το εικονίδιο της 

φιγούρας που πάτησε αρχικά για να εμφανιστεί η φιγούρα (βλ. Εικόνα 3). Για να εξα-

φανίσει κάποια φιγούρα από τον μπερντέ, ο χρήστης πρέπει να την σύρει τέρμα αρι-

στερά ή τέρμα δεξιά. Οι φιγούρες που βρίσκονται στον μπερντέ χωρίς να τις κινεί ο 

χρήστης διατηρούν μια ελαφρά κίνηση (σαν εκκρεμές) κάποιων μερών τους ώστε να 

δίνουν την αίσθηση στον χρήστη ότι είναι σαν τις φιγούρες πραγματικού Θεάτρου 

Σκιών. 

Επιλογή και αναπαραγωγή ήχου 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να αναπαράγει για κάθε μια από τις 12 

φιγούρες κάποιον ήχο ή κάποιο μουσικό κομμάτι. Η επιλογή του ήχου, παραδείγματος 

χάριν για τον Καραγκιόζη, γίνεται ως εξής: Αρχικά ο χρήστης πατάει το εικονίδιο με 

το πρόσωπο του Καραγκιόζη. Η ενέργεια αυτή έχει ως συνέπεια να εμφανιστεί στο 

αριστερό μέρος της οθόνης το πρόσωπο του Καραγκιόζη ελαφρά μεγεθυμένο και ένας 

κάδος (βλ. Εικόνα 7).  

 
Εικόνα 7: Επιλογή αρχείου ήχου 
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Ταυτόχρονα εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης μια λίστα (βλ. Εικόνα 8) που περιέχει 

όλα τα αρχεία ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα στο tablet. Όταν ο χρήστης επιλέξει 

το αρχείο ήχου που θέλει, η λίστα εξαφανίζεται. 

Για να αναπαραγάγει το αρχείο ήχου ο χρήστης πρέπει να ακουμπήσει με το δάχτυλο 

τη μεγεθυμένη εικόνα του Καραγκιόζη αριστερά. Εάν θέλει ο χρήστης να επιλέξει άλλο 

αρχείο ήχου τότε ακουμπά τον κάδο και επαναλαμβάνει την παραπάνω διαδικασία.  

 

Εικόνα 8: Λίστα ήχων 

Τα αρχεία ήχου πρέπει να είναι σε μορφή mp3.  

Μέθοδος 

Για την ανάπτυξη του Θεάτρου Σκιών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Unity, ένα cross-

platform game engine που αναπτύχθηκε από την Unity Technologies.  

Οι φιγούρες καθώς και το σκηνικό που παρουσιάζονται στο λογισμικό λήφθηκαν από 

το Σπαθάρειο Μουσείο (http://www.karagiozismuseum.gr/). Αφού έγινε επεξεργασία 

των 2D φιγούρων με το λογισμικό paint.net, αυτά εισήχθησαν στο game engine Unity, 

όπου σε συνδυασμό με την physics engine της εταιρείας NVIDIA και τις γλώσσες C# 

και Java, δημιουργήθηκε η εφαρμογή.  

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης, η εφαρμογή δοκιμάστηκε σε τρία παιδιά ηλικίας 4.5, 6 

και 12 ετών. Οι δοκιμές έδειξαν ότι τα παιδιά μπορούσαν με επιτυχία να χειριστούν τις 

φιγούρες. Επίσης και τα τρία παιδιά δήλωσαν στο τέλος της δοκιμής ιδιαίτερα ενθου-

σιασμένα με την εφαρμογή και εξέφρασαν την επιθυμία να παίξουν ξανά.  

Συμπεράσματα  

Η ανάπτυξη του ψηφιακού Θέατρο Σκιών με κεντρικό χαρακτήρα τον Καραγκιόζη και 

έντεκα άλλων χαρακτήρων ολοκληρώθηκε. Η επιλογή του game engine Unity 3D αλλά 

και του physics engine αποδείχθηκε σωστή, καθώς υποστήριξαν με απόλυτη επιτυχία 

την παραπάνω διαδικασία στη φάση ανάπτυξης του λογισμικού. Κατά τη διάρκεια της 
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ανάπτυξης του λογισμικού, αυτό δοκιμάστηκε από τρία παιδιά και τα προβλήματα που 

παρουσιαστήκαν επιλύθηκαν στην τελική έκδοση του λογισμικού. Στο μέλλον το λο-

γισμικό θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με περισσότερους χαρακτήρες, αντικείμενα, ζώα 

και σκηνικά, αλλά και να δημιουργηθεί μια έκδοση για ipad. Επίσης είναι επιτακτική 

η ανάγκη να δοκιμαστεί το λογισμικό σε περισσότερα παιδιά αλλά και μέσα στην σχο-

λική τάξη, για να διαπιστωθεί εάν πράγματι είναι ένα εργαλείο χρήσιμο στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι ένα ψηφιακό εικονικό Θέατρο Σκιών δεν μπορεί να 

αντικαταστάσει ολοκληρωτικά το πραγματικό. Η χαρά και η δημιουργικότητα που α-

ποκομίζουν οι μαθητές όταν κατασκευάζουν οι ίδιοι τις φιγούρες προκειμένου να παί-

ξουν μια παράσταση είναι μια εμπειρία που το λογισμικό δεν μπορεί να προσφέρει. 

Ωστόσο, προσδοκούμε ότι η ψηφιακή έκδοση του Καραγκιόζη μπορεί να αποτελέσει 

ένα έναυσμα ώστε να ασχοληθούν οι μαθητές με το Θέατρο Σκιών, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο συστατικό της ελληνικής κουλτούρας.  
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«Στοιχεία Μηχανών» της Γ τάξης ΕΠΑΛ. Μια εφαρμογή για έξυπνες φορητές 
συσκευές 

Κοράκης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 12.04/Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

kkorakis@sch.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έρχεται να καλύψει μια ανάγκη που προέκυψε από την πα-
ρατήρηση έλλειψης εφαρμογών για κινητές συσκευές, υποστήριξης μαθημάτων για τη 
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και ιδιαίτερα του μηχανολογικού τομέα 
σπουδών. Η εφαρμογή ακολουθεί στοιχεία σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμού χρη-
σιμοποιώντας το App Inventor το οποίο είναι ένα εργαλείο που βασίζεται σε υπηρεσίες 
αποθηκευτικού/ υπολογιστικού νέφους και έχει αναπτυχθεί από το Tεχνολογικό 
Iνστιτούτο Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology, MIT).  

Λέξεις-Κλειδιά: στοιχεία μηχανών, εφαρμογή για android συσκευές, ΕΠΑΛ, μηχανο-
λογία, πανελλήνιες. 

Εισαγωγή 

Στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση υπάρχει μεγάλο κενό σε εφαρμογές 
που μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να συμβάλλουν στη 
βελτίωση του γνωστικού επίπεδου των μαθητών. Σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι 
να βοηθήσει εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» ένα μά-
θημα των πανελληνίων εξετάσεων των ΕΠΑΛ να υποστηρίξουν το μάθημα. Επιπλέον 
η χρήση της εφαρμογής βοηθά τους μαθητές να εμπεδώσουν καλύτερα τις έννοιες του 
μαθήματος και επιπλέον να τους δίνει ένα ερέθισμα να γνωρίσουν καλύτερα το μάθημα 
το οποίο διδάσκονται. 

Η κατασκευή της εφαρμογής έχει γίνει με τη βοήθεια του App 2 Inventor μία πλατ-
φόρμα (Cloud-Based Learning Management System) που έχει αναπτυχθεί από το Τε-
χνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ΜΙΤ η οποία δημιουργεί εφαρμογές για κι-
νητές συσκευές για λειτουργικό σύστημα Android (Wolber & Abelson, 2015). Η ε-
φαρμογή είναι εύκολα προσβάσιμη σε ιστότοπο διάθεσης εφαρμογών android από μα-
θητές και καθηγητές ώστε να γίνει άμεσα η χρήση της (Κοράκης, 2016).  

Είναι πολύ σημαντικό, από πλευράς περιεχομένου, μια εκπαιδευτική εφαρμογή να 
βοηθά τον εκπαιδευόμενο ώστε οι προσλαμβανόμενες πληροφορίες να μπορούν να εν-
σωματωθούν στις γνωστικές του δομές (Παναγιωτακόπουλος, 2012). Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία Λογισμικό Εξάσκησης & Πρακτικής (Μπαλκίζας, 
2008) και στοχεύει στην παροχή άσκησης ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν 
γνώσεις και δεξιότητες και να βοηθήσει στο έλεγχο των αποκτηθέντων γνώσεων. Οι 
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προσδοκώμενες απαντήσεις σε ένα πρόγραμμα άσκησης είναι ιδιαίτερα απλές και α-
παιτούν το πάτημα ενός κουμπιού για την απάντηση ή κάποιο ελάχιστο συνδυασμό 
πατημάτων. Επίσης κατά τη επιλογή κάποιας απάντησης εμφανίζεται άμεση διάδραση 
δηλαδή πληροφορία στον χρήστη αν απάντησε σωστά ή λάθος. 

Η εφαρμογή «Στοιχεία Μηχανών» 

Το μάθημα στοιχεία μηχανών διδάσκεται στη Γ τάξη ημερήσιων ΕΠΑΛ και στη Δ τάξη 
εσπερινών ΕΠΑΛ και περιλαμβάνει γνώσεις για τα μέσα σύνδεσης και στερέωσης ό-
πως: ηλώσεις, κοχλίες, συγκολλήσεις, σφήνες, τη περιστροφική κίνηση, μέσα υποστή-
ριξης της κίνησης όπως: άξονες, άτρακτοι, στροφείς, έδρανα, σύνδεσμοι, στοιχεία με-
τάδοσης κίνησης όπως: οδοντώσεις ιμάντες αλυσίδες (Καρβέλης, Μαλντούκας & Ντα-
σκαγιάννη, 1999). Το μάθημα εξετάζεται στις πανελλήνιες για την εισαγωγή των μα-
θητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος εξέτασης που 
ακολουθείται και η εξεταζόμενη ύλη αναφέρεται στο ΦΕΚ 2149/τ. Β/7-10-2015 «Κα-
θορισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της 
Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016». 

Ο σχεδιασμός των οθονών που θα υπάρχουν στην εφαρμογή έγινε προσπαθώντας να 
ακολουθηθεί ο τρόπος εξέτασης των πανελληνίων εξετάσεων (Κοράκης, 2016). Ο συ-
γκεκριμένος τρόπος περιλαμβάνει ερωτήσεις επιλογής, ερωτήσεις σωστό ή λάθος, ε-
ρωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις. Τα δεδομένα με το οποία τροφοδοτήθηκε η εφαρμογή 
ήταν από τα θέματα πανελληνίων της τελευταίας πενταετίας καθώς και από το βιβλίο 
Στοιχεία Μηχανών που διδάσκεται στο σχολείο. Ο σχεδιασμός έγινε ώστε να υπάρχει 
μια αρχική σελίδα η οποία θα υποδέχεται το χρήστη και από εκεί θα μπορεί να κατευ-
θυνθεί μέσω ενός μενού στις υπόλοιπες σελίδες της εφαρμογής (Κόμης, 2001). Στη 
συνέχεια, ο χρήστης θα επιλέγει το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί. Οι σελίδες που 
υπάρχουν στη εφαρμογή φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 1). 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΩΝ

Αρχική Σελίδα

Σελίδα
ερωτήσεων

επιλογής

Σελίδα
ερωτήσεων

Σωστό-Λάθος

Σελίδα
ερωτήσεων

Θεωρίας

Σελίδα
Χρήσιμα

Σελίδα
Ασκήσεων

Σελίδα
Τυπολογίου

 

Εικόνα 1 Διάταξη των σελίδων της εφαρμογής. 
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Στη συνέχεια στο Designer του App Inventor δημιουργήθηκαν πρώτα οι σελίδες της 
εφαρμογής (Παπαδάκης, Καλογιαννάκης & Ζαράνης 2013). Στη συνέχεια για κάθε σε-
λίδα σχεδιάστηκε και η οθόνη της (Κοράκης, 2016).  

Παρουσίαση του λογισμικού 

Η κεντρική οθόνη (Εικόνα 2α) είναι η εισαγωγική αυτή στη οποία εισέρχεται ο χρήστης 
μόλις τρέξει την εφαρμογή (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, & Πιντέλας 2005). Ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τύπο ερωτήσεων που επιθυμεί. Υπάρχουν οι εξής επι-
λογές: ερωτήσεις επιλογής, ερωτήσεις σωστό ή λάθος, ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις 
καθώς και μια επιλογή χρήσιμα. Αυτές οι επιλογές αναλύονται παρακάτω. Ο χρήστης 
επανέρχεται στην αρχική οθόνη μετά από κάθε του επιλογή. Στην οθόνη ερωτήσεων 
Σωστό-Λάθος (Εικόνα 2β) εμφανίζονται 20 προτάσεις που στη κάθε μία πρόταση ο 
χρήστης πρέπει να επιλέξει ποια είναι σωστό ή λάθος. Η σειρά εμφάνισης των κου-
μπιών Σωστό και Λάθος είναι τυχαία κάθε φορά που εκτελείται το τεστ ώστε ο χρή-
στης να μην γνωρίζει τη σειρά που του εμφανίζονται. Το τεστ πρέπει να ολοκληρωθεί 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δηλαδή έχει παράμετρο το χρόνο που μετράει α-
ντίστροφα μέχρι να μηδενιστεί. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει μία απάντηση του 
εμφανίζεται μήνυμα αν απάντησε σωστά ή λάθος. Το τεστ κρατάει στη μνήμη την κα-
λύτερη επίδοση. Σε περίπτωση που η τρέχουσα επίδοση είναι καλύτερη από την προη-
γούμενη αποθηκεύει την τιμή στην καλύτερη. Πατώντας το κουμπί Επανάληψη το 
τεστ επαναλαμβάνεται από την αρχή θέτοντας αρχική τιμή στο πεδίο του χρόνου και 
μηδενική τιμή στο πεδίο της επίδοσης.  

  

Εικόνα 2 α) Αρχική Οθόνη β) Οθόνη ερωτήσεων Σωστό Λάθος 
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Στην οθόνη ερωτήσεων θεωρίας (Εικόνα 3α) παρουσιάζονται 20 ερωτήσεις θεωρίας 
και οι απαντήσεις τους. Ο χρήστης έχοντας μελετήσει το βιβλίο προσπαθεί να θυμηθεί 
την απάντηση κάθε ερώτησης. Ο χρήστης όταν επιλέγει το κουμπί Επόμενη πηγαίνει 
στην επόμενη διαδοχική ερώτηση ενώ όταν επιλέγει το κουμπί Απάντηση βλέπει τη 
απάντηση της επιλεγμένης ερώτησης. Στη σελίδα ερωτήσεων Επιλογής (Εικόνα 3β) 
εμφανίζονται 10 προτάσεις που στη κάθε μία πρόταση ο χρήστης πρέπει να επιλέξει 
μία από τις απαντήσεις που του προτείνονται. Όταν επιλέγεται το κουμπί Επιλογή εμ-
φανίζονται στο χρήστη 6 απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να επιλέξει τη μία. Μόλις 
γίνει η επιλογή αυτόματα εμφανίζεται η επόμενη πρόταση. Το τεστ πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει παράμετρο το χρόνο που μετράει αντί-
στροφα μέχρι να μηδενιστεί. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει μία απάντηση του 
εμφανίζεται μήνυμα αν απάντησε σωστά ή λάθος. Το τεστ κρατάει στη μνήμη την κα-
λύτερη επίδοση. Σε περίπτωση που η τρέχουσα επίδοση είναι καλύτερη από την προη-
γούμενη αποθηκεύει την τιμή στην καλύτερη. Πατώντας το κουμπί Επανάληψη το 
τεστ επαναλαμβάνεται από την αρχή τίθεται αρχική τιμή στο πεδίο του χρόνου και 
μηδενική τιμή στο πεδίο της επίδοσης.  

  

Εικόνα 3 α) Οθόνη ερωτήσεων θεωρίας β) Οθόνη ερωτήσεων επιλογής 
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Στην οθόνη Ασκήσεις (Εικόνα 4α) εμφανίζονται 10 εκφωνήσεις ασκήσεων που στη 
κάθε μία άσκηση ο χρήστης πρέπει να προσπαθήσει να βρει τη λύση της. Οι λύσεις των 
ασκήσεων εμφανίζονται σε λευκό φόντο και ο χρήστης χρησιμοποιώντας το δάκτυλο 
του με ολίσθηση πάνω στην λύση αριστερά η δεξιά μπορεί και αλλάζει τη σειρά εμφά-
νισης των λύσεων. Όταν επιλέγεται το κουμπί Επιλογή γίνεται έλεγχος για τη λύση 
που επιλέχθηκε. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει μία απάντηση του εμφανίζεται 
μήνυμα αν απάντησε σωστά ή λάθος. Ο χρήστης για συνεχίσει επιλέγει το κουμπί Ά-
σκηση εμφανίζεται η εκφώνηση της επόμενης άσκησης. Με τη χρήση του κουμπιού 
Τυπολόγιο (Εικόνα 4β) εμφανίζονται οι τύποι και ανάλυση αυτών του μαθήματος στοι-
χείων μηχανών.  

 

Εικόνα 4α) Οθόνη ασκήσεων β) Οθόνη τυπολόγιο 

Η οθόνη Χρήσιμα (Εικόνα 5α) παρέχει βοηθητικές λειτουργίες. Με την επιλογή του 
κουμπιού Μηδενισμός μηδενίζονται οι τιμές της καλύτερης επίδοσης που κρατιούνται 
στη μνήμη στις οθόνες ερωτήσεις Επιλογής και ερωτήσεις Σωστό Λάθος (Mitchell, 
2015). Με την επιλογή Κατέβασμα βιβλίου μπορεί ο χρήστης αν είναι συνδεδεμένος 
στο διαδίκτυο να κατεβάσει το βιβλίο Στοιχεία Μηχανών σε μορφή pdf (Εικόνα 5β). 
Ενώ πατώντας Άνοιγμα βιβλίου μπορεί να δει το βιβλίο στην οθόνη της κινητής συ-
σκευής του αρκεί να υπάρχει ένας pdf viewer εγκατεστημένος στη συσκευή (Rupesh, 
2016). 
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Σε όλες τις οθόνες συμβαίνουν τα εξής: όταν επιλέγεται το κουμπί Αρχική Οθόνη επι-
στρέφει στη κύρια οθόνη ενώ αριστερά πάνω στην οθόνη υπάρχει το σύμβολο της βο-
ήθειας την οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει για πάρει πληροφορίες ενώ πάνω δεξιά 
υπάρχει το σύμβολο της εξόδου από την εφαρμογή (Mitchell, 2016). 

 

Εικόνα 5 a) Οθόνη χρήσιμα β) Βιβλίο μαθήματος 

Συμπεράσματα 

Κάνοντας μια προσπάθεια να γίνει αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής αναφέρεται ότι 
οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για την ύπαρξη της εφαρμογής ενώ με τη χρήση της 
έγινε καλύτερη προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων του βιβλίου. Η εφαρμογή έχει 
διατεθεί μέσω ιστότοπου διάθεσης εφαρμογών android σε αρκετά σχολεία (Kοράκης, 
2016).  
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Εικόνα 6 Στατιστικά στοιχεία εγκαταστάσεων από το Google Play Console 

Μέχρι στιγμής ο αριθμός των εγκαταστάσεων ανά χρήστη για το χρονικό διάστημα 27 
Δεκεμβρίου 2016 έως 16 Μαΐου 2016 (εικόνα 6) έχει φτάσει τις 229 εγκαταστάσεις. 
Από αυτές οι 25 έχουν γίνει σε tablet και οι 204 σε κινητά τηλέφωνα. Στην Ελλάδα 
έχουν γίνει 227 εγκαταστάσεις της εφαρμογής και 2 στη Κύπρο. Η εφαρμογή έχει μέση 
επισκεψιμότητα, 20 επισκέψεις τη εβδομάδα και αφορά χρήστες οι οποίοι επισκέπτο-
νται την ιστοσελίδα της εφαρμογής στο Google Play. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής συνο-
λικά 15 αξιολογήσεις με βαθμολογία 5 αστέρια (κλίμακα: από 5 αστέρια μέχρι κανένα). 

 Η ενότητα 7.3 κοχλιωτές συνδέσεις και η ενότητα 10.1 οδοντώσεις του σχολικού βι-
βλίου «Στοιχεία Μηχανών», διδάχθηκαν με τη μέθοδο πρότζεκτ δίωρης διάρκειας η 
κάθε ενότητα και οι μαθητές διευκολύνθηκαν με την εφαρμογή σε όλα τα στάδια πραγ-
ματοποίησης του πρότζεκτ (Ádám,Vince & Attila, 2010). Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν 
αποτελεσματικά γιατί είναι περισσότερο βιωματική διδασκαλία με αυτό τον τρόπο και 
αυτό φάνηκε από τις εργασίες τους κατά τη φάση της αξιολόγησης. Υπήρξαν κάποιες 
δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου μέχρι οι μαθητές να εξοικειωθούν οι μαθητές με 
την εφαρμογή. Από τους 15 μαθητές της Γ τάξης ΕΠΑΛ του τομέα μηχανολογίας οι 12 
ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά, ένας είχε απορίες οι οποίες λύθηκαν με τη στήριξη 
του διδάσκοντα καθηγητή και 2 δεν μπόρεσαν να την εγκαταστήσουν λόγω ασυμβατό-
τητας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει παροχή βοήθειας με βίντεο το οποίο είναι αναρ-
τημένο στον ιστότοπο της εφαρμογής, σε κάθε σελίδα υπάρχει εικονίδιο παροχής βοή-
θειας, υπάρχει ροή του περιεχομένου και ευκολία στην πλοήγηση, παρέχεται ολοκλη-
ρωμένη και απλή διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης (Γκλαβάς, Βεντού-
ρης, Κόνταρης, Κουτσής, Παπαδοπούλου & Σκαλτσάς, 2010). Αυτό που τελικά μένει 
είναι ότι η τεχνική εκπαίδευση έχει ανάγκη από την υποστήριξη πολυμεσικού υλικού 
και θεωρείται προτεραιότητα η δημιουργία εφαρμογών που διευκολύνουν τη κατανό-
ηση των μαθητών. 
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Περίληψη 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις υιοθετούν παιγνιακά σενάρια που δίνουν στον μα-

θητή ενεργό ρόλο στη διδακτική διαδικασία. Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη της 

σύγχρονης κοινωνίας επιτάσσει την εξοικείωση διδασκόντων και διδασκόμενων με ψη-

φιακά συστήματα αλληλεπίδρασης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ψηφιακά ηχητικά παιχνίδια, 

παιχνίδια που χρησιμοποιούν κατά βάση τον ήχο, για να εκφράσουν το παιγνιακό πε-

ριεχόμενο, αποτελούν ένα έγκυρο μέσο μουσικής διδασκαλίας που αποδεδειγμένα προ-

άγει τη μουσική αντίληψη του παίκτη, εξασκεί τις δημιουργικές του δεξιότητες και τον 

ευαισθητοποιεί σχετικά με θέματα μουσικής, ακουστικής και τεχνολογίας. Στην πα-

ρούσα εισήγηση προτείνεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι Μελωδικά Μο-

νοπάτια ως εργαλείο διδασκαλίας της μελωδικής γραμμής. Αξιοποιώντας το εκπαιδευ-

τικό υλικό των μουσικών ανθολογίων Δημοτικού και Γυμνασίου, όπως και του βιβλίου 

Μουσικής της Α Γυμνασίου, το παιχνίδι παρουσιάζει στον μαθητή επιλεγμένα τραγού-

δια, στα οποία αυτός καλείται να αποδώσει ορθά τη μελωδική γραμμή, και του επιτρέ-

πει να μελετήσει τη συμπεριφορά της μουσικής ιδιότητας του τονικού ύψους μέσω μιας 

ψυχαγωγικής παιγνιακής δραστηριότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηχητικά Παιχνίδια, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Μουσική Διδασκαλία, 

Μελωδική Γραμμή, Τονικό Ύψος 

Εισαγωγή 

Η εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολοένα περισσότερες πτυχές της ανθρώπι-

νης ζωής έχει αλλάξει ριζικά τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης. Οι σημερινοί 

μαθητές μπορούν να χαρακτηριστούν «Ψηφιακοί Ιθαγενείς» αφού αποτελούν τη γενιά 

που για πρώτη φορά στην ιστορία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα σε έναν ψηφιακό 

κόσμο. (Prensky, 2005) Μέρος αυτής της ψηφιακής κουλτούρας αποτελούν και τα η-

λεκτρονικά παιχνίδια, μέσο ιδιαίτερα προσφιλές στο νεανικό κοινό και για αυτό το 

λόγο ικανό να το εισάγει μέσω γνώριμων παιγνιακών μηχανισμών σε έννοιες και πρα-

κτικές χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις. (Jackowski, Melendez, Bauer, Hendrich & 

Duchnowski, 2014)  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συνδυάζουν αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, όπου ο χρή-

στης εισάγει δεδομένα και ενέργειες, τις οποίες το σύστημα επεξεργάζεται και αξιολο-

γεί, ανατροφοδοτώντας τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, με επίκαιρες θεωρίες 

μάθησης, όπως ο Οικοδομισμός (Constructivism), η Εμπειρική Μάθηση (Experiential 
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Learning) και η Επίλυση Προβλημάτων (Problem Solving Based Learning). Έτσι, προ-

σαρμόζουν την ύλη και την παράδοσή της στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και 

τον θέτουν ενεργό συμμέτοχο της διδακτικής διαδικασίας, αφού αυτός ρυθμίζει την 

πορεία, δράση και πρόοδό του στο παιγνιακό περιβάλλον, επιτρέποντάς του να ανα-

πτύξει εμπειρική σχέση με το διδασκόμενο αντικείμενο. (Kiili, 2005; Sancho, Moreno-

Ger, Fuentes-Fernández & Fernández-Manjón, 2009; Stapleton, 2004) Παράλληλα, έ-

χει αποδειχτεί πως εξασκούν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη στρατηγική σκέψη, 

παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τις εισαγόμενες ενέργειες, βελτιώνουν 

τις πιθανότητες αφομοίωσης της διδακτέας ύλης, και ενδείκνυνται για τη στοχευμένη 

ανάπτυξη μεμονωμένων δεξιοτήτων. (Griffiths, 2002; Ma, Williams, Prejean & Rich-

ard, 2007; Randel, Morris, Wetzel & Whitehill, 1992; Susi, Johannesson & Backlund, 

2007) 

Ειδικότερα τα ηχητικά παιχνίδια αποτελούν είδος ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στο οποίο 

χρησιμοποιείται κυρίως ή αποκλειστικά ο ήχος για την απόδοση του παιγνιακού περιε-

χομένου. Σε αυτά, οι παίκτες πρέπει να προσλάβουν και να ερμηνεύσουν ηχητικά ερε-

θίσματα, για να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα και να πραγματοποιήσουν τις απαι-

τούμενες ενέργειες. Έρευνες παρουσιάζουν πως η αλληλεπίδραση με τον ήχο προάγει 

τη διατήρηση της προσοχής και την οργάνωση και κατανόηση πολύπλοκων δεδομέ-

νων, όπως επίσης ενεργοποιεί τη μνήμη και το συναίσθημα (Bishop & Cates, 2001; 

Bishop, Amankwatia & Cates, 2008; Bishop & Sonnenschein, 2012; Parker & 

Heerema, 2008). Σε αμιγώς ηχητικά συστήματα, η έλλειψη οπτικής πληροφορίας ανα-

πτύσσει τη μνήμη και τη συγκέντρωση του χρήστη, μεγιστοποιεί την εμβύθιση στην 

εξασκούμενη δραστηριότητα και απελευθερώνει την φαντασία του. (Liljedahl & Pap-

worth, 2008; Röber, 2005; Target & Fernström, 2003) Τέλος, το γεγονός πως απαιτείται 

από τον παίκτη να βασιστεί σε αυξημένο βαθμό ή εξ’ολοκλήρου στην αίσθηση της 

ακοής ευνοεί την προσβασιμότητα ανθρώπων με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως προβλήματα 

όρασης, στην παιγνιακή δραστηριότητα και στην περίπτωση της εκπαίδευσης που α-

φορά την παρούσα εισήγηση, την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο μαθησιακό σύνολο. 

(Sánchez, & Aguayo, 2008) 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω μελέτες οι εισηγητές υποστηρίζουν τον σχεδια-

σμό εκπαιδευτικών ηχητικών παιχνιδιών ως στοχευμένο λογισμικό για την ενίσχυση 

της διδακτικής διαδικασίας. Ως μελέτη περίπτωσης προτείνεται το ψηφιακό εκπαιδευ-

τικό ηχητικό παιχνίδι Μελωδικά Μονοπάτια, το οποίο εστιάζει στην ηχητική παράμε-

τρο του τονικού ύψους και τη σχέση της με τη μουσική έννοια της μελωδίας.  

Η παρούσα εισήγηση αναπτύσσεται ως εξής: πρώτα περιγράφονται οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι, όπως αυτοί τέθηκαν από τους υπογράφοντες κατά το σχεδιασμό του παιχνιδιού, 

έπειτα αναλύονται κατά σειρά η διδακτέα ύλη, η μέθοδος διδασκαλίας και ο τρόπος 

που παίζεται το παιχνίδι, όπως αυτός διαμορφώνεται από την ηχητική αλληλεπίδραση, 

και τέλος αναφέρονται οι κατευθύνσεις για την μελλοντική ανάπτυξη του έργου. 
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Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Σύνδεση με ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης προσαρμοσμένο ανάλογα στις κινητικές, αντιληπτικές, εκφραστικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες νηπίων, παιδιών και εφήβων που μετεξελίσσονται σταδιακά 

περιλαμβάνει θέματα, δεξιότητες και διαδικασίες που διδάσκονται στους μαθητές προ-

κειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στους μαθησιακούς στόχους, αντίστοιχους σε κάθε 

βαθμίδα εκπαίδευσης. Σχεδιασμένο να αναπτύσσεται σπειροειδώς ακολουθεί μια πο-

ρεία από το απλό στο σύνθετο και από το γνωστό στο άγνωστο. Έτσι, οι τρόποι προ-

σέγγισης της διδασκαλίας στις δυο βαθμίδες διαφοροποιούνται: στο στάδιο της συμ-

βολικής και συγκεκριμένης σκέψης (Δημοτικό) οι έννοιες και τα συστατικά της μουσι-

κής προσεγγίζονται βιωματικά ενώ ακολουθεί η θεωρητική προσέγγιση (Γυμνάσιο), 

όταν πλέον οι μαθητές έχουν εισέλθει στο στάδιο της αφηρημένης σκέψης. Θεωρία και 

πράξη δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά με τελικό στόχο την ι-

σορροπημένη ψυχική και νοητική ανάπτυξη του μαθητή και τη διαμόρφωση της ολο-

κληρωμένης προσωπικότητας του. 

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων αυτών όπως αναφέρονται στο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), η 

Μουσική Αγωγή βοηθά το μαθητή να αναπτύσσει διαρκώς τη μουσική του αντιληπτι-

κότητα και μνήμη, να ενεργοποιεί την εκφραστική του ικανότητα και δημιουργική φα-

ντασία, να εξασκεί τις ψυχοκινητικές του δεξιότητες (προσοχή-συγκέντρωση-συντονι-

σμό) αλλά και να οργανώνει τις ανώτερες λειτουργίες σκέψης, όπως ανάλυση, σύν-

θεση, αξιολόγηση και τη μεταγνωστική ικανότητα που οδηγεί στην αυτογνωσία, τον 

αυτοέλεγχο και την αυτορρύθμιση.  

Αξιοσημείωτο γεγονός και βασικό κίνητρο για την ερευνητική δραστηριότητα των ει-

σηγητών στο πεδίο των εκπαιδευτικών ηχητικών παιχνιδιών αποτελεί η ταύτιση των 

εκπαιδευτικών στόχων της Μουσικής Αγωγής με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές και 

τα θετικά αποτελέσματα της ηχητικής αλληλεπίδρασης, όπως αποδεικνύονται στις έ-

ρευνες που προαναφέρθηκαν. Η σύνδεση αυτή ενισχύει την εγκυρότητα των ηχητικών 

παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαλεια και θέτει τη βάση για τη συστη-

ματική αξιοποίησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Μουσική Διδασκαλία Τραγουδιού 

Μία από τις δραστηριότητες που αποτελούν πυλώνα στο μάθημα της Μουσικής Αγω-

γής τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι το τρα-

γούδι, δραστηριότητα με την οποία όλοι μας είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Ποιος δεν 

έχει έστω σιγομουρμουρίσει κάποιο τραγούδι ή ακούσει ζωντανά καλλιτέχνες να τρα-

γουδούν; Παλαιότερα, η διδασκαλία του τραγουδιού κυριαρχούσε στο μάθημα της 
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Μουσικής. Σήμερα, το τραγούδι παραμένει όχι μόνο βασική δραστηριότητα του μαθή-

ματος αλλά η λειτουργία του έχει ενδυναμωθεί καθώς έχει αποτελέσει υλικό για μου-

σικές ακροάσεις, μουσικές εκτελέσεις και ακόμη και πειραματισμούς στον μουσικό 

αυτοσχεδιασμό. Παραμένει ένας από τους πιο φυσικούς και εύκολους δρόμους για την 

καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή καθώς εξασκεί την ικανότητα για αισθη-

τική απόλαυση, δίνει ευκαιρίες για καλλιτεχνική έκφραση και ωθεί την δημιουργικό-

τητα. Φυσικός, γιατί σχετίζεται με την φυσική ανάγκη του ανθρώπου για μουσική έκ-

φραση με το πιο φυσικό μουσικό όργανο, την φωνή. Εύκολος γιατί είναι δημοκρατικός 

καθώς το μουσικό αυτό όργανο απλά το διαθέτουμε όλοι! 

Στο πλαίσιο των στόχων της Μουσικής Εκπαίδευσης, ο δάσκαλος οφείλει, όταν ασχο-

λείται στην τάξη με τραγούδια, να διανθίζει ενισχυτικά τη διδακτική διαδικασία με 

επίκαιρους και ενδιαφέροντες τρόπους, έτσι ώστε ο μαθητής:  

 να αντλεί ευχαρίστηση όταν τραγουδά ορθά 

 να εκτιμήσει την αξία του μουσικά ορθού και την αξία του χαρούμενου κόπου που 

απαιτείται για κάτι τέτοιο, εγκαθιστώντας μέσα του εκείνη την κριτική-σκεπτικι-

στική στάση που οδηγεί στην κατάκτηση αυτής της γνώσης  

 να γίνει επιδέξιος ακουστικός μνήμων, δηλαδή να μάθει να ακούει με προσοχή και 

να μπορεί να εσωτερικεύει, να ανακαλεί, και να επεξεργάζεται το μουσικό άκουσμα 

 να αναπτύξει την ακουστική του ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί τη λει-

τουργική και αισθητική αξία βασικών στοιχείων της μουσικής όπως το τονικό ύψος  

 να γνωρίσει τις μουσικές κουλτούρες άλλων πολιτισμών, διακρίνοντας τον πλούτο 

της ποικιλίας των μουσικών χαρακτηριστικών τους και αναγνωρίζοντας τη διαφο-

ρετικότητα των μελωδικών γραμμών και των μελωδικών τους προτύπων 

 να κτίσει ένα ρεπερτόριο  

 να αισθανθεί το μεγαλείο του ανθρώπου μέσα από τη αξία της επικοινωνίας  

 να προετοιμαστεί στη σχεδίαση και παρουσίαση της δικής του μουσικής δημιουρ-

γίας, επιλέγοντας και οργανώνοντας τους ήχους με προσωπικά μουσικά κριτήρια 

 να αποκτήσει την ικανότητα να συνδυάζει τις νέες μουσικές συνθέσεις με (μουσι-

κές ή άλλες) δραστηριότητες που θα βοηθήσει την αισθητική πλευρά της ερμηνείας 

τους και την πολύπλευρη απόδοση τους  

Προς την επίτευξη των παραπάνω, η τεχνολογία και το παιχνίδι μπορούν να συνδυα-

στούν και να παρέχουν σε δάσκαλο και μαθητή καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που 

θα παραδίδουν την επιθυμητή διδακτέα ύλη με διαδραστικό και ψυχαγωγικό τρόπο. Η 

μεν τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου τρόπου ζωής, 

ιδιαίτερα για τις γενιές που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή. Το δε 

παιχνίδι, αποτελεί ανέκαθεν πανανθρώπινη δραστηριότητα με εκπαιδευτικά στοιχεία 

(Caillois, 1967) και ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι ένα ιδιαίτερα γνώριμο μέσο 

για τους νέους ανθρώπους και αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης κουλτούρας. (Kafai, 

2006) Έτσι, μέσω ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, δάσκαλος και μαθητής παύουν να 
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είναι στρατιώτες αντίπαλων στρατοπέδων και γίνονται συμπαίκτες που συνεργάζονται 

υπεύθυνα και δημιουργικά.  

Μελωδικά Μονοπάτια 

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι Μελωδικά Μονοπάτια σχεδιάστηκε στην 

προγραμματιστική πλατφόρμα Max Msp για λειτουργικά περιβάλλοντα Windows/OS. 

Βασίζεται στα μουσικά ανθολόγια Δημοτικού και Γυμνασίου, όπως και του βιβλίου 

Μουσικής της Α Γυμνασίου, και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11-13 ετών. Αντικεί-

μενο του παιχνιδιού αποτελεί η εξοικείωση με την έννοια της μελωδικής γραμμής μέσω 

της περιγραφής της διαδρομής του τονικού ύψους. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται 

στην πιλοτική μορφή του παιχνιδιού, η οποία παρουσιάζει την ηχητική μηχανική, δη-

λαδή το πώς η αλληλεπίδραση με τον ήχο συνθέτει τον τρόπο του παιχνιδιού, σε συ-

νάρτηση με τον εκπαιδευτικό στόχο, δηλαδή τη διδασκαλία της μελωδίας επιλεγμένων 

τραγουδιών. Στόχος της πιλοτικής αυτή έκδοσης είναι η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας και της εμβύθισης στην διδακτική διαδικασία που προκύπτει 

μέσα από το ηχητικό παιχνίδι γενικότερα και τη συγκεκριμένη ηχητική μηχανική ειδι-

κότερα.  

Διδακτέα Ύλη 

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι Μελωδικά Μονοπάτια, βασίζεται σε μια 

σειρά από επιλεγμένα τραγούδια που χρησιμοποιούνται ήδη από τον διδάσκοντα σή-

μερα ως εκπαιδευτικά εργαλεία στη σχολική τάξη. Πλήρως εναρμονισμένα με το 

πνεύμα και τις απαιτήσεις του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπου-

δών και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, βασισμένα στους κύριους άξονες 

και εκπαιδευτικούς στόχους των Προγραμμάτων, τα ανθολόγια μουσικών κειμένων 

Δημοτικού και Γυμνασίου και το βιβλίο Μουσικής Α γυμνασίου περιλαμβάνουν χαρα-

κτηριστικά δείγματα από διαφορετικά είδη μουσικής, τόσο του ελληνικού μουσικού 

πολιτισμού όσο και μουσικών πολιτισμών και ρευμάτων από άλλα μέρη του κόσμου. 

Στο σύνολό τους εισάγουν τον μαθητή σε στοιχεία που έχουν να κάνουν εκτός από την 

μελωδική γραμμή και με την άρθρωση, τη δυναμική-εκφραστικότητα, τον ρυθμό, τη 

μουσική δομή, την ποιότητα, το χρώμα της φωνής και τη μουσική συνοδεία. Μπορούν 

να αποτελέσουν υλικό για δραστηριότητες μουσικής εκτέλεσης, αυτοσχεδιασμού και 

έναυσμα για ποικίλες πολιτιστικές δρασηριότητες. 

Οι εισηγητές επέλεξαν για την πιλοτική μορφή του παιχνιδιού τραγούδια με βάση τα 

εξής κριτήρια: 

 την ευκολία διδασκαλίας των τραγουδιών – την εξοικείωση των παιδιών με τη 

μελωδική γραμμή. 

 την άντληση ευχαρίστησης και αισθητικής απόλαυσης των μαθητών κατά τη 

διδασκαλία του τραγουδιού στη σχολική τάξη  
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 το επίπεδο δυσκολίας των διαστημάτων κατά την απόδοση της μελωδικής 

γραμμής  

 την υψηλή ποιότητα μουσικής και λόγου  

 την αντιπροσωπευτικότητά τους ως δειγμάτων διαφόρων μουσικών πολιτισμών 

Έτσι, τα τραγούδια που επελέγησαν για τις πίστες του παιχνιδιού είναι από το ανθολο-

γιο του Δημοτικού:  

 Μήλο μου Κόκκινο (Παραδοσιακό Ανατολικής Μακεδονίας) 

 Βάρκα γιαλό (Β. Τσιτσάνης) 

 Άστα τα μαλλάκια σου (Μ. Σουγιούλ) 

 Λεβέντης (Μ. Θεοδωράκης) 

 και από το ανθολογιο του Γυμνασίου:  

 Η μελωδία της ευτυχίας (R. Rodgers) 

 Ο βασιλιάς των λιονταριών (S. Linda) 

 Ωδή στη Χαρά (L. v. Beethoven) 

 Αλάνια (Β. Τσιτσάνης) 

 Σε καινούρια βάρκα μπήκα (Παραδοσιακο Προποντιδας) 

Από κάθε τραγούδι απομονώθηκε μία χαρακτηριστική μελωδική φράση εύρους 10-13 

διαστημάτων.  

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

Η θεωρία μάθησης του Οικοδομισμού βασισμένη στο έργο του Ζαν Πιαζέ και του Τζε-

ρόμ Μπρούνερ τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην οικο-

δόμηση γνώσης για τους ίδιους, και στην οικοδόμηση νέων ιδεών ή εννοιών με βάση 

την τρέχουσα γνώση και την παρελθούσα εμπειρία. (Smith, 2002) Στο μοντέλο της 

Ανακαλυπτικής Μάθησης που εμπεριέχει την Εμπειρική Μάθηση και την Επίλυση 

Προβλημάτων ο εκπαιδευτικός λειτουργεί σαν διευκολυντής που βοηθά τους μαθητές 

να δημιουργήσουν γνώση επιλύοντας προβλήματα. (Devries & Zan, 2003) Τέλος, η 

Πολυμεσική Εκπαίδευση εστιάζει στις αρχές που καθορίζουν την αποτελεσματική 

χρήση των πολυμέσων στην μάθηση, με έμφαση στη χρήση οπτικών και ακουστικών 

καναλιών για επεξεργασία πληροφοριών, επιχειρώντας να δώσει στους εκπαιδευτικούς 

τη δυνατότητα της διέγερσης και του οπτικού και του ακουστικού καναλιού του μα-

θητή, με αποτέλεσμα καλύτερη πρόοδο. (Elliot, 2009) Οι παραπάνω θεωρίες εφαρμό-

ζονται συνδυαστικά στο ψηφιακό εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι Μελωδικά Μονοπά-

τια, έτσι ώστε ο παίκτης/μαθητής να οδηγηθεί στα βήματα της μουσικής επεξεργασίας 

της μελωδικής γραμμής μελετώντας τις κινήσεις του τονικού ύψους και διακρίνοντάς 

αυτές σε ανοδικές, καθοδικές και ευθείες. Έτσι, μαθαίνει να «βλέπει με το αυτί» την 

κίνηση της μελωδικής γραμμής αλλά και να «ακούει με το μάτι» το γραφικό της απο-

τύπωμα. 
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Μέχρι τώρα ο εκπαιδευτικός με το τραγούδι ασχολείται στην τάξη με τη φωνητική/ορ-

γανική εκτέλεση βηματικών κινήσεων και διαστημάτων δείχνοντας παράλληλα με κά-

θετη κίνηση του χεριού την οπτική απεικόνιση τους. Ακόμη σχεδιάζει στον πίνακα 

γραφικές παρτιτούρες τραγουδιών και εντοπίζει διαστήματα είτε προσαρμόζει στη δι-

δασκαλία του διάφορες μουσικές δραστηριότητες - παιχνίδια στην τάξη (π.χ. μουσική 

σκάλα) συνδέοντας την κίνηση με την οπτική αναγνώριση της παρτιτούρας. Το Μελω-

δικά Μονοπάτια αποκωδικοποιεί τη μηχανική της γραφικής παρτιτούρας και την θέτει 

ως ζητούμενο της ηχητικής αλληλεπίδρασης, όπου ο παίκτης αφουγκράζεται το ηχη-

τικό ερέθισμα και αναλαμβάνει ο ίδιος τον επεξηγηματικό ρόλο του χεριού.  

Παιγνιακός Τρόπος και Ηχητική Αλληλεπίδραση 

Η κεντρική ιδέα στη σύλληψη του ψηφιακού εκπαιδευτικού ηχητικού παιχνιδιού Με-

λωδικά Μονοπάτια είναι πως κάθε μελωδία αποτελεί ένα μονοπάτι, το οποίο ο μαθητής 

πρέπει να διασχίσει περιγράφοντας το κάθε βήμα με τρεις πιθανές επιλογές: πάνω, 

κάτω και ευθεία. Έτσι, περιγράφεται η τονική κίνηση κάθε διαστήματος, αν δηλαδή το 

διάστημα είναι αντίστοιχα ανιόν, κατιόν ή σταθερό. Ουσιαστικά, μέσω αυτού του ηχη-

τικού γρίφου, ο μαθητής μαθαίνει να αποδίδει ορθά τη μελωδική γραμμή μιας μουσικής 

φράσης, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσω της μεταβολής του τονικού ύψους ανά μου-

σικό διάστημα. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται ένα απόσπασμα της μελωδίας Βάρκα 

Γιαλό και στην Εικόνα 2 η σωστή διαδρομή που πρέπει να σχηματίσει ο παίκτης για τα 

πρώτα 9 διαστήματα. 

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

Περαιτέρω παράμετροι που διανθίζουν την κεντρική μηχανική αποτελούν: 

 το πλήθος των διαστημάτων που συνθέτουν την μελωδική γραμμή  

 ο διαθέσιμος χρόνος για την περιγραφή κάθε βήματος 
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Το μεν πλήθος εξασκεί τη μουσική μνήμη του παίκτη και ο δε χρόνος τη συγκέντρωσή 

του. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων ορίζει το επίπεδο δυσκολίας του παι-

χνιδιού.  

Αρχικά διδάσκων και διδασκόμενος επιλέγουν την πίστα του παιχνιδιού, δηλαδή σε 

ποιό τραγούδι θα διαγωνιστεί ο παίκτης. Η επιλογή του τραγουδιού οδηγεί σε μια ενη-

μερωτική κάρτα, όπου παρατίθενται σχετικά ιστορικά, κοινωνικά και μουσικολογικά 

στοιχεία. Έτσι ο μαθητής πληροφορείται σχετικά με τις ευρύτερες συνθήκες που πλαι-

σιώνουν το επιλεγμένο τραγούδι, εισάγεται στα ιδιαίτερα μουσικά χαρακτηριστικά που 

αυτό περιλαμβάνει, και έχει τη δυνατότητα να το ακούσει ολόκληρο σε διάφορες εκτε-

λέσεις. 

Έπειτα, ορίζεται το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού, δηλαδή ανά πόσα διαστήματα 

της μελωδίας θα καλείται ο παίκτης να απαντήσει και με τί χρονικό περιορισμό. Για 

παράδειγμα, στο πρώτο επίπεδο μια μελωδία οχτώ διαστημάτων θα διαιρεθεί σε οχτώ 

βήματα ενός διαστήματος το καθένα, στο δεύτερο επίπεδο η ίδια μελωδία σε τέσσερα 

βήματα δύο διαστημάτων το καθένα, κ.ο.κ.  

Αφού οριστούν όλες οι παράμετροι, ο μαθητής εισάγεται στην κεντρική κάρτα του παι-

χνιδιού. Εδώ διαγωνίζεται πάνω στην αντιπροσωπευτική φράση του επιλεγμένου τρα-

γουδιού. Ακούει τα βήματα του μελωδικού μονοπατιού και περιγράφει τη διαδρομή 

τους χρησιμοποιώντας τα βέλη του υπολογιστή (πάνω, κάτω, δεξιά) ή πατώντας τις 

αντίστοιχες ενδείξεις στην οθόνη. Δεν προαπαιτείται γνώση μουσικής σημειογραφίας 

ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται αυτόματα η ορθότητα της κατεύθυνσης κίνησης του τονικού 

ύψους. Ο παίκτης καλείται να συγκεντρωθεί στο ηχητικό ερέθισμα, καθώς μπορεί να 

ακούσει το κάθε βήμα μόνο μια φορά πριν απαντήσει. Με κάθε σωστό βήμα συλλέγει 

πόντους, οι οποίοι υπολογίζονται ανάλογα με το επιπέδο δυσκολίας, και προχωράει στο 

επόμενο. Σε κάθε επόμενο βήμα, ο παίκτης ακούει και καλείται να περιγράψει και όλα 

τα προηγούμενα. Έτσι, έρχεται σε επαφή με τη μελωδική γραμμή προοδευτικά, παρα-

κολουθώντας τόσο τη συνολική της διαδρομή, όσο και τη λεπτομέρεια των επιμέρους 

διαστημάτων. Αν ο παίκτης κάνει σε κάποιο σημείο λάθος, τότε αρχίζει πάλι από την 

αρχή του μονοπατιού ανεξάρτητα από το σημείο που βρισκόταν. Στη διάθεσή του όμως 

έχει και «βοήθειες», με τις οποίες μπορεί να ακούσει ξανά το τρέχον βήμα, και μάλιστα 

σε αργή ταχύτητα και μεγάλη διάρκεια, χωρίς δηλαδή τον περιορισμό του ρυθμικού 

σχήματος που συναντάται στο συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού. Η πίστα ολοκλη-

ρώνεται επιτυχώς, όταν ο παίκτης καταφέρει να φτάσει στο τέλος του μονοπατιού και 

να περιγράψει όλη τη φράση του τραγουδιού χωρίς λάθος.  

Για την καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθησιακού συνόλου ή του 

κάθε μαθητή ξεχωριστά διατίθεται επίσης η επιλογή να μην υπάρχει περιορισμός στον 

διαθέσιμο χρόνο και στο πλήθος των βοηθειών. Έτσι, ο δάσκαλος μπορεί με μεγαλύ-

τερη ελευθερία να εξηγήσει τη διδακτέα ύλη και να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο 

για την ορθή κατανόησή της.  
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Κατευθύνσεις Μελλοντικής Ανάπτυξης 

Η παρούσα εισήγηση παρουσίασε το θεωρητικό πλαίσιο της αποτελεσματικότητας των 

ηχητικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση και πρότεινε την πρακτική εφαρμογή του ψη-

φιακού εκπαιδευτικού ηχητικού παιχνιδιού Μελωδικά Μονοπάτια για τη διδασκαλία 

της ορθής απόδοσης της μελωδικής γραμμής επιλεγμένων τραγουδιών των μουσικών 

ανθολογίων Δημοτικού και Γυμνασίου και του βιβλίου Μουσικής της Α Γυμνασίου. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου και τη βελτιστοποίησή του ως εκπαιδευτικό 

και ερευνητικό εργαλείο, οι εισηγητές έχουν διακρίνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

Η πειραματική εφαρμογή του παιχνιδιού στη σχολική τάξη θα αποφέρει απτά ερευνη-

τικά αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα της συγκεκρι-

μένης εφαρμογής ειδικότερα, καθώς και τη δεκτικότητα των μαθητών απέναντι στην 

ηχητική αλληλεπίδραση γενικότερα, η οποία αποτελεί επί του παρόντος παιγνιακό 

τρόπο, με τον οποίο το ευρύτερο μαθητικό κοινό δεν είναι εξοικειωμένο. Τα σχετικά 

αποτελέσματα μπορούν μετέπειτα να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά 

με την επί ίσοις όροις απεύθυνση της διδακτικής διαδικασίας σε μαθητές με και χωρίς 

προβλήματα όρασης μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηχητικού παιγνιακού λογισμικού. Συ-

νεπώς, το λογισμικό αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή και στην Ειδική Αγωγή. 

Η επιλογή των διαθέσιμων τραγουδιών μπορεί να διευρυνθεί προς τη δημιουργία μιας 

μουσικής βιβλιοθήκης που να προσφέρει στον δάσκαλο μεγαλύτερη ποικιλία και ελευ-

θερία, να αναλύει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη διδακτέα ύλη των συγκεκριμένων 

τάξεων και να συμπεριλάβει επιπλέον ηλικιακές ομάδες.  

Η προσθήκη ενός εργαλείου, με το οποίο ο διδάσκαλος θα μπορεί να εισάγει ο ίδιος 

μια μελωδία που επιθυμεί, θα του επιτρέψει τον εμπλουτισμό ή την εμβάθυνση σε συ-

γκεκριμένα τμήματα της διδακτέας ύλης ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της μαθη-

σιακής ομάδας.  

Τέλος, με τις κατάλληλες προσθήκες, το «Μελωδικά Μονοπάτια» μπορεί να εκτεθεί ως 

διαδραστική εγκατάσταση με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το στοχευ-

μένο περιεχόμενο και την ευαισθητοποίησή του σχετικά με την ηχητική αλληλεπί-

δραση μέσω της παιγνιακής εμπειρίας. Μουσειακοί και εκθεσιακοί χώροι θα μπορού-

σαν να υποστηρίξουν τέτοιες επωφελείς ενέργειες, ενισχύοντας τη δράση τους με και-

νοτόμο τρόπο. 
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 Περίληψη 

Σκοπός της διδασκαλίας της Νεοελληνικής λογοτεχνίας στο σχολείο είναι η δημιουργία 
μίας κοινότητας συστηματικών και ανεξάρτητων αναγνωστών, οι οποίοι θα μυηθούν 
στην τέχνη του πνεύματος, ταυτόχρονα όμως θα καταστούν οι ίδιοι δραστήριοι παρα-
γωγοί πολιτισμού. Προς αυτήν την κατεύθυνση παρουσιάζεται η δημιουργία ενός ηλε-
κτρονικού περιοδικού, το οποίο περιέχει κείμενα μαθητών με τη βοήθεια του εργαλείου 
«Joomag» και με τις τεχνικές της «Δημιουργικής γραφής». Η συγκεκριμένη διδακτική 
πρόταση εφαρμόστηκε σε μαθητές της Α’ Λυκείου με αφορμή το μάθημα της Νεοελ-
ληνικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο έμαθαν να δημιουργούν νέους 
τύπους κειμένων μέσα από νέες πρακτικές πρόσληψης, παραγωγής και διάδοσης της 
λογοτεχνίας. Παράλληλα, ανανεώθηκε η διδακτική διαδικασία με τη χρήση των ΤΠΕ, 
οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πολλά είδη λογοτεχνικών κειμένων, κατασκεύασαν δικά 
τους λογοτεχνικά πολυτροπικά κείμενα, επεμβαίνοντας με τροποποιήσεις και πειραμα-
τιζόμενοι με τη δημιουργική γραφή και τα παρουσίασαν σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Joomag, Δημιουργική γραφή, Νεοελληνική Λογοτεχνία  

Εισαγωγή 

Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» αποτελεί προσπάθεια απόδοσης των ξενόγλωσσων ό-
ρων «creative writing» και «ecriture creative» στην ελληνική γλώσσα. Ο όρος έχει σή-
μερα διττή σημασία, σημαίνει την έμπνευση δημιουργικών σκέψεων και μεταφορά αυ-
τών στο χαρτί (Σουλιώτης, 1995) και το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών και τε-
χνικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012).  

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο όρος δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή λογοτε-
χνικών κειμένων, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα κειμένων. Τα παιδιά των 
νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων καταγράφουν ιδέες, συναισθήματα και ε-
ντυπώσεις με μία πρωτότυπη γραφή που διαφέρει από τη μιμητική (Κωτόπουλος, 
2013).  

Η δημιουργική γραφή προτείνεται και στα «Αναλυτικά Προγράμματα Γυμνασίου για 
τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας του 2011-12»1 ως τεχνική και μεθο-
δολογία προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, με σκοπό την κατάκτηση γλωσσι-
κών και συγγραφικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών. Προτείνεται η διδασκαλία 
της λογοτεχνίας με τη χρήση της δημιουργικής γραφής και των ΤΠΕ για την παραγωγή 
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πρωτότυπων, πολυτροπικών κειμένων από τους μαθητές και τη μεταγραφή ενός λογο-
τεχνικού κειμένου σε υπερκείμενο. Συνιστάται, επίσης, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της ασύγχρονης επικοινωνίας και των ιστολογίων για την ευκολότερη συνεργασία των 
μαθητών στη σύνταξη κειμένων.  

Όσον αφορά τα στάδια της δημιουργίας ενός κειμένου, αυτά προσομοιάζουν με τα στά-
δια της δημιουργικής σκέψης. Αρχικά, υπάρχει το ερέθισμα, τα ερωτήματα που δη-
μιουργούνται, ο προβληματισμός των μαθητών (Προπαρασκευή ή Προετοιμασία). Στη 
συνέχεια, ακολουθούν η εύρεση των ιδεών (Παραγωγή ή Επινόηση), η ταξινόμηση 
τους, η δημιουργία σχεδίου και η επιλογή των γλωσσικών στοιχείων (Οργάνωση ή Διά-
ταξη). Τέλος, πραγματοποιείται η παραγωγή κειμένου από τους μαθητές (Συγγραφή ή 
Παρουσίαση) (Γρόσδος, 2014). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τρόπος της διδασκαλίας της λογοτεχνίας αλλάζει, μια και 
από την αποκλειστική κατανόηση και την ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων η δι-
δασκαλία στρέφεται και στην παραγωγή κειμένων. Αλλάζει, επίσης, και το προφίλ του 
διδάσκοντος της λογοτεχνίας, αφού ο ίδιος γίνεται περισσότερο συντονιστής και εμψυ-
χωτής του μαθήματος (Καρακίτσιος, 2013). 

Συμπερασματικά, η δημιουργική γραφή είναι μία διαδικασία γέννησης ιδεών σε ένα 
προσυγγραφικό στάδιο. Η έμπνευση αυτή δεν είναι αυτοποιημένη, αλλά προϋποθέτει 
ένα ισχυρό ερέθισμα (προσωπικό βίωμα, ανάγνωση κειμένου, θέαση μιας εικόνας), συ-
νεχές σβήσιμο-γράψιμο και δημιουργική πνοή (Γρόσδος, 2014). Πάνω από όλα, όμως, 
διδάσκοντες και διδασκόμενοι δεν πρέπει να ξεχνούν αυτό που είπε ο αείμνηστος Μί-
μης Σουλιώτης, ότι δημιουργική γραφή σημαίνει «δημιουργικό σβήσιμο»! (Σουλιώτης, 
2012) 

Μεθοδολογία 

Τι είναι το Joomag. Το Joomag είναι μια Web 2.0 εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να δημιουργούν και να δημοσιεύσουν εύκολα το δικό τους ψηφιακό 
περιοδικό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του «editor» του Joomag με τη βοήθεια 
κάποιων έτοιμων προτύπων, είτε με τη δημιουργία του περιοδικού online από το μηδέν 
στον editor του Joomag, είτε με τη δημιουργία του περιοδικού σε Pdf αρχείο και ανέ-
βασμα στο Joomag για τη μετατροπή του σε ηλεκτρονικό περιοδικό. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν στο κείμενό τους εικόνες ή βίντεο (αυτό-
νομα αρχεία ή από το youtube). Οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν διάφορα και πολ-
λαπλά τεύχη του ίδιου περιοδικού ή άλλων με διαφορετική θεματολογία. Μετά την 
ολοκλήρωση της δημιουργίας του περιοδικού είναι δυνατόν να δημοσιευτεί σε διάφορα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε να διαμοιραστεί ή και να ενσωματωθεί σε κάποια 
άλλη ιστοσελίδα με τη βοήθεια ενός ειδικού link.  

Υλοποίηση της πρώτης φάσης της διδακτικής πρότασης. Η δημιουργία του περιο-
δικού είχε ως αφορμή το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ Λυκείου. Γι’ 
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αυτό συνεργάστηκαν η Φιλόλογος και η Πληροφορικός του Λυκείου και αποφασί-
στηκε η παρακάτω μεθοδολογική οργάνωση της διδακτικής δραστηριότητας. Μετά την 
ολοκλήρωση των ενοτήτων «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Παραδοσιακή και μο-
ντέρνα ποίηση» οι μαθητές αποφάσισαν σε συνεργασία με τις καθηγήτριες τη δημιουρ-
γία ενός περιοδικού, το οποίο θα περιείχε τις εργασίες των μαθητών, τις οποίες θα έ-
γραφαν με τη συμβολή των τεχνικών της Δημιουργικής Γραφής. Οι μαθητές με αυτόν 
τον τρόπο θα έρχονταν σε επαφή με το δημοσιογραφικό λόγο, θα ανέπτυσσαν τις δε-
ξιότητες γραπτής έκφρασης και κριτικής σκέψης και θα βίωναν τη χαρά της δημιουρ-
γίας. Παράλληλα, η δραστηριότητα αυτή ήταν σύμφωνη με τη φιλοσοφία του νέο Προ-
γράμματος Σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση στη διδασκαλία του μαθήματος με τη 
χρήση των ΤΠΕ, αλλά και στην «κατασκευή» λογοτεχνικών κειμένων με τη Δημιουρ-
γική γραφή. Έτσι προτάθηκε από την καθηγήτρια Πληροφορικής του Λυκείου η εφαρ-
μογή του εργαλείου Joomag. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών πα-
ρακολούθησαν στο εργαστήριο της πληροφορικής μία αναλυτική παρουσίαση του συ-
γκεκριμένου Web 2.0 εργαλείου και συγκεκριμένα όλα τα βήματα δημιουργίας του πε-
ριοδικού.  

Πώς δημιουργείται ένα ψηφιακό περιοδικό Joomag. Για τη δημιουργία του περιο-
δικού απαιτείται αρχικά η εγγραφή στην πλατφόρμα από την ιστοσελίδα 
www.joomag.com και από την επιλογή «Dashboard» επιλέγουμε το «create magazine». 
Με την επιλογή «add new issue» δημιουργούμε το περιοδικό ή τα τεύχη του περιοδι-
κού. Δίνεται δυνατότητα επεξεργασίας κάθε σελίδας του περιοδικού μέσω της επιλογής 
«edit page», ενώ με το «page manager» μπορούμε να προσθέσουμε σελίδες στο περιο-
δικό μας. Για τη διευκόλυνση των μαθητών προτάθηκε η δημιουργία του περιοδικού 
με το ανέβασμα Pdf αρχείου μέσω της επιλογής « I have a Pdf file, use it», το οποίο οι 
μαθητές θα μπορούσαν στη συνέχεια να επεξεργαστούν. 

Υλοποίηση της δεύτερης φάσης της διδακτικής πρότασης. Για την καλύτερη εμπέ-
δωση της Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές και των τριών τμημάτων της Α’ Λυκείου 
παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο (εικόνα 1) από τον κ. Χαρακόπουλο Χρή-
στο, εκπαιδευτή δημιουργικής γραφής, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Εκπαιδευτικό σεμινάριο δημιουργικής γραφής.  
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Προκρίθηκε η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας με τη δημιουργία πέντε ισάριθ-
μων ομάδων των πέντε ατόμων με σκοπό όχι μόνο να αναπτυχθεί η συνεργασία και η 
ομαδικότητα, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίησης ακόμα και 
των αδύναμων μαθητών, κάτι το οποίο παράλληλα ενισχύει και η δημιουργική γραφή. 
Στους μαθητές μοιράστηκαν φύλλα εργασίας, που είχαν σχέση όχι μόνο με το μάθημα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αλλά και των Αρχαίων Ελληνικών, που περιείχαν μία 
ποικιλομορφία ασκήσεων: συγκεκριμένα οι μαθητές ασκήθηκαν α) στην τεχνική του 
«ακτινωτού ήλιου», στη συγγραφή ενός κειμένου (ποιήματος ή μικρής ιστορίας) σε 
σχέση με το μήνυμα που περνάει ένας ζωγραφικός πίνακας, γ) στη συγγραφή μίας ι-
στορίας (πεζού κειμένου) με αφορμή το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη «Μελαγχολία τοῦ 
Ἰάσωνος Κλεάνδρου, ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ.», δ) της συγγραφή ενός παρα-
μυθιού με βάση εικόνες που είχαν δοθεί και ε) τη δραματοποίηση σκηνών από τα «Ελ-
ληνικά» του Ξενοφώντα.  

Οι μαθητές ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους και τις παρουσίασαν στην ολομέλεια της 
τάξης. Έπειτα, παρέδωσαν στη διδάσκουσα του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας τις εργασίες τους, που αποτέλεσαν και το αρχικό υλικό του ηλεκτρονικού περιο-
δικού.  

Υλοποίηση της τρίτης φάσης της διδακτικής πρότασης. Για τον περαιτέρω εμπλου-
τισμό του περιεχομένου του ψηφιακού περιοδικού οι μαθητές εφάρμοσαν την τεχνική 
της δημιουργικής γραφής σε ποιήματα του σχολικού βιβλίου της Α΄ τάξης Γενικού Λυ-
κείου «Νεοελληνική Λογοτεχνία» και συγκεκριμένα τα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη: 
«Ιθάκη», «Περιμένοντας τους βαρβάρους» και «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον». Σε δύο 
ομάδες δόθηκαν φύλλα εργασίας με αδίδακτα ποιήματα του Γ. Δροσίνη και συγκεκρι-
μένα στη μία ομάδα «Ο χωρισμός» και το «Να σε προσμένω» και στην άλλη «ο Εσπε-
ρινός». Το χρονοδιάγραμμα της συγκεκριμένης δράσης είχε διάρκεια τέσσερις διδακτι-
κές ώρες. Οι μαθητές σε αυτήν τη φάση ασκήθηκαν περισσότερο στη δημιουργική 
γραφή με α) ασκήσεις ερωτήσεων του τύπου «τι θα γινόταν αν…», β) τη δημιουργία 
ενός νέου ποιήματος αλλάζοντας τη σειρά των στίχων από τα δοθέντα ποιήματα, γ) τον 
εντοπισμό λέξεων ή εικόνων από ένα ποίημα και τη δημιουργία νέου ποιήματος ή πε-
ζού κειμένου, δ) τη δημιουργία «εννοιολογικού χάρτη» στα ποιήματα και τη δημιουρ-
γία νέου κειμένου και ε) το «περίγραμμα χαρακτήρα». Οι μαθητές ολοκλήρωσαν έ-
γκαιρα τις εργασίες τους, παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης και παραδόθηκαν 
στην αρμόδια καθηγήτρια, η οποία έκανε και τον τελικό έλεγχο όλων των κειμένων 
των μαθητών, πριν αναρτηθούν στο Joomag. 

Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών οι μαθητές ανά ομάδες συγκεντρώθη-
καν στο εργαστήριο πληροφορικής. Κάθε ομάδα επεξεργάστηκε τα δικά της γραπτά 
κείμενα και βελτίωσε την αισθητική τους ώστε να είναι κατάλληλα για να αποτελέσουν 
σελίδες του ηλεκτρονικού περιοδικού. Σε ολομέλεια συμφώνησαν για το όνομα και το 
εξώφυλλο του περιοδικού, και ανέθεσαν σε δύο συμμαθητές τους την ανάρτηση των 
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εργασιών στο Joomag (εικόνα 2). Οι μαθητές διαμοίρασαν το ηλεκτρονικό τους περιο-
δικό μέσω του link «http://joom.ag/tTQQ» στις υπόλοιπες τάξεις καθώς και στο σύλ-
λογο των καθηγητών του σχολείου. 

 

 

Εικόνα 2: Το εξώφυλλο του περιοδικού (αριστερά) και δίφυλλο από το εσωτερικό του 
(δεξιά), όπως αποτυπώνεται στο ψηφιακό περιοδικό. 

Οι μαθητές μετά το τέλος της εργασίας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια 
προκειμένου να αξιολογήσουν τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση. Τα ερωτηματολό-
για αποτελούνταν από 4 ερωτήσεις κλειστού τύπου στις οποίες οι μαθητές έπρεπε να 
απαντήσουν μονολεκτικά «ναι» ή «όχι», ενώ υπήρχε και μία ανοικτού τύπου ερώτηση. 
Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων (Πίνακας 1) παρουσιάζονται σε ποσοστά με ένα δε-
καδικό ψηφίο. 

 Ποσοστά  

Ερωτήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΙΓΟ 
1. Η "δημιουργική γραφή" και οι τεχνικές της. 26,5% 16,3% 57,1% 
2. Ενδιαφέρουσα / πρέπει να διδάσκεται.  93,9% 2,0% 4,1% 
3. Βοήθεια στο μάθημα της Λογοτεχνίας .  83,7% 10,2% 0,2% 
4. Διευκολύνει στην άνεση γραφή κειμένου (πχ Έκ-
θεση).  85,7% 6,1% 8,2% 
Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στην τάξη. 

1037

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Κατά την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων (Σχήμα 1) αναδείχθηκε η πολύ θετική 
αίσθηση που είχαν οι μαθητές από τη διδασκαλία της Δημιουργικής γραφής. Συγκεκρι-
μένα, πριν την επιμόρφωση, περίπου το 57% του συνόλου είχαν πολύ λίγη γνώση της 
δημιουργικής γραφής και μόλις το 27% περίπου είχαν γνώση της τεχνικής της. Οι μα-
θητές κατά συντριπτική πλειοψηφία και σε ποσοστό 94% πιστεύουν ότι η δημιουργική 
γραφή θα πρέπει να διδάσκεται συστηματικά στο σχολείο. Μάλιστα, θεωρούν ότι είναι 
μία πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που κινεί το ενδιαφέρον τους και τη δημιουρ-
γικότητά τους. Στην ερώτηση εάν η δημιουργική γραφή βοήθησε στην κατανόηση των 
κειμένων (πεζών ή ποιημάτων) της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και σε αυτήν την ερώ-
τηση τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά θετικά υπέρ της δημιουργικής γραφής, καθώς 
το 85% περίπου απάντησε θετικά και μόλις το 1% περίπου των μαθητών δε συμφω-
νούσε με αυτή τη θέση. Τέλος, η δημιουργική γραφή φαίνεται ότι διευκολύνει τους 
μαθητές στη συγγραφή κειμένων, που δεν αφορούν αποκλειστικά το μάθημα της Λο-
γοτεχνίας, αλλά και συναφή μαθήματα, όπως το μάθημα της Έκφρασης-Έκθεσης. 

 

Σχήμα 1: Γραφήματα αξιολόγησης των ερωτήσεων 2 και 4. 

Συμπεράσματα 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού βασίζεται κυ-
ρίως στη δυνατότητα συνεργασίας μία ομάδας που έχει κοινούς μαθησιακούς στόχους. 
Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων της ομάδας, 
γεγονός που βοηθά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Οι μαθητές γίνονται υπεύ-
θυνοι και συνεργατικοί, ενώ το γεγονός ότι γνωρίζουν πως θα δουν τις εργασίες τους 
δημοσιοποιημένες ενθαρρύνονται περισσότερο να εκφραστούν, να αναπτύξουν και να 
εξελίξουν τις ικανότητες τους στον γραπτό λόγο. Κυρίως όμως ο μαθητής έχει τη δυ-
νατότητα να εκφράζει και να επικοινωνεί τις προσωπικές του ερμηνείες για τα λογοτε-
χνικά κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής αναπτύσσει τις συνθετικές και κριτικές 
του ικανότητες και τις παρουσιάσει πολυτροπικά και πολυμεσικά.  

Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί ανανεώνοντας τον τρόπο διδασκαλίας τους με 
νέες τεχνικές δίνει και στους ίδιους τη δυνατότητα της αυτενέργειας με σκοπό να κά-
νουν τους μαθητές τους να δημιουργήσουν πολιτισμό. Με τη δημιουργία του περιοδι-
κού σκοπό τους έχουν όχι μόνο να γνωστοποιήσουν το έργο των μαθητών τους αλλά 
να τους κινητοποιήσουν για την μεγαλύτερη βελτίωση της μαθησιακής τους απόδοσης. 
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Αποτελεί λοιπόν ένα είδος κινήτρου για τον ίδιο και τους μαθητές, στους οποίους μπο-
ρεί να ελέγξει ταυτόχρονα την ωριμότητα και τη συνέπειά τους. Σε αυτό βέβαια βοηθά 
και η τεχνική της δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές καλούνται να ευαισθητοποιηθούν 
απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και μαθαίνουν όχι πώς να περιγρά-
φουν το περιβάλλον τους αλλά πώς να το ανασυνθέτουν δημιουργικά. Η Νεοελληνική 
Λογοτεχνία λοιπόν δεν είναι πλέον ένα «παθητικό» μάθημα, αλλά ενεργητική τόσο για 
τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς καθώς ανακαλύπτονται νέες οπτικές της 
γλωσσικής έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
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Σκούρτη Αγγελική 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.11  

askourti78@gmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe (Τ4Ε) έγινε προσπάθεια να ευαισθη-

τοποιηθούν οι μαθητές για τα σύγχρονα προβλήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Να 

εμβαθύνουν ιδιαίτερα στο προσφυγικό ζήτημα, να προτείνουν λύσεις και να καλλιερ-

γήσουν διαπολιτισμική κατανόηση καταρρίπτοντας στερεότυπα. Επιπλέον να κατανο-

ήσουν την τέχνη στο πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιό της και να εκφραστούν ελεύ-

θερα και δημιουργικά σε μια προσπάθεια αντιστροφής του αρνητικού κλίματος που 

επικρατεί τελευταία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι δράσεις του έργου 

υλοποιήθηκαν διαθεματικά εμπλέκοντας σχεδόν όλες τις γνωστικές περιοχές των 

ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και από τις πολυεπί-

πεδες δραστηριότητες που υλοποίησαν αποκόμισαν σημαντικά οφέλη σε επίπεδο γνω-

στικό, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η παραγωγή εικα-

στικών και ποιητικών έργων για τα ευρωπαϊκά σύμβολα και το προσφυγικό ζήτημα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν φίλοι μέσα από αυτήν την συνάντηση δείχνοντας στον 

κόσμο ότι οι τέχνες και η λογοτεχνία μπορούν να χαρίσουν αγάπη και ειρήνη στους 

λαούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΕΕ, τέχνες, προσφυγικό ζήτημα, πόλεμος, ειρήνη  

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας λόγω των συγκυριών είναι ανάγκη να φέρουμε τους μαθητές μας και 

αυριανούς πολίτες κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι η δυνατό-

τητα αυτή προσφέρεται μέσω της δράσης Τ4Ε, αφού σκοπός της είναι να συμβάλει 

στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών 

θεμάτων και να τους υποστηρίξει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας 

στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που με τη σειρά τους συμβάλλουν 
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στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων αξιοποιώντας και τις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και βιω-

ματικές δράσεις οι συμμετέχοντες γίνονται αφενός κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας, ε-

μπλουτίζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες σχετικά με τη βελτίωση της συμμετοχής τους 

ως ενεργών πολιτών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, αφετέρου σε συλλογικό επίπεδο, κα-

τανοούν ότι αποτελούν μέλη της πανευρωπαϊκής κοινότητας.  

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με το προσφυγικό ζήτημα, έτσι όπως αυτό έχει 

προκύψει στις υφιστάμενες συγκυρίες ως απόρροια του πολέμου στη Συρία, γνωρίζο-

ντας ότι πάντα σε όλες τις εποχές άνθρωποι ξεριζώνονταν από τα σπίτια και τις πατρί-

δες τους ηθελημένα ή αθέλητα. Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να αποτυπώσουν το 

ζήτημα αυτό μέσα από την τέχνη και την ποίηση (καλλιτεχνικά ρεύματα, λογοτεχνία) 

στεκόμενοι κριτικά στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των προσφύγων και 

εκφράζοντας τις δικές τους ελπίδες και προσδοκίες. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν από τα 

ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ οι θεματικές που αφορούν γνώσεις για την ταυτότητα της Ευρώπης (Γε-

ωγραφία) το άτομο και την ΕΕ (Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή), την Ιστορία της Τέ-

χνης (Εικαστικά) και έγινε εκτενής αναφορά στα ευρωπαϊκά σύμβολα. Τονίστηκαν οι 

συνέπειες του πολέμου, η αναγκαιότητα της ειρήνης, οι πανανθρώπινες αξίες.  

Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η παραγωγή εικαστικών και ποιητικών 

έργων για τα ευρωπαϊκά σύμβολα και για το προσφυγικό ζήτημα μέσα από διάφορα 

καλλιτεχνικά ρεύματα, οι μάσκες εξπρεσιονισμού, η Γκερνίκα σε παζλ, η δραματοποί-

ηση του Ύμνου της ΕΕ, η δημιουργία της δικής μας Γκερνίκα της ειρήνης (πίνακας 

ζωγραφικής), το Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης του Προγράμματος από μαθητές και 

γονείς. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση 

των τιθέμενων στόχων, φωτογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκε η χορογραφία του Ύ-

μνου της ΕΕ, όπου περιγράφεται η πορεία και ο σκοπός της ίδρυσης της ΕΕ. Η συνερ-

γασία όλων των εμπλεκομένων θεωρούμε ότι στέφθηκε από επιτυχία χάρη στη συνεχή 

και εποικοδομητική επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της δράσης. 

Προφίλ εργασίας 

Στη δράση με τίτλο No war … no refugees. Το προσφυγικό αποτύπωμα στις τέχνες. Ένα 

πρόγραμμα Teachers4Europe στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συμμετείχαν οι δώδεκα 

(12) μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ενός 7/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε επαρχία του 

νομού Κορινθίας. Στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας (project) εμπλέκονται οι γνωστι-

κές περιοχές της Γεωγραφίας (Η ταυτότητα της Ευρώπης), της Κοινωνικής & Πολιτικής 

Αγωγής (Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση), των Εικαστικών (Η ιστορία της Τέχνης), 

των Θρησκευτικών (πανανθρώπινες αξίες), της Ιστορίας (χρονικό ίδρυσης της ΕΕ), της 

Μουσικής (Ύμνος της Ευρώπης), των Ξένων Γλωσσών (μετάφραση ελληνικών λέξεων 

σε όλες τις γλώσσες των χωρών μελών ΕΕ), της Γυμναστικής (χορογραφία του Ύμνου 

της Ευρώπης), της Πληροφορικής (Πρόγραμμα ζωγραφικής, Διαδίκτυο, Μαθησιακά Α-

ντικείμενα, Φωτόδεντρο, Μικρός Αναγνώστης), της Γλώσσας (ποίηση, λογοτεχνία). 
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Το σχέδιο εργασίας είναι επομένως απόλυτα συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ (2003, 

σελ.3736) και πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο της τρέχουσας 

σχολικής χρονιάς 2015-2016 (περίπου τέσσερις μήνες). 

Σκοπός της δράσης 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να αυτενεργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές 

συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της γνώσης, να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, ορ-

γάνωσης, ανάλυσης και υπέρβασης Δεδομένων. Να συνδυαστούν οι γνώσεις, δεξιότη-

τες, στάσεις και αξίες με τα Αναλυτικά Προγράμματα σχετικά με την Ευρώπη και το 

θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τα σύγχρονα 

προβλήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο και ιδιαίτερα το προσφυγικό, να κατανοή-

σουν τη θέση που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ΕΕ, να προτείνουν λύ-

σεις, να αναπτύξουν επικοινωνιακές, στοχαστικές και κριτικές δεξιότητες, να κατανο-

ήσουν την τέχνη στο πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιό της, να καλλιεργηθεί διαπολι-

τισμική κατανόηση και να καταρριφθούν στερεότυπα, να αποκτήσουν ενδιαφέρον για 

τις εικαστικές τέχνες. Τέλος, να διασκεδάσουν και να εκφραστούν ελεύθερα και δη-

μιουργικά. 

Σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μέσα από όλες τις δραστηριότητες οι μαθητές κατανόησαν το ρόλο τους ως Ευρωπαίοι 

πολίτες (προσπάθεια αντιστροφής του αρνητικού κλίματος που επικρατεί τελευταία σε 

σχέση με την ΕΕ), αισθάνθηκαν ισότιμα μέλη της Πανευρωπαϊκής Κοινότητας, ώστε 

να προωθούν και να ενθαρρύνουν μελλοντικά πρωτοβουλίες σχετικές με την ΕΕ νιώ-

θοντας ασφάλεια και σιγουριά που είναι και το ζητούμενο. Τέλος να μπορούν να συμ-

μετέχουν αβίαστα σε ενεργά δίκτυα ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών εντός της ΕΕ. 

Το ιδανικό της δημοκρατίας συνδέεται στενά με την έννοια της συμμετοχής και εί-

ναι σημαντικό να λειτουργήσουμε ενωμένοι στη διαφορετικότητά μας μέσα στην ευ-

ρύτερη «γειτονιά» μας, εμπλουτίζοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα, χωρίς να χάνουμε 

τη δική μας πολιτιστική ταυτότητα. 

Επιμέρους στόχοι 

Γνωσιακοί στόχοι 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές την ΕΕ μέσα από τα ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ (ταυτότητα της Ευ-

ρώπης, σχέσεις κρατών-μελών, η Ελλάδα στην ΕΕ, σύνδεση με τη σημερινή πραγ-

ματικότητα-το προσφυγικό ζήτημα)  

 Να γνωρίσουν τα κυριότερα ρεύματα ζωγραφικής που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη 

(ρεαλισμός, ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, αφαίρεση, κυβισμός) 

 Να αποκτήσουν οπτικό και άλλους εγγραμματισμούς (γραμματισμός στις κοινωνι-

κές δεξιότητες, ηλεκτρονικός, κριτικός κ.ά.)  
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 Να προτείνουν, να αυτοσχεδιάσουν, να καταγράψουν το προσφυγικό ζήτημα (ποί-

ηση, χορογραφία, έκθεση προσωπικών εικαστικών έργων)  

Στόχοι δεξιοτήτων 

 Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση και κριτική σκέψη (προφορική και γραπτή τεκ-

μηρίωση και επιχειρηματολογία των απόψεών τους) 

 Να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, ώστε να φέρουν σε πέρας και να παρου-

σιάσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που έθεσαν ως αρχικό στόχο.  

 Να εκφραστούν καλλιτεχνικά  

 Να εξασκηθούν στη χρήση του Η/Υ  

 Να εξασκηθούν στη Μεταγνώση, μεταμάθηση, αναστοχασμό και προσαρμογή σε 

νέα περιβάλλοντα.  

Αξιακοί στόχοι 

 Να βιώσουν την ενσυναίσθηση, μέσα από τη βιωματική μάθηση.  

 Να σεβαστούν και να καλλιεργήσουν ανεκτικότητα στη «διαφορετικότητα»  

 Να αναπτύξουν πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας και να κατανοή-

σουν την αξία της συμβολής του καθενός στο σύνολο.  

 Να ενστερνιστούν πανανθρώπινες αξίες (ελευθερία, δημοκρατική σκέψη, αλληλεγ-

γύη, ειρήνη κ ά).  

 Να νιώσουν ασφάλεια και σιγουριά ως μέλη της ΕΕ, αναλαμβάνοντας δικαιώματα 

και υποχρεώσεις ως Ευρωπαίοι πολίτες.  

Μεθοδολογία-Διδακτικές προσεγγίσεις 

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιήθη-

καν σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως ανακαλυπτική μάθηση, ομα-

δοσυνεργατική μέθοδος, εποικοδομισμός, κοινωνικός εποικοδομισμός, μέθοδος pro-

ject, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, εμπειρικο- βιωματική μάθηση, εισηγήσεις, 

κατευθυνόμενη διερεύνηση, ιστοεξερευνήσεις, έχοντας ως αρωγό τις νέες τεχνολογίες. 

Η συμβολή της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο είναι ιδιαίτερα σημα-

ντική. Η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία βοήθησε στο μαθητοκεντρικό 

μοντέλο της διερευνητικής μάθησης (Βοσνιάδου, 2006). Η χρήση του Η/Υ αποτελεί 

ένα δυναμικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να 

επεξεργαστεί τη γνώση ποικιλότροπα, να την προσεγγίσει ολιστικά και να μάθει σε ένα 

ελκυστικό περιβάλλον μάθησης (Μπαμπινιώτης, 2000). Η ανακαλυπτική μέθοδος ε-

φαρμόστηκε από τους μαθητές για τη διερεύνηση γνώσεων που βοήθησαν στην επί-

τευξη του εκάστοτε στόχου. Ενθαρρύνονταν στην αναζήτηση πληροφοριών και στην 

προσωπική ανακάλυψη της γνώσης. Βασική θέση του Bruner είναι ότι αφενός η γνώση 

προκύπτει από την πράξη του μαθητή (Piaget), είναι όμως στη βάση της κοινωνική 

(Vygotsky) και είναι πάντοτε σε στενή αλληλεξάρτηση με τα κίνητρά του (Maslow). O 
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Bruner θεωρεί τον άνθρωπο ως έναν «επεξεργαστή πληροφοριών» και τη μάθηση «ως 

μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων που υπόκεινται σε επεξεργασία, μετασχη-

ματισμό και εφαρμογή σε νέες καταστάσεις» (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007). Χρησι-

μοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος μέσα από την οποία υπήρξε αλληλεπίδραση 

των μαθητών τόσο με τις αναφερόμενες ως προς το θέμα πηγές όσο και μεταξύ τους 

καθώς και έντονη αυτενέργεια αυτών στην πορεία του προγράμματος. Έχουν γίνει πολ-

λές αναφορές για τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Η Κοσσυβάκη (2006) αναφέ-

ρει ότι μειώνονται τα επίπεδα σχολικού άγχους, η Αναγνωστοπούλου (2001) ότι διευ-

κολύνεται το έργο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη με την παραχώρηση της διοίκησης 

της τάξης στους μαθητές. Η δε ομαδοσυνεργατική μάθηση σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ 

προσφέρουν υπό κατάλληλες προϋποθέσεις αρκετά διδακτικά πλεονεκτήματα (Chaith, 

Shaaban, Harkous, 2007). Η μέθοδος project ενσαρκώνει τις σύγχρονες θεωρίες μάθη-

σης. Η μάθηση γίνεται ελκυστικότερη, πιο ουσιαστική, ανθεκτική στο χρόνο και απο-

τελεσματική στη μεταφορά της σε νέα περιβάλλοντα (Μιχαηλίδης, 2003). Η διάχυση 

στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των γνωστικών αντικειμένων οδήγησε τους μα-

θητές στην εφαρμογή των γνώσεων τους και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας 

δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κρίνουν και να αποφασίζουν την καταλληλότερη λύση 

για αυτό που προκύπτει (διαθεματική προσέγγιση). Επίσης η βιωματική μάθηση έκανε 

τους μαθητές περισσότερο οικείους με πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι τώρα α-

γνοούσαν, καθώς τους βοήθησε να βλέπουν με άλλη οπτική θέματα που απασχολούν 

την Ε.Ε. αλλά και όλον τον κόσμο (ενσυναίσθηση). Μέσα από αυτήν οι μαθητές ανέ-

πτυξαν ψυχοκινητικές δεξιότητες και ενεπλάκησαν σε ευχάριστες ενδοσχολικές κατα-

στάσεις Η κατευθυνόμενη διερεύνηση και οι ιστοεξερευνήσεις ώθησαν τους μαθητές να 

εμπλακούν ενεργά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να ερευνούν κάνοντας σω-

στή χρήση μεταδεδομένων. Στην κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση βασική παραδοχή 

είναι ότι, όταν ένα άτομο συμμετέχει σ’ ένα κοινωνικό σύστημα, η κουλτούρα αυτού 

του συστήματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία (κυρίως η 

γλώσσα) διαμορφώνουν τη γνωστική του συγκρότηση και συνιστούν πηγή μάθησης 

και εξέλιξης (Vygotsky, 1978). Οι θεωρίες του Vygotsky και του Piaget αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο στηρίζεται το σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα. Ο δε εκπαιδευτικός λειτουργώντας ως εμψυχωτής και αρωγός στις προσπάθειες 

των μαθητών φροντίζει να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα, συντονίζει και βοηθά στην 

οργάνωση των δραστηριοτήτων. 

Η προστιθέμενη αξία εστιάζεται στην υιοθέτηση και προώθηση μιας δια βίου διαδι-

κασίας εκπαίδευσης κατά την οποία το άτομο αποκτάει αξίες, στάσεις συμπεριφοράς, 

δεξιότητες και γνώσεις μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες και τις επιρροές του περι-

βάλλοντος. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την αναγκαιότητα συστηματικό-

τερης ενημέρωσης επί ευρωπαϊκών ζητημάτων-προβλημάτων από τα ΜΜΕ και ιδιαί-

τερα επί του προσφυγικού ζητήματος. Ειδικότερα η παροχή πληροφόρησης για την ι-

στορία, την ταυτότητα, τους θεσμούς, τις λειτουργίες, την κατανόηση πανανθρώπινων 

αξιών, την αποδοχή της διαφορετικότητας, όλα αυτά κυρίως στις υφιστάμενες συγκυ-

ρίες προετοιμάζουν το μικρό μαθητή να δύναται να ενστερνιστεί τις υποχρεώσεις και 

να αξιοποιήσει τα δικαιώματα που του αναλογούν. Με την παρουσίαση του έργου 
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στους γονείς των μαθητών την Ημέρα της Ευρώπης έχουμε την πεποίθηση ότι λειτουρ-

γήσαμε ως πρεσβευτές της ευρωπαϊκής ιδέας. 

Οργάνωση τάξης-Υλικοτεχνική υποδομή-Συνεργασία με φορείς 

Για την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη οι μαθητές χωρίζονταν σε ομάδες α-

νάλογα με το είδος της δράσης που έπρεπε να πραγματοποιήσουν και γίνονταν κατάλ-

ληλες τροποποιήσεις στην αίθουσα. Με τον καταιγισμό ιδεών τα μέλη αποφάσιζαν 

ποια ή ποιες από αυτές ήταν κατάλληλες για την πραγματοποίηση του τιθέμενου στό-

χου. Οι παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων γίνονταν στην ολομέλεια και ακολουθούσε 

κριτική αποτίμηση και αναστοχασμός τις δράσης από τις τις ομάδες με επιπλέον ιδέες. 

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν 

 χρώματα, καμβάδες, μπλοκ ζωγραφικής, πινέλα, παλέτες, μάσκες 

 ηλεκτρονικός υπολογιστής (Εργαστήριο Η/Υ και Laptop), χάρτες  

 λογισμικά (πρόγραμμα ζωγραφικής, Φωτόδεντρο-Μαθησιακά Αντικείμενα) – δια-

δίκτυο - dvd – μέσα αναπαραγωγής ήχου)  

 συσκευή καταγραφής εικόνας (camera)  

 συσκευή καταγραφής εικόνας (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή)  

 ερωτηματολόγιο τελικής αποτίμησης του προγράμματος 

Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θεωρούμε ότι στέφθηκε από επιτυχία χάρη στη 

συνεχή και εποικοδομητική επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια του έργου με την υπεύθυνη 

πρεσβευτή, με τη Σχολική Σύμβουλο, με τη ζωγράφο, με την Υπεύθυνη της Πινακοθήκης 

Κορίνθου, με την υπεύθυνη Γυμνάστρια, με συναδέλφους που ανταλλάξαμε καλλιτεχνικές 

ανησυχίες, με την υπεύθυνη αναπαραγωγής video. Οι γονείς των μαθητών αποδέχτηκαν 

ομόφωνα τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτό, διότι όπως χαρακτηριστικά ανέφε-

ραν, οι μαθητές θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η 

νέα πραγματικότητα εξάλλου επιβάλλει τη διεύρυνση των οριζόντων, τη σύνδεση με 

την επικαιρότητα, τη διαμόρφωση κριτικών συνειδήσεων. Τέλος μαζί με τους γονείς 

γιορτάσαμε την Ημέρα της Ευρώπης, τους παρουσιάσαμε όλο το πρόγραμμα και τους 

ζητήσαμε να γράψουν τις δικές τους εντυπώσεις. 

Παρουσίαση του προγράμματος-Δραστηριότητες 

Το θέμα επιλέχθηκε ύστερα από συζήτηση που προέκυψε στην τάξη σχετικά με το με-

ταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα μας και όχι μόνο. Επίσης η 

υλοποίηση του προγράμματος της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» στη 

σχολική μονάδα ευαισθητοποίησε περαιτέρω τους μαθητές, ώστε να ασχοληθούν εκτε-

νέστερα, να αναζητήσουν αιτίες παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να 

προτείνουν τρόπους παρέμβασης από την πλευρά τους. Εστιάσαμε στους τρόπους που 

αποτυπώνεται το ζητούμενο μέσα από την τέχνη, στο ατελιέ των Ευρωπαίων Ζωγρά-

φων, αξιοποιήσαμε τις σχετικές Διεθνείς Ημέρες, γίναμε ζωγράφοι και ποιητές. 
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Δραστηριότητα 1η: Αρχικά αξιολογήσαμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις για την ΕΕ. Οι 

μαθητές αποτύπωσαν γραπτά τις απόψεις τους για το ρόλο και το σκοπό ύπαρξης της 

ΕΕ και στη συνέχεια αποτύπωσαν εικαστικά την ΕΕ. Μέσα από τη συζήτηση ευαισθη-

τοποιήθηκαν για την αναγκαιότητα συστηματικότερης ενημέρωσης επί των εξελίξεων 

σε ευρωπαϊκά ζητήματα μέσω των ΜΜΕ (τους ανατέθηκε η συλλογή εντύπων σχετικά 

με το προσφυγικό ζήτημα). 

Δραστηριότητα 2η: Οι μαθητές με τη βοήθεια της ζωγράφου δημιούργησαν τα πρώτα 

τους έργα. Χρησιμοποίησαν χρώματα και πινέλα και έγιναν μικροί καλλιτέχνες αποτυ-

πώνοντας ειρηνικά τοπία, όπως καταγάλανο ουρανό με άσπρα σύννεφα και θαλασσινά 

τοπία. 

Δραστηριότητα 3η–6η: Οι μαθητές γνώρισαν τα σύμβολα της ΕΕ και επεξεργάστηκαν 

το καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ζωγράφισαν τη σημαία γράφοντας μηνύματα ειρή-

νης. Άκουσαν τον Ύμνο της ΕΕ, έβαλαν τα δικά τους λόγια και απέδωσαν το σκοπό 

και την πορεία ίδρυσης της ΕΕ με χορογραφία. Ζωγράφισαν χαρτονομίσματα του ευρώ 

και έφτιαξαν τις δικές τους γέφυρες επικοινωνίας των λαών, ουράνια τόξα και δέντρα 

με ρίζες θέλοντας να δείξουν τη σταθερότητα που επιθυμούν, διάβασαν το σύνθημα 

της ΕΕ «Ενωμένοι στην πολυμορφία» σε όλες τις γλώσσες και το αποτύπωσαν και αυτό 

εικαστικά. 

Δραστηριότητα 7η: Οι μαθητές δημιούργησαν το δικό τους συλλογικό έργο αποτυπώ-

νοντας το προσφυγικό πρόβλημα, έγραψαν ποιήματα, γιόρτασαν την ημέρα της Ευρώ-

πης, παρακολούθησαν από το youtube την περιπέτεια της Ειρήνης: «Ειρήνη: η ιστορία 

ενός παιδιού πρόσφυγα» και άκουσαν το «Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι» του Ευγένιου 

Τριβιζά, από τον Μικρό Αναγνώστη, για να έρθουν σε επαφή με το ψηφιακό βιβλίο και 

να παρατηρήσουν την εικονογράφηση. 

Δραστηριότητα 8η: Οι μαθητές έγραψαν τις απόψεις τους για το προσφυγικό ζήτημα και 

πρότειναν λύσεις. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η αλλαγή στάσης πολλών μα-

θητών. Ακόμα γιορτάσαμε τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης του Ρατσισμού, γράφοντας τα 

δικά μας ποιήματα. 

Δραστηριότητα 9η: Απέδωσαν με δικά τους ποιήματα το προσφυγικό ζήτημα που ταλα-

νίζει τον κόσμο, αλλά και τη χώρα μας και δημιούργησαν το δικό τους σχηματοποίημα 

στο σχήμα του σήματος της Ειρήνης εκφράζοντας τα ΝΑΙ της Ειρήνης και τα ΟΧΙ του 

πολέμου. 

Στις επόμενες δραστηριότητες (10η-14η) ασχοληθήκαμε με τα καλλιτεχνικά ρεύματα 

(ρεαλισμός, ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, αφαίρεση, κυβισμός) και τον τρόπο που 

αποδίδεται ο πόλεμος και η ειρήνη μέσα από την τέχνη. Μάθαμε τους κυριότερους 

εκπροσώπους, σταθήκαμε στα κύρια χαρακτηριστικά και παίξαμε παιχνίδια παζλ με 

έργα των κυριότερων εκπροσώπων κάθε τεχνοτροπίας στο Φωτόδεντρο. Οι μαθητές 

δημιούργησαν τα δικά τους έργα τα οποία και τιτλοφόρησαν.  
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Δραστηριότητα 15η-16η: Γνωρίσαμε ντόπιους ζωγράφους και επισκεφθήκαμε την πινα-

κοθήκη της πόλης μας. 

Δραστηριότητα 17η–18η: Οι μαθητές έγιναν «μικροί Μοντριάν» και δημιούργησαν τα 

δικά τους έργα με τη βοήθεια της τεχνολογίας στο εργαστήριο της Πληροφορικής (πρό-

γραμμα Ζωγραφικής). Στα έργα τους αποτυπώνουν τα δεινά του πολέμου, ενώ οι μα-

θητές πρότειναν μέσα από τις δημιουργίες τους την ένωση των λαών. 

Δραστηριότητα 19η: Στη συνέχεια αναλύσαμε τη Γκερνίκα του Πικάσο, γνωρίσαμε τους 

συμβολισμούς της και δημιουργήσαμε το δικό μας παζλ. Οι μαθητές έβαλαν τα δικά 

τους χρώματα και ένωσαν το παζλ, το οποίο υπάρχει και κοσμεί το σχολείο μας. Γνω-

ρίσαμε τον Σύριο καλλιτέχνη Νιζάρ Αλί Μπαντέρ (από τη Συρία) που απεικονίζει το 

δράμα της πατρίδας του με βότσαλα και τον νέο καλλιτέχνη Στέλιο Φαϊτάκη ο οποίος 

απεικονίζει το προσφυγικό δράμα στον πίνακά του «The New Wave και οι ψυχές που 

πνίγηκαν σε αυτό». Μιλήσαμε για τους Έλληνες πρόσφυγες στο Χαλέπι σε μια προσπά-

θεια να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση στους μαθητές. 

Δραστηριότητα 20η: Οι μαθητές με τη βοήθεια της ζωγράφου δημιούργησαν τη Γκερ-

νίκα της Ειρήνης, ένα έργο συλλογικό και γεμάτο συμβολισμούς για τα ιδεώδη της ΕΕ. 

Δραστηριότητα 21η: Τέλος οι μαθητές αποτίμησαν το πρόγραμμα γράφοντας τις εντυ-

πώσεις τους για αυτό. Συζήτησαν και εκφράστηκαν για το προσφυγικό ζήτημα και το 

αιώνιο πρόβλημα του πολέμου περισσότερο ολοκληρωμένα (τελική αξιολόγηση). Δη-

μιούργησαν τις δικές τους προσκλήσεις προς τους γονείς για να γιορτάσουμε όλοι μαζί 

την ημέρα της Ευρώπης. Οι γονείς παρακολούθησαν την έκθεση έργων των παιδιών 

και εξέφρασαν και εκείνοι με τη σειρά τους γραπτά τις δικές τους απόψεις αποτιμώντας 

το όλο πρόγραμμα. 

Συμπεράσματα-Συζήτηση-Επέκταση 

Η αποτίμηση του προγράμματος έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, όπου οι 

μαθητές κατέγραψαν τις απόψεις τους σε δοθείσες ανοικτές ερωτήσεις. Στην ερώτηση 

«Τι καινούριο μάθατε από το πρόγραμμα αυτό;» οι μαθητές ανέφεραν ότι εμπλουτί-

στηκε το γνωστικό αποθετήριό τους, καλλιέργησαν δεξιότητες και απέκτησαν ικανό-

τητες και κριτικό πνεύμα σε ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή και ελληνική 

κοινότητα. Από το πρόγραμμα τους άρεσαν όλα και περισσότερο ότι συνεργάστηκαν 

και παρουσίασαν συλλογικά έργα. Συναισθήματα χαράς, ενθουσιασμού και λίγο άγχος 

ήταν όσα ένιωσαν στη διάρκεια του προγράμματος. Δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκο-

λίες και αν συνέβαινε αυτό τις έλυναν με τη βοήθεια των συμμαθητών. Σε ερώτηση 

«αν θα άλλαζαν κάτι από το πρόγραμμα ή αν θα συμπλήρωναν κάτι» ανέφεραν χαρα-

κτηριστικά ότι όχι μόνο δε θα άλλαζαν κάτι, αλλά ότι θα ήθελαν να είχε ξεκινήσει από 

την αρχή της χρονιάς και εξέφρασαν την επιθυμία να είχαν χρόνο για περισσότερες 

δραστηριότητες. Επίσης θα ήθελαν να επισκεφθούν τους πρόσφυγες. Τέλος δήλωσαν 

ότι με πολλή χαρά θα συμμετείχαν σε παρόμοια προγράμματα.  
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Από την πλευρά των γονέων όταν τους ζητήθηκε να καταθέσουν τις εντυπώσεις τους 

για το πρόγραμμα στη συνάντηση που είχαμε έγραψαν χαρακτηριστικά:  

Ήταν πολύ ωραίο το πρόγραμμα που είδαμε και θα ήταν καλό να γίνονται τέτοια προ-

γράμματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι πρέπει να ζούμε όλοι μαζί ειρηνικά. Τη 

συνεργασία που ένιωσα ότι είχαν οι μαθητές θα ήθελα να αποκτήσουν κάποτε όλες οι 

χώρες της ΕΕ. Οι απόψεις των παιδιών μπορεί να βοηθήσουν τους μεγάλους να δουν τα 

προβλήματα πιο καθαρά και να βρουν λύσεις. Τα παιδιά εισέπραξαν πολλά μηνύματα για 

τη ζωή τους. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα. Εντυπωσιάστηκα και συγκινήθηκα. Με αγάπη και συνεργασία ο κόσμος θα 

αλλάξει προς το καλύτερο. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Πολύ καλή συνεργασία. Εντυ-

πωσιακή η χορογραφία με βαθύ νόημα.  

Η προσωπική μας αποτίμηση είναι θετική σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Λει-

τουργήσαμε ως πρεσβευτές στους μαθητές και στους γονείς και των υπόλοιπων τά-

ξεων, αφού παρουσιάσαμε το πρόγραμμα στη γιορτή λήξης του σχολείου. Αποτέλεσε 

πρόκληση για μας η υλοποίηση ενός προγράμματος της δράσης Τ4Ε, γιατί εκτός των 

άλλων μας οδήγησε σε περαιτέρω βελτίωση του «εκπαιδεύειν» και «εκπαιδεύεσθαι». 

Η βιωματική, διαθεματική, ομαδοσυνεργατική προσέγγιση με το μεράκι και το κέφι 

όλων και με την ουσιαστική συμβολή των ΤΠΕ μας έφεραν πιο κοντά στον ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό προωθώντας παράλληλα την κριτική σκέψη. Η όλη διαδικασία απο-

κτά ιδιαίτερη αξία και νιώθουμε ότι μπορούμε να συμμετέχουμε με κριτική θέαση ως 

ενεργοί πολίτες πλέον στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι κάνοντας τη ζωή μας δικαιότερη και 

καλύτερη. 
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Out of Eden Learn – Ψηφιακή αφήγηση κι επικοινωνία στο νηπιαγωγείο 

Ταξίδι αυτογνωσίας σε μία παγκόσμια εκπαιδευτική πλατφόρμα 

Δάγλα Αντωνία1, Ρούσσου Ευγενία2 

1 Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

tdaglaki@gmail.com 
2Εκπαιδευτικός Π.Ε.60  

jennyroussou@hotmail.com 

Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή αποτελούν μία 

σειρά καινοτόμων δραστηριοτήτων ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης, ψηφιακής αφή-

γησης κι επικοινωνίας που εφαρμόσθηκαν σε δύο νηπιαγωγεία του Πειραιά με κινητή-

ριο μοχλό την ποικιλότροπη αξιοποίηση των ΤΠΕ. Καταδεικνύει τις δυνατότητες που 

προσφέρει στα νήπια η συμμετοχή τους σε μια Παγκόσμια Ψηφιακή Εκπαιδευτική Κοι-

νότητα: να καλλιεργήσουν δεξιότητες ουσιαστικής επικοινωνίας μέσω της ψηφιακής 

αφήγησης, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους αναδεικνύοντας στοιχεία της κουλ-

τούρας τους και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, από-

ψεων και προβληματισμών ως ενεργοί αυριανοί πολίτες τους κόσμου, με τη βοήθεια 

των ΤΠΕ και ακολουθώντας το πρόγραμμα Out of Eden Learn, μιας δημιουργικής συ-

νεργασίας του Πανεπιστημίου Harvard με το National Geographic. Η συμμετοχή των 

παιδιών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει ευκαιρίες και κίνητρα μάθησης μέσα από 

διαδικασίες αναζήτησης, επεξεργασίας και διαχείρισης αυθεντικού υλικού του ευρύτε-

ρου κοινωνικού περιβάλλοντός τους, χάρη στην ποικιλότροπη αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σκέψη και ΤΠΕ, ψηφιακή αφήγηση και επικοινωνία. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποπειράται να παρουσιάσει μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες 

συνδυάζουν σημαντικά στοιχεία καινοτόμων προσεγγίσεων που αφορούν τη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη σκέψης και ψηφιακής επικοινωνίας στο νηπια-

γωγείο. Με αφετηρία το υλικό του προγράμματος Out of Eden Learn, τα νήπια κατά-

φεραν να κάνουν μια αργή και προσεκτική παρατήρηση στον κόσμο γύρω τους, να 

δημιουργήσουν ιστορίες και να τις ανταλλάξουν με παιδιά απ' όλον τον κόσμο και να 

σκεφθούν με ποιο τρόπο οι δικές τους ζωές συνδέονται με ευρύτερες ανθρώπινες ιστο-

ρίες. Το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής έχει παιδαγωγικό ενδιαφέρον αφού 

αναδεικνύεται η δυναμική χρήση των ΤΠΕ ως καθοριστικός παράγοντας της μαθησια-

κής διαδικασίας, σε αρμονία με τη φιλοσοφία και τις αρχές του Νέου Σχολείου. 

 

 

1051

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Θεωρητικό πλαίσιο 

Το πρόγραμμα Οut of Eden Learn έχει δημιουργηθεί από την ερευνητική ομάδα Project 

Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard για ν' αξιοποιήσει μαθη-

σιακά το επτάχρονο ταξίδι του βραβευμένου με Pulitzer δημοσιογράφου-ανθρωπολό-

γου Paul Salopek που ακολουθεί τα χνάρια της πρώτης μετανάστευσης των ανθρώπι-

νων φύλων από την Κεντρική Αφρική ως την Παταγονία. Στο πλαίσια του προγράμμα-

τος αυτού, τα νήπια πραγματοποίησαν έξι μαθησιακές αποστολές κατά τη διάρκεια των 

οποίων ουσιαστικά γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους, 

ήρθαν σ' επαφή με τους ανθρώπους γύρω τους αλλά και με την κουλτούρα τους, δη-

μιούργησαν ψηφιακό υλικό για να το μοιραστούν με τους 'συνταξιδιώτες' τους στην 

πλατφόρμα κι ενεπλάκησαν σ' ένα ουσιαστικό ψηφιακό διάλογο με συνομηλίκους τους 

απ' όλον τον κόσμο. Τα νήπια είχαν την ευκαιρία: να εξερευνήσουν τη γειτονιά τους, 

να διερευνήσουν σύγχρονα ζητήματα παγκόσμιου χαρακτήρα και ν' αναστοχαστούν με 

ποιο τρόπο συνδέονται και τα ίδια ως ξεχωριστά άτομα με το ευρύτερο γεωγραφικό και 

ιστορικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Προσχολική και την Πρωτο-

βάθμια εκπαίδευση (2011) “οι μαθητές έρχονται σ’ επαφή, εξοικειώνονται και κατα-

νοούν βασικές λειτουργίες των ΤΠΕ” με στόχο μεταξύ άλλων “τη δημιουργία, την επι-

κοινωνία και τη συνεργασία”. Στις δραστηριότητες που παρουσιάζονται εδώ, τα νήπια 

εξοικειώθηκαν με βασικές λειτουργίες ψηφιακών συσκευών (υπολογιστές, συσκευές 

διαχείρισης ήχου, εικόνας, κλπ.) και χρησιμοποίησαν διάφορα λογισμικά και υπηρεσίες 

του διαδικτύου, εντάσσοντας οργανικά τις ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες του 

νηπιαγωγείου ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, δημιουργικής έκφρασης κι επι-

κοινωνίας. Η χρήση των ΤΠΕ ήταν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων για το Out of Eden Learn και η δυναμική αξιο-

ποίησή τους έδωσε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις μαθησιακές εμπειρίες, κεντρί-

ζοντας στο μέγιστο το ενδιαφέρον των μαθητών και την επιθυμία τους να συμμετά-

σχουν, κάτι το οποίο “ δρα καταλυτικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής” 

(ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Οι σύγχρονες διδακτικές αρχές που εφαρ-

μόσθηκαν, αναβάθμισαν το ρόλο του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτικού καθώς δό-

θηκε στα νήπια η ευκαιρία να εκφράσουν δημιουργικά τις ιδέες και τα συναισθήματά 

τους μέσω των ΤΠΕ, ν’ ανταλλάξουν απόψεις κι εμπειρίες, να παρουσιάσουν τ’ απο-

τελέσματα των προσπαθειών τους ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθηση τους καθώς και 

να έρθουν σ’ επαφή με έργα συνομηλίκων τους, τα οποία, πέραν των πληροφοριών που 

προσέφεραν, τους διεύρυναν την οπτική, την ικανότητα κατανόησης του άλλου αλλά 

και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της αποδοχής της διαφορετικό-

τητας· οφέλη τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν οι μικροί μαθητές στο περιβάλλον 

της παραδοσιακής τάξης (Ράπτης- Ράπτη, 2007). Σύμφωνα και με τον Piaget, η κατά-

κτηση της γνώσης είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά οικοδο-

μούν τη γνώση όταν εμπλέκονται ενεργά, μέσα δηλαδή από τη δική τους δραστηριό-

τητα (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006).  
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Στόχοι 

Σκοπός των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται είναι η δημιουργία ψηφιακών ιστο-

ριών στα πλαίσια του προγράμματος Out of Eden Learn μέσω της αλληλεπίδρασης με 

το προσφερόμενο υλικό και τη χρήση λογισμικών όπως το Movie Maker και Web.2.0 

εργαλείων ώστε να επιτευχθεί επικοινωνία των νηπιακών ομάδων εντός της συγκεκρι-

μένης παγκόσμιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Παράλληλα επιδιώκεται η καλλιέργεια 

της ενσυναίσθησης των νηπίων καθώς και η ανάπτυξη της φαντασίας και της σκέψης 

μέσω προσεκτικής παρατήρησης και διατύπωσης εικασιών. Σημαντικοί στόχοι είναι 

επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής επικοινωνίας με την αξιοποίηση της εργα-

λειοθήκης διαλόγου που προσφέρει η ίδια η πλατφόρμα, η εξοικείωση των παιδιών με 

κοινώς αποδεκτά σύμβολα ψηφιακής επικοινωνίας καθώς κι η αναγνώριση του έργου 

των άλλων.  

Ανάλυση περιεχομένου 

Οι πρακτικές που αποτυπώνονται σε αυτή την εργασία πραγματοποιήθηκαν από δυο 

νηπιαγωγούς που συμμετέχουν με τα σχολεία τους στην Παγκόσμια Εκπαιδευτική Κοι-

νότητα του Out of Eden Learn. Πρόκειται για το 23ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας όπου φοι-

τούσαν 36 παιδιά (33 νήπια και 3 προνήπια) και το Ολοήμερο Τμήμα του 18ου Νηπια-

γωγείου Κερατσινίου όπου φοιτούσαν 24 παιδιά (21 νήπια και 3 προνήπια). Οι μαθητές 

και των δύο τάξεων λειτούργησαν αποτελεσματικά και στην ολομέλεια αλλά και σε 

μικρές ομάδες (τριμελείς ή τετραμελείς) καταφέρνοντας να επικοινωνήσουν και να συ-

νεργαστούν αρμονικά. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε τυπικές τάξεις νηπιαγωγείου, στις ο-

ποίες υπήρχε ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου 

κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων όχι μό-

νον διότι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό 

που αναρτά ο Paul Salopek αλλά κι επειδή συνεισφέρει στην ουσιαστική επικοινωνία 

μεταξύ των νήπιων: στη χρήση κοινά αποδεκτών εργαλείων ψηφιακού διαλόγου, στην 

αναγνώριση του έργου των άλλων, στην αποδοχή των διαφορετικών μεταξύ τους αντι-

λήψεων, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία για συνεργασία με μία ευρύτερη, παγκό-

σμια εκπαιδευτική κοινότητα, χάρη στη διάχυσης του δημιουργικού έργου των παι-

διών: π.χ. μέσω αναρτήσεων στο ιστολόγιο της τάξης, στο You Tube, Teachertube 

και στο Twitter. Πέραν λοιπόν των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για την 

υλοποίηση του παρόντος σεναρίου αξιοποιήθηκαν κυρίως τα παρακάτω προγράμματα 

και εργαλεία ΤΠΕ:  

● Ψηφιακή online εκπαιδευτική πλατφόρμα: Out of Eden Learn 
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● Ψηφιακό zoom: εργαλείο που επιτρέπει τη μεγέθυνση εικόνων και την προβολή λεπτο-

μερειών. 

● Ψηφιακή ηχογράφηση: Η χρήση της ηχογράφησης μέσω κινητού τηλεφώνου κι η ά-

μεση μεταφορά των αρχείων στον υπολογιστή, δίνει τη δυνατότητα να αποτυπωθούν οι 

σκέψεις των παιδιών γρήγορα κι αποτελεσματικά 

● Movie Maker: λογισμικό επεξεργασίας βίντεο και φωτογραφιών για τη δημιουργία 

ταινίας. 

● Gif Maker: Web.2.0 εργαλείο που μετατρέπει οπτικό υλικό σε αέναα κινούμενες εικό-

νες 

● Twitter: μέσο κοινωνικής δικτύωσης που προωθεί την άμεση συνοπτική επικοινωνία 

με ανθρώπους απ' όλον τον κόσμο και εν προκειμένω, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

Out of Eden. 

Τέλος, είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί η μέγιστη διευκόλυνση που παρείχαν στους εκ-

παιδευτικούς τα εργαλεία παρουσίασης του Office για τη δημιουργία των εικόνων που 

έκαναν ορατές τις σκέψεις των μικρών μαθητών και χρησιμοποιήθηκαν στην ψηφιο-

ποίηση των ιστοριών τους. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και ρόλος των μαθητών 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, τα νήπια έρχονταν συχνά σε επαφή με την ψη-

φιακή τεχνολογία: λήψη φωτογραφιών με ψηφιακή κάμερα και εισαγωγή των εικόνων 

στον υπολογιστή ώστε να γίνει προσεκτική παρατήρηση με ψηφιακό ζουμ, ηχογρά-

φηση των ιδεών τους με κινητό τηλέφωνο, αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων στο 

διαδίκτυο, παρουσίαση των εργασιών τους στο ιστολόγιο της τάξης και στα ψηφιακά 

κανάλια You Tube & Teachertube. Ήταν επομένως εφικτό, με την καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να συμμετά-

σχουν στην πλατφόρμα του Out of Eden Learn, παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη τους 

επαφή με το πρόγραμμα αυτό. Έτσι μέσα από την συστηματική εργασία στην ίδια την 

πλατφόρμα, μπόρεσαν να εξασκήσουν περαιτέρω τις υπάρχουσες δεξιότητες αλλά και 

σύντομα ν’ αποκτήσουν νέες, που τους επέτρεψαν να έχουν ενεργό ρόλο τόσο στον 

εντοπισμό των αποστολών όσο και στην ανάρτηση των δραστηριοτήτων αλλά κυρίως 

στην ψηφιακή επικοινωνία και στην ανταλλαγή σχολίων με τις υπόλοιπες ομάδες, το 

οποίο βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση με τις ιδέες του Dewey περί μάθησης μέσω 

πράξης “learning by doing”. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει ν’ αξιολογεί τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, να επιλέγει 

τα κατάλληλα εργαλεία που θα διευκολύνουν το έργο του μαθητή, έτσι ώστε να δη-
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μιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο που θα υποστηρίζει τη συνεχή και δυναμική αλλη-

λεπίδραση του μαθητή με το σχολικό περιβάλλον (Σπαντιδάκης, 2004). Οι δραστηριό-

τητες του Out of Eden Learn έδωσαν την ευκαιρία στις εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν 

ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες των μικρών μαθητών εισάγοντάς τους σε ένα ψη-

φιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που βρίσκεται on line με εκατοντάδες σχολεία απ' όλο 

το κόσμο και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να αλληλεπιδράσουν 

μ’ αυτά. Μέσα σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο που προωθούνται έννοιες όπως η ενσυ-

ναίσθηση, η επικοινωνία, η κουλτούρα, η βαθιά κατανόηση κι αποδοχή των διαφορε-

τικών οπτικών και η ενεργητική συμμετοχή των αυριανών πολιτών του κόσμου, οι μα-

θητές λαμβάνουν δράση για ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον για τους ίδιους και την κοι-

νωνία τους. 

Κατά τη διεκπεραίωση λοιπόν των μαθησιακών δραστηριοτήτων οι νηπιαγωγοί λει-

τούργησαν καθοδηγητικά όποτε χρειαζόταν, παρενέβησαν ως βοηθοί της ομάδας κατ’ 

αίτηση των νηπίων και δρούσαν ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικα-

σία. Βεβαίως είχαν και ρόλο γραμματέα, αφού έγραφαν ή πληκτρολογούσαν τις ιδέες 

και τις ιστορίες των παιδιών αφού τα νήπια δεν έχουν κατακτήσει ακόμη τη γραφή και 

φυσικά μετέφραζαν τα πάντα στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι βεβαίως άγνωστη 

σε παιδιά νηπιακής ηλικίας στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες αφήγησης 

Με οδηγό το κείμενο Camelology του Paul Salopek τα παιδιά ήρθαν σ’ επαφή μ’ εν-

διαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις καμήλες που συντρόφευαν το δημοσιογράφο 

σ’ ένα μέρος του ταξιδιού του. Το κείμενο αυτό δεν έχει τελείως αντικειμενικό/εκπαι-

δευτικό χαρακτήρα αλλά είναι κυρίως οι εντυπώσεις του συγγραφέα για το χαρακτήρα, 

τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των ζώων αυτών που χρησιμεύουν ως μεταφορείς του 

εξοπλισμού του. Η εξαιρετικά γλαφυρή γραφή του Salopek που βρίθει κωμικών στοι-

χείων κέρδισε άμεσα τους μικρούς ακροατές, οι οποίοι έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον 

προς τα παράξενα αυτά πλάσματα κι ασχολήθηκαν μαζί τους έντονα, με συγκέντρωση 

περισσότερων πληροφοριών, ζωγραφιές, συζητήσεις και ιστορίες. Διατυπώθηκε μάλι-

στα το συμπέρασμα ότι το κείμενο Camelology περιέχει τις σκέψεις του Paul Salopek 

για τις καμήλες, την εικόνα και την άποψη που έχει εκείνος για τα ζώα αυτά. Επίσης 

έγινε κατανοητή η συμπάθεια κι η τρυφερότητα που νιώθει ο συγγραφέας για τις κα-

μήλες του, παρά το γεγονός ότι δεν κάνει συγκεκριμένες αναφορές σε συναισθήματα. 

Επομένως, θεωρήθηκε κατάλληλη η επιλογή της ρουτίνας σκέψης Step Inside ώστε να 

δοθεί στα νήπια η ευκαιρία ν’ ασχοληθούν περαιτέρω με το θέμα αυτό, αναπτύσσοντας 

τη φαντασία και την ενσυναίσθησή τους. Τέθηκε λοιπόν το ευρύ ερώτημα: «Αν βρι-

σκόσασταν εσείς στη θέση των καμήλων, τι θα σκεφτόσαστε για τον Paul; Τι ιδέες και 

συναισθήματα θα είχατε για εκείνον όντας οι καμήλες του; Τι εμπειρίες πιστεύετε ότι 

έχουν οι καμήλες του από εκείνον; Τι υποθέτετε ότι θα έλεγαν μεταξύ τους ή θα έγρα-

φαν σε άλλες καμήλες για τον Paul;» Μετά από στιγμιαίο δισταγμό, καθώς το ερώτημα 

τους φάνηκε κάπως παράξενο διότι ήταν η πρώτη εφαρμογή του Step Inside στη συ-
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γκεκριμένη τάξη, οι ιδέες των νηπίων εκφράστηκαν με καταιγιστικό ρυθμό. Οι περισ-

σότερες απαντήσεις αφορούσαν τις παράξενες διατροφικές συνήθειες των ζώων αυτών 

και τα συναισθήματα που έτρεφαν για τον Paul, προβολή βεβαίως των συναισθημάτων 

που έτρεφαν για το δημοσιογράφο τα ίδια τα νήπια, καθώς από την αρχή της χρονιάς 

είχαν εντυπωσιαστεί από αυτόν. Όλες οι ιδέες των νηπίων κατεγράφησαν και αναρτή-

θηκαν σε πόστερ στην τάξη μαζί με τη ζωγραφισμένη καμήλα που είχε φιλοτεχνήσει 

το κάθε παιδί. Επίσης με την αξιοποίηση του λογισμικού Powerpoint και του Web.2.0. 

εργαλείου Gif Maker, δημιουργήθηκε ένα κινούμενο κόμικ το οποίο παρουσίαζε τις 

σκέψεις των καμήλων. Τέλος, οι ιδέες των νηπίων που αφορούσαν στα συναισθήματα 

προς τον Paul καθώς και μηνύματα που θα ήθελαν να του εκφράσουν οι ‘‘καμήλες’’, 

συγκεντρώθηκαν σε μία μίνι ταινία που δημιουργήθηκε με τη χρήση των λογισμικών 

Powerpoint και Movie Maker, η οποία μάλιστα αφού δημοσιοποιήθηκε στο Twitter 

απέσπασε και σχεδόν άμεση αντίδραση από τον ίδιο το Salopek ο οποίος έγραψε [: “A 

camel love letter from Greek kindergartners. Thank you.”] γεγονός που ενθουσίασε τα 

παιδιά κι αποτέλεσε βέβαια μέγιστη επιβράβευση των προσπαθειών τους. 

Σε μεταγενέστερο χρόνο συζητώντας το κείμενο του Paul και παρακολουθώντας το 

συνημμένο εποπτικό υλικό (video), τέθηκε το ερώτημα πως κατάφερε ο δημοσιογρά-

φος να μάθει τόσα για τις καμήλες και οδηγηθήκαμε σταδιακά στο συμπέρασμα ότι η 

πεζοπορία του επιτρέπει να παρατηρεί προσεκτικά τον κόσμο γύρω του και να εστιάζει 

σε λεπτομέρειες, το οποίο είναι ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος 

Οut of Eden Learn (slow looking). Αποφασίστηκε λοιπόν να αποπειραθούν και τα νή-

πια να κοιτάξουν προσεκτικά τον περίγυρό τους για ν’ ανακαλύψουν ενδιαφέροντα 

καινούρια στοιχεία. Για τη δραστηριότητα επιλέχθηκε ο γνωστός και προσφιλέστατος 

χώρος της αυλής, όπου τα νήπια έπαιζαν καθημερινά για δύο περίπου μήνες. Μάλιστα 

θεωρήθηκε ερευνητικά ενδιαφέρον να εφαρμοσθεί η ρουτίνα σκέψης “I used to think 

– Now I Know” προκειμένου να γίνουν εμφανείς οι διαφορές ανάμεσα στις εντυπώσεις 

των παιδιών και στα ευρήματα τους μετά την προσεκτική παρατήρηση. Πριν βγούμε 

λοιπόν στην αυλή κατεγράφησαν οι απαντήσεις των νηπίων στην προτροπή: «Φέρτε 

στο μυαλό σας την εικόνα της αυλής μας και περιγράψτε τι υπάρχει σε αυτήν». Αμέσως 

μετά βγήκαμε στην αυλή με την οδηγία να σταθούν τα παιδιά ακίνητα σε όποιο σημείο 

της αυλής ήθελαν και να παρατηρήσουν γύρω τους προσεκτικά για να βρουν νέα στοι-

χεία και λεπτομέρειες που δεν είχαν προσέξει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ύ-

στερα, κινήθηκαν αργά στην αυλή ώστε να παρατηρήσουν γύρω τους από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Τα νήπια ενθαρρύνθηκαν να κοιτάξουν προς τα πάνω αλλά και προς το 

έδαφος, να περικυκλώσουν κάποια στοιχεία (π.χ. δέντρα, κολώνες κλπ) για να τα κοι-

τάξουν απ’ όλες τις πλευρές, τους δόθηκαν κιάλια και μεγεθυντικός φακός για να μπο-

ρέσουν να ενισχύσουν την όρασή τους και να εστιάσουν σε λεπτομέρειες. Τα ευρήματά 

τους (αλλά και ο ενθουσιασμός τους) ήταν και πάλι εντυπωσιακά.  

Εντέλει τα νήπια κατέληξαν γύρω από τον κεντρικό θάμνο του κήπου, χωρισμένα σε 

τετραμελείς ομάδες, να παρατηρούν τα φυλλώματα προσπαθώντας ν’ ανακαλύψουν 

στοιχεία που παρέμεναν κρυμμένα στην πρώτη ματιά. Ακριβώς επειδή οι ομάδες προ-
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σέγγιζαν το αντικείμενο παρατήρησης από διαφορετικές πλευρές, ανακάλυπταν στοι-

χεία που δεν ήταν ορατά στην απέναντι π.χ. ομάδα, κι εντυπωσιάζονταν από αυτήν την 

‘‘πολυπλοκότητα της προοπτικής’’. Μερικοί μάλιστα έσπευδαν ν’ αλλάξουν μεριά για 

να πεισθούν ιδίοις όμμασιν για την παρουσία παράξενων αντικειμένων στο θάμνο. Ό-

λες οι παρατηρήσεις των νηπίων κατεγράφησαν με ψηφιακή κάμερα και μεταφέρθηκαν 

στον υπολογιστή της τάξης για περαιτέρω συζήτηση και αξιοποίηση. Αφού λοιπόν κα-

ταλάγιασαν τα αρχικά ενθουσιώδη σχόλια τύπου: «Μα πόσα πολλά πράγματα είχε αυ-

τός ο θάμνος!» «Δεν τα είχα προσέξει άλλη μέρα!» «Πώς άραγε βρέθηκε εκεί το μα-

νταρίνι και το χαρτομάντιλο;» κι άρχισαν να πιθανολογούν πώς μπορεί να συγκεντρώ-

θηκαν όλα αυτά στο θάμνο, τα νήπια καθοδηγήθηκαν στην εικασία ότι τ’ αντικείμενα 

που ανακάλυψαν και φωτογράφισαν είχαν τη δική τους ζωή στο μικρόκοσμο του θά-

μνου και ζωντάνευαν όταν το νηπιαγωγείο έκλεινε. Έτσι οργανώθηκε ένα παιγνίδι φα-

ντασίας με κάρτες, κατά το οποίο κάθε παιδί τράβαγε μία τυχαία κάρτα με την προ-

τροπή να δώσει φωνή στις πιθανές σκέψεις του απεικονιζόμενου αντικειμένου. Ουσια-

στικά εφαρμόσθηκε για άλλη μια φορά η ρουτίνα σκέψης “Step Inside” με τη διαφορά 

ότι τώρα τα νήπια καλούνταν να εμψυχώσουν κυρίως άψυχα αντικείμενα ή φυτά και 

να δημιουργήσουν φανταστικούς διαλόγους. Όλες οι ιδέες των παιδιών κατεγράφησαν 

επάνω στις κάρτες τους και αναρτήθηκαν σε σχετικό πίνακα εντός της τάξης. Επίσης, 

με την αξιοποίηση των λογισμικών Powerpoint και Movie Maker, συγκεντρώθηκαν 

μεταφρασμένα στ’ αγγλικά, σ’ ένα μικρό βίντεο που παρουσιάζει το μικρόκοσμο του 

θάμνου της αυλής και αναρτήθηκε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Out of Eden 

Learn αφού δημοσιοποιήθηκε στο Youtube και στο Teachertube. 

Δραστηριότητες επικοινωνίας 

Ξεκινώντας με την παρουσίαση της εργαλειοθήκης επικοινωνίας της πλατφόρμας, (ει-

κόνα 1) ζητήθηκε απ’ τους μικρούς μαθητές να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες για το 

τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα σύμβολα, με σκοπό ν’ αποκαλύψουν την σκέψη τους 

τις πρότερες γνώσεις τους. Οι ερμηνείες που έδωσαν ήταν ποικίλες κι όχι μόνο ανέδει-

ξαν τις διαφορετικές οπτικές τους αλλά απέδειξαν ότι τα παιδιά είχαν μια καλή πρώτη 

αίσθηση για το τι σημαίνουν αυτά τα σήματα. Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια, τα 

παιδιά ενημερώθηκαν για τον τρόπο που θ’ αξιοποιούνταν τα σύμβολα ώστε να μπο-

ρέσουν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με παιδιά της ίδιας ηλικίας από διαφορετικές 

χώρες. Εδώ αξίζει να τονιστεί η εμπνευσμένη δημιουργία αυτής της εργαλειοθήκης απ’ 

την ερευνητική ομάδα του Project Zero, καθώς το «εμπόδιο» της γλώσσας των παιδιών 

που προέρχονται από κάθε μεριά του πλανήτη, ξεπερνιέται με τη χρήση αυτών των 

σχεδόν κοινών συμβόλων επικοινωνίας.  

 

1057

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Εικόνα 1 

Η πρώτη ευκαιρία αξιοποίησης της εργαλειοθήκης διαλόγου, ήταν η ανάρτηση ενός 

σχολείου από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τα παιδιά μας περιέ-

γραφαν, πώς μια πέτρα που έχουν βρει στην αυλή του σχολείου τους αποτελεί γι΄αυ-

τούς μέθοδο να λύνουν τις διαφορές τους αλλά και τυχόν διαπληκτισμούς που προκύ-

πτουν μεταξύ τους. Η εκπαιδευτικός διάβασε την ανάρτηση στα παιδιά μεταφράζοντάς 

την στα Ελληνικά και τα παρακίνησε να κοιτάξουν αργά και προσεκτικά όλα τα στοι-

χεία της και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία για να σχολιάσουν αυτή την ιστορία. 

Αρχικά δόθηκε βαρύτητα στα τρία πρώτα σύμβολα καθώς φάνηκε ότι τα παιδιά ένιω-

θαν μεγαλύτερη ασφάλεια να τα χρησιμοποιήσουν και να αποκαλύψουν τις σκέψεις 

τους γι’ αυτά. Ύστερα από παρότρυνση, αλλά κυρίως ερωτήσεις από τη νηπιαγωγό για 

υποθέσεις, αναλύσεις και συμπεράσματα, αξιοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα τρία, τα ο-

ποία διαπιστώνει κανείς ότι έχουν στοιχεία επίλυσης προβλημάτων, ουσιαστικών ερω-

τήσεων για περαιτέρω έρευνα καθώς και επέκτασης της σκέψης τους για βαθιά κατα-

νόηση. Εάν μέσα από ένα τέτοιο «ασύγχρονο διάλογο» παιδιά νηπιαγωγείου καταφέρ-

νουν να επικοινωνήσουν ψηφιακά, ουσιαστικά και στοχευμένα, καλλιεργώντας δεξιό-

τητες διαλόγου, επιχειρηματολογώντας και προτείνοντας πιθανές λύσεις σε προβλή-

ματα που τα αφορούν, γίνεται εμφανές ότι αυτά τα σύμβολα δίνουν μεγάλη προστιθέ-

μενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Σε μια επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά για να εξασκήσουν περισσότερο τα εργαλεία 

διαλόγου, αξιοποίησαν υλικό από εικόνες που αναρτά στην πλατφόρμα ο Paul Salopek 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η προσεκτική ματιά στο υλικό και η καταγραφή των 

σκέψεών τους, έδωσε στα νήπια την ευκαιρία να απομονώσουν τα στοιχεία που τους 

ενδιέφεραν περισσότερο και να κάνουν ερωτήσεις ουσιαστικές αναλύοντας λεπτομε-

ρώς και στοχεύοντας σε απαντήσεις που θα οδηγούσαν σε νέες αποκαλύψεις. Τα παιδιά 

χρησιμοποιώντας το σύμβολο του ψαλιδιού «έκοβανν» τις λεπτομέρειες για την εικόνα 

που τους ενδιέφερε και «αναρωτιούνταν» με το σύμβολο του ερωτηματικού, αναζητώ-

ντας διευκρινήσεις για την λεπτομέρεια που εντόπισαν. Διερευνητικές ερωτήσεις όπως: 

«Πως χτίστηκε το βουνό», «Πως έφτασαν τα σπίτια μέχρι εκεί ψηλά», «Τι είναι αυτές 

οι γραμμές (του τρένου)» «Πως χάλασε ο δρόμος», δείχνουν την ερευνητική διάθεση 

των παιδιών να επικοινωνήσουν αυτές τις σκέψεις τους για να προβούν σε υποθέσεις 

και περαιτέρω ανακαλύψεις. Η δραστηριότητα αυτή μαζί με άλλες που ακολούθησαν, 

έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να μη διστάζουν να εκφράζουν τη σκέψη τους και να 

λένε τις δικές τους ιστορίες, μα κυρίως τους έδειξε με ποιο τρόπο τρόπο να συμμετέ-

χουν σε διαλόγους θέτοντας ουσιαστικά ερωτήματα ώστε να ενεργοποιείται η συμμε-

τοχή τους όλων των εμπλεκόμενων. Καθημερινά, ακόμα κι όταν δεν ασχολούνταν με 

τις αποστολές ακολουθούσαν στοιχεία επικοινωνίας που «διδάχτηκαν» μέσα απ’ την 

ψηφιακή πλατφόρμα του Out of Eden Learn, καθώς διαπίστωναν ότι οι ιδέες τους γι-

νόταν αποδεκτές αφού οι συνομήλικοι αλλά και η νηπιαγωγός τους άκουγαν προσε-

κτικά, τους έδιναν χρόνο να σκεφτούν και να εκφραστούν, ακολουθώντας τις αρχές 

ενός υγιούς διαλόγου μεταξύ τους. 
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Σε ένα από τα επόμενα βήματα του προγράμματος, η αξιοποίηση της Thinking Routine 

(Ρουτίνα Σκέψης) Connect-Extend-Challenge όπως αυτή παρουσιάζεται απ’ την ομάδα 

Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard και η οποία αξιοποιεί τα ίδια επικοινωνιακά 

σύμβολα με την εργαλειοθήκη διαλόγου στη πλατφόρμα, έδωσε ακόμη μια ευκαιρία 

στους μικρούς μαθητές να επικοινωνήσουν δημιουργικά ανακαλύπτοντας τα στοιχεία 

της κουλτούρας τους σε σχέση με άλλες χώρες. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

επιλέχθηκε μια φωτογραφία απ’ την καθημερινότητα των ανθρώπων στο Ιράν και συ-

γκεκριμένα μια τελετή γάμου. Μπήκαν στη διαδικασία να συνδέσουν τη ζωή τους με 

αυτή των άλλων ανθρώπων, ξεκινώντας πρώτα από τυχόν ομοιότητες που εντόπισαν 

συγκρίνοντας τη τελετή γάμου που γίνεται στο Ιράν, με αυτή που γίνεται στην Ελλάδα. 

Χρησιμοποιώντας το σύμβολο του Connect-‘Συνδέσου’, εντόπισαν πολλά κοινά χαρα-

κτηριστικά αυτών των δυο τόσο διαφορετικών πολιτισμών. Τα παιδιά ύστερα από την 

αργή και λεπτομερή παρατήρηση του υλικού, έκαναν σημαντικές συνδέσεις και αφού 

κατεγράφησαν οι σκέψεις τους, ξεκίνησε στην ολομέλεια μία διαλογική προσπάθεια 

να σκεφτούν πως αυτές οι πληροφορίες-ομοιότητες που ανακάλυψαν από την φωτο-

γραφία, θα μπορούσαν να τους δώσουν κίνητρο ώστε να επεκτείνουν τη σκέψη τους 

χρησιμοποιώντας το σύμβολο Extend-‘Επέκτεινε’. Αντάλλαξαν πολλές ιδέες για το τι 

πιστεύουν ότι γίνεται σε μια κοινωνική εκδήλωση όπως η τελετή γάμου και έβγαλαν 

λογικά συμπεράσματα μέσα από το διάλογο και την ενεργητική ακρόαση των συμμα-

θητών τους. Για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας τα παιδιά χρησιμοποίησαν το 

σύμβολο του Challenge- ‘Διερεύνησε’ όπου με ουσιαστικής σημασίας ερωτήσεις για 

το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, προσπάθησαν να ανακαλύψουν μόνοι 

τους τη γνώση για τον κόσμο γύρω τους κι έξω απ’ το μικρόκοσμο που ζουν. Η χρήση 

των συμβόλων εδώ αποτέλεσε μια στοιχειοθετημένη επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, 

με απόλυτο σεβασμό στην διαφορετική οπτική του άλλου αλλά και στην ανταλλαγή 

απόψεων μέσα απ’ την ενεργή συμμετοχή τους ως πομποί και ως δέκτες. 

Αξιολόγηση 

Σύμφωνα και με τη θεωρία του Κονστρουκτιβισμού του Piaget, η γνώση οικοδομείται 

ενεργητικά από τους μαθητές αλλά και κοινωνικά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους 

(Κουτσουβάνου, 2012). Με τη συμμετοχή στην Παγκόσμια Ψηφιακή Εκπαιδευτική 

Κοινότητα του Out of Eden Learn, τα νήπια κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία με 

διαφορετικά σχολεία απ’ όλο το κόσμο, ν’ ανταλλάξουν αυθεντικές ιστορίες από τη 

ζωή τους, να συνδεθούν με αυτές και να βρουν κοινά χαρακτηριστικά, να αποκτήσουν 

ενσυναίσθηση και ν’ αναλάβουν δράση ως ενεργοί πολίτες του κόσμου. Επιπλέον καλ-

λιεργήθηκαν οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς ήταν οι ίδιοι πρώτα ενεργοί α-

κροατές των ιστοριών των συνομηλίκων τους και κατόπιν αφηγητές των δικών τους. 

Οι δεξιότητες αυτές έχουν νόημα και αξία εφόσον συντελούν στην ολόπλευρη προσω-

πική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και στη δημιουργία μιας περισσότερο δη-

μοκρατικής, ανθρωπιστικής, οικουμενικής και οικολογικά προσανατολισμένης κοινω-

νίας. (Ράπτης & Ράπτη, 2007) Επιπρόσθετο πλεονέκτημα της συμμετοχή των παιδιών 

στην εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα είναι ότι το Out of Eden Learn προσφέρει ένα πε-

ριβάλλον απολύτως ασφαλές για τα παιδιά αφού οι ομάδες αλληλεπιδρούν πάντοτε υπό 

1059

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



την προστασία των εκπαιδευτικών που συντονίζουν τις προσπάθειές τους και σε καμία 

περίπτωση δεν εκτίθενται οι ίδιοι ή τα προσωπικά τους στοιχεία στο διαδίκτυο, ούτε 

καν εμμέσως. Τα μόνα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι οι ομαδικές εργασίες των παι-

διών και οι απόψεις τους για τα έργα των συνοδοιπόρων τους. 

Επίσης, αναπτύχθηκε διάλογος ανάμεσα στους μαθητές, όχι μόνο κατά την ενασχό-

ληση με το πρόγραμμα αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις. Ο διάλογος και η συζήτηση 

δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να θέτουν στόχους και να αναπτύσσουν την κριτική ικα-

νότητα, να μαθαίνουν κανόνες που αναφέρονται στο πλαίσιο συνομιλίας, να συμμετέ-

χουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να γίνονται καλοί ακροατές, να επικοινωνούν 

με σαφήνεια, να βλέπουν τα πράγματα από τη σκοπιά ενός άλλου ανθρώπου (Κανάκης, 

1987, Γιαγλής, 1980). Επιπλέον η δημιουργία ιστοριών και η οπτικοποίησή τους μέσω 

Gif Maker και Movie Maker και η σχεδόν άμεση ανταπόκριση των ‘συνοδοιπόρων’ 

τους ήταν η καλύτερη επιβράβευση των προσπάθειών τους κι ενίσχυσε την εσωτερική 

τους παρώθηση για ακόμη περισσότερες αφηγήσεις ιστοριών με τη χρήση ΤΠΕ. Α-

κόμη, παρατηρήθηκε μεγάλη πρόοδος των νηπίων στην διατύπωση ανοικτών ερωτή-

σεων και στην αξιοποίηση των πληροφοριών που έπαιρναν από το συνομιλητή τους, 

το οποίο δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης ουσιαστικού διαλόγου όχι μόνον με συνο-

μηλίκους αλλά και με ενήλικες του περιβάλλοντός τους. 

Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από τις νηπιαγωγούς ήταν συνεχής καθ’ όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής τους ώστε να ενισχύεται στο μέγιστο το θετικό μαθησιακό κλίμα. 

Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά έλαβαν μέρος και σε μια ρουμπρίκα αξιολόγη-

σης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 

δήλωσε ότι “όταν παρατηρούσαν προσεκτικά ανακάλυπταν καινούργια πράγματα”, 

“ότι έμαθαν να κάνουν ανοιχτές ερωτήσεις για να παίρνουν μεγαλύτερες απαντήσεις”, 

“ότι οι διαφορετικές ιστορίες τους βοήθησαν να καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά από 

τις άλλες χώρες” κι “ότι χρησιμοποίησαν την εργαλειοθήκη διαλόγου για να επικοινω-

νήσουν και να συνεργαστούν με παιδιά από άλλες χώρες”. 
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Sailing against all odds: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω παιχνι-
διού. Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.  

Μαρίν Μαρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, MA στη Λεξικογραφία, Υπ. Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

marygckmarin@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το σενάριο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλι-
κών στο Γυμνάσιο, επιχειρεί με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., μια βιωμα-
τική προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης μέσα από ένα φανταστικό περιπε-
τειώδες ταξίδι σε μια καινούρια γη. Περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό παιχνίδι φυγής και 
αίτησης ασύλου, χρησιμοποιεί τεχνικές δημιουργικής σκέψης, προσομοίωσης και θεα-
τρικού παιχνιδιού και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, εκφραζόμενοι εξ’ ολοκλή-
ρου στα αγγλικά, να πάρουν αποφάσεις, να δικαιολογήσουν με λογικά επιχειρήματα 
τις επιλογές τους, να προβληματιστούν, να ενημερωθούν, να αποτινάξουν τις προκα-
ταλήψεις, να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Η 
βασική φιλοσοφία που διέπει την παρούσα πρόταση είναι αφενός εξασκώντας την αγ-
γλική γλώσσα να αναπτύξουν οι μαθητές επικοινωνιακές δεξιότητες, και αφετέρου να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν σε μια κοινωνία 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλλιεργεί  αισθήματα αυτοπεποίθησης 
και κοινωνικής ανοχής, εκτίμηση και σεβασμό για τη διαφορετικότητα, στρατηγικές 
δια βίου μάθησης και πολιτισμική επίγνωση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, ενσυναίσθηση, ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυ-
γικό ζήτημα.  

Εισαγωγή 

Η ικανότητα του να ζούμε μαζί σε μια δημοκρατία δεν είναι εγγενής. Η γνώση, οι ικα-
νότητες και οι αξίες που αποτελούν τις προϋποθέσεις για να ζούμε σε μια δημοκρατία 
θα πρέπει να μαθαίνονται και να τροφοδοτούνται σε ολόκληρη τη ζωή μας. Καθώς 
βασικές έννοιες όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται 
κατανοητές από τα παιδιά, ικανότητες όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η υπε-
ράσπιση των δικαιωμάτων ενός ατόμου δεν μπορούν να διδάσκονται με τους παραδο-
σιακούς τρόπους. Θα πρέπει να μαθαίνονται μέσω εμπειριών και πρακτικής, μέσω βιώ-
ματος και συμμετοχής σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον και σε όσο το δυνατό νεαρό-
τερη ηλικία. (De Boer-Buquicchio, 1988 & 2005). Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση πάνω 
στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μια καινοτομία των τελευταίων δεκαετιών και ότι 
οι βασικές αρχές που εμπερικλείονται στην εφαρμογή της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι η αξιοπρέπεια, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός, γίνεται επιτακτική η 
ανάγκη για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων που προωθούν το ερευνητικό 
πνεύμα και καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκα-
λίας. 
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Διδακτικοί στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να μπορούν οι μαθητές να εξηγούν απλές επιλογές με δομημένη αιτιολόγηση. 
• Να ακούν ενεργά και να αμφισβητούν τη συνεισφορά των άλλων. 
• Να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές και να αξιολογούν. 
• Να εξετάζουν κείμενα για να εντοπίζουν πληροφορίες. 
• Να εξάγουν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω προσεκτικής ανάγνωσης.  
• Να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτική σκέψη και αίσθημα αυ-

τονομίας και αυτοπεποίθησης στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 
 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται, α-
ναπτύσσοντας μεγάλη ερευνητική αυτενέργεια. 

• Να χρησιμοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. 
• Να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια της δεξιότητας για κριτική ανάγνωση και 

αξιολόγηση της διαδικτυακής πληροφορίας. 
 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να καλλιεργηθεί η  πρωτοβουλία και η αυτενέργεια των μαθητών. 
• Να εξοικειωθούν με τη συνεργατική αναζήτηση της γνώσης. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, ανακάλυψης και διερεύνησης και 

βιωματικής μάθησης, ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα γι’ αυτούς η μά-
θηση. 

• Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη 
και φαντασία. 

• Να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορους τρόπους λήψης αποφάσεων και ψηφο-
φορίες. 

• Να κρίνουν πώς εκτιμάται η δημοκρατία,  η δικαιοσύνη, η διαφορετικότητα, η 
ανοχή,  ο σεβασμός και η ελευθερία  από ανθρώπους διαφορετικών  πεποιθή-
σεων, υπόβαθρων και  παραδόσεων εντός μιας δημοκρατικής  κοινωνίας που 
μεταβάλλεται. 

• Να λαμβάνουν υπόψη τους τις διάφορες  αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Ελλάδας,  
της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. 

• Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκα-
λίας.  
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Θεωρητική προσέγγιση 

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Η διασφάλιση της προστασίας όλων των ανθρώπων όπου κι αν αυτοί βρίσκονται, από 
κάθε μορφής πολιτική, νομική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική εκμετάλλευση ή 
κακομεταχείριση και, παράλληλα, από κάθε μορφής διάκριση στη βάση του φύλου, της 
ηλικίας, της εθνότητας, της εθνικότητας, της θρησκείας αλλά και του κοινωνικού, του 
πολιτικού και πολιτισμικού τους υπόβαθρου, προστατεύεται από διεθνείς πράξεις και 
εθνικές νομοθεσίες.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρησή τους, όμως, αποτελεί η 
ανάγκη να καταστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στάση και τρόπος ζωής 
των πολιτών και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους (Brander, 2012). Για 
να φθάσουμε σε μια τέτοια κοινωνία καθοριστική είναι η συνδρομή της εκπαίδευσης 
(Flowers et al, 2007· Osler & Starkey, 2010). Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με 
σημείο αναφοράς το προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα, όπου υπογραμμίζεται η σημασία της διδασκαλίας και της παιδείας στην α-
νάπτυξη του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου, έχει κα-
θιερώσει, εδώ και δεκαετίες, τον όρο «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα».  

 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Βιωματική μάθηση 

Η «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» αφορά στην εκπαίδευση για αλλαγή, 
τόσο προσωπική όσο και κοινωνική και χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία βιωματικής μά-
θησης που βασίζεται σε έναν εκπαιδευτικό κύκλο πέντε φάσεων: βίωμα, αναφορά, στο-
χασμός, γενίκευση, εφαρμογή (Kolb, 2014). Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής του σενα-
ρίου, η μάθηση απομακρύνεται από την παραδοσιακή μορφή (δασκαλοκεντρική διδα-
σκαλία) και  υιοθετεί το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού περιορίζεται σε αυτόν του διευκολυντή και διαμεσολαβητή στην προσπάθεια των 
μαθητών να οικοδομήσουν τη νέα γνώση και λειτουργεί ως  σχεδιαστής του μαθήματος 
και συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας. Στο επίκεντρο της διδασκαλίας τίθεται 
ο μαθητής, που παύει να είναι παθητικός ακροατής και δέκτης γνώσεων αλλά αυτενερ-
γεί λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως κριτικός αναγνώστης, ερευνητής, συλλέγοντας  αρ-
χικά   ψηφιακό υλικό μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο, χωρίς να περιορίζεται αποκλει-
στικά και μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο ή άλλες κειμενικές πηγές. Η αναζήτηση είναι 
κατευθυνόμενη ως προς τα κείμενα αναφοράς [ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση]. 
Στη συνέχεια,  οι μαθητές οργανώνουν και συνθέτουν τις πληροφορίες συνεργατικά 
[ομαδο-συνεργατική προσέγγιση της μάθησης], γεγονός που ευνοεί τη θετική αλληλεπί-
δραση της ομάδας. Οι μαθητές οικοδομούν ενεργητικά τη νέα γνώση εμπλουτίζοντας 
τις ήδη υπάρχουσες [γνωστική - εποικοδομιστική μάθηση], συνδέουν τη γνώση με την 
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πραγματικότητα, και παράλληλα προβαίνουν σε διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και ε-
τερο-αξιολόγησης.   

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Τα οφέλη για τους μαθητές από την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία περιλαμβάνουν 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους, την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης, της 
ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, και την αποτελεσματική αυτενέργεια (Βοσνιάδου, 
2006). Τα δε ψηφιακά παιχνίδια δύνανται να αξιοποιηθούν ως μαθησιακά μέσα με θε-
τικά αποτελέσματα ως προς την ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων και την αποτελε-
σματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο «συνδυασμός ήχου, εικόνας, video, 
γραφικών και εικονικών αναπαραστάσεων που προσφέρουν τα πολυμέσα καθιστούν 
τη μάθηση μια ευχάριστη διαδικασία» (Οικονόμου, 2004:175) προσδίδουν ένα ελκυ-
στικό και ευχάριστο χαρακτήρα στην μάθηση, (Boyle, 1997) και μια ισχυρή «φόρμα» 
για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Virvou, Katsionis 
& Manos, 2005).  

Υλικοτεχνική Υποδομή και Λογισμικό 

Χρειάζονται: διαδραστικός πίνακας αφής, αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο δια-
δίκτυο και Adobe Flash Player για το διαδικτυακό παιχνίδι, Flashcards, Movie Maker 
για την ταινία Sailing to a New Land, Power Point για την πυραμίδα ιεράρχησης, mi-
crosoft office picture manager για την επεξεργασία και εισαγωγή φωτογραφιών τόσο 
στο Power Point όσο και στο Movie Maker, Youtube Downloader & Youtube MP3 
Converter. 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Η διδασκαλία μπορεί να διεξαχθεί στο εργαστήριο των υπολογιστών του σχολείου, ή 
σε αίθουσα με διαδραστικό πίνακα με τον οποίο εξασφαλίζεται η αμεσότερη συμμε-
τοχή του συνόλου της τάξης. Το σενάριο απευθύνεται και έχει δοκιμαστεί σε μαθητές 
Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Αριθμός μαθητών 15-20, σε ομάδες των 4-5. 
Επίπεδο Αγγλικής Γνώσης: B1+. Εκτιμώμενη διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες, μία για 
κάθε δραστηριότητα.  

Δραστηριότητα 1: SAILING TO A NEW LAND 

Στόχος της άσκησης που είναι βασισμένη στη δραστηριότητα «Sailing to a new land» 
του εγχειριδίου εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά Compasito 
(Flowers et al, 2007) και του προγράμματος Life Skills - Developing Active Citizens 
του British Council (Parry & Nomikou, 2014) είναι  

• Να αποτιμήσουν οι μαθητές τι είναι απαραίτητο για επιβίωση και ανάπτυξη. 
• Να διαχωρίσουν τα «θέλω» από τις «ανάγκες». 
• Να συνδέσουν τις ανθρώπινες ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

1065

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 

Περιγραφή 

Σε σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και δυνατότητα μετακίνησης των θρανίων, 

1. Ζητάμε από τα παιδιά να φανταστούν πως ετοιμάζονται να σαλπάρουν προς μια 
νέα ήπειρο. Εκεί δε ζουν τώρα άνθρωποι, γι’ αυτό όταν φτάσουν, θα είναι υπεύθυ-
νοι για την ίδρυση μιας νέας χώρας. 

2. Χωρίζουμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 4 ή 5 ατόμων και δίνουμε στην κάθε 
ομάδα ένα φάκελο με όλες τις κάρτες των «Θέλω και Αναγκών», κομμένες και 
πλαστικοποιημένες, εξηγώντας πως αυτά είναι τα πράγματα που πακετάρουν για 
να πάρουν μαζί τους για μια ζωή στη νέα χώρα. (Προσπαθούμε ώστε οι ομάδες να 
είναι ανομοιογενείς για να επιτευχθεί αντιπαράθεση και διαφωνία). 

3. Ζητάμε από την κάθε ομάδα να ανοίξει το φάκελο, να διαμοιραστούν και να μελε-
τήσουν τις κάρτες.  

4. Καλούμε τους μαθητές να παρακολουθήσουν  τμηματικά στο διαδραστικό πίνακα 
την ταινία «SAILING TO A NEW LAND» ειδικά φτιαγμένη στο movie maker ώ-
στε να ακολουθεί το σενάριο του ταξιδιού. Η αφήγηση εναλλάσσεται με την παρα-
κολούθηση της ταινίας η οποία σταματά (παγώνοντας την εικόνα στην οθόνη του 
διαδραστικού) για να δοθεί η καινούρια οδηγία.  Εναλλακτικά, αφηγούμαστε με 
παραστατικό τρόπο την ιστορία παίζοντας ανάλογη μουσική. Εξηγούμε πως το κα-
ράβι σαλπάρει τώρα και ξεκινάμε την αφήγηση: 

«Στην αρχή το ταξίδι είναι πολύ ευχάριστο. Ο ήλιος λάμπει και η θάλασσα είναι γαλήνια. 
Ωστόσο, μια μεγάλη καταιγίδα εμφανίζεται ξαφνικά και το καράβι κουνιέται επικίνδυνα. 
Ως γεγονός, από στιγμή σε στιγμή θα βυθιστεί! Πρέπει να πετάξετε τρεις από τις κάρτες 
σας στη θάλασσα για να συνεχίσει να επιπλέει το καράβι». 

Ζητάμε από την κάθε ομάδα να αποφασίσει τι θα ρίξει στη θάλασσα. (Εξηγούμε πως 
δεν θα μπορέσουν να πάρουν πίσω αυτά τα πράγματα αργότερα). Επισημαίνουμε πως 
τα πράγματα που απορρίπτουν δε μπορούν να επανακτηθούν και πως τα πράγματα που 
κρατούν είναι αναγκαία για τη δημιουργία μιας νέας χώρας ή μιας νέας «κοινωνίας» 
και όχι μόνο για να επιβιώσουν μέχρι να «διασωθούν». Κάθε ομάδα πρέπει να δικαιο-
λογήσει τι αφήνει πίσω και γιατί. Μερικά αντικείμενα είναι εσκεμμένα αμφιλεγόμενα, 
με στόχο την παρακίνηση συζήτησης σχετικά με το τι καθορίζει ένα αντικείμενο ανα-
γκαίο (λ.χ. ένα κινητό τηλέφωνο πιθανότατα να αποτελεί πολυτέλεια για μερικούς και 
αναγκαίο για επικοινωνία για άλλους). Ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των ομάδων. Οι μαθητές καλούνται να μαζέψουν τις κάρτες που έχουν «πεταχτεί στη 
θάλασσα» και να τις τοποθετήσουν μαζεμένες σε μια στοίβα. 

Συνεχίζουμε την αφήγηση: 

«Επιτέλους η καταιγίδα κόπασε. Όλοι είναι ανακουφισμένοι. Ωστόσο, μια μετεωρολογική 
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πρόβλεψη αναφέρει πως ένας τυφώνας Κατηγορίας 5 κατευθύνεται προς το καράβι. Αν 
θα επιβιώσετε από τον τυφώνα, πρέπει να πετάξετε στη θάλασσα τρεις ακόμη κάρτες! Να 
θυμάστε: μην πετάξετε αυτά που πιθανότατα θα χρειαστείτε για να επιβιώσετε στη νέα 
σας χώρα».  

Όπως και πριν, τα παιδιά, αφού δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, πρέπει να συλ-
λέξουν τις κάρτες και να τις τοποθετήσουν σε μια ξεχωριστή στοίβα. Συνεχίζουμε 
την αφήγηση: 

«Παραλίγο να μην γλιτώσουμε! Ωστόσο, σχεδόν φτάσαμε στη νέα ήπειρο. Όλοι είναι πολύ 
ενθουσιασμένοι. Όμως, τη στιγμή που βλέπουμε γη στον ορίζοντα, μια τεράστια φάλαινα 
χτυπά το καράβι, δημιουργώντας μια τρύπα στο πλευρό. Πρέπει να κάνετε το καράβι α-
κόμη πιο ελαφρύ! Πετάξτε ακόμη τρεις κάρτες. Συλλέξτε και τοποθετήστε αυτές τις κάρ-
τες σε μια στοίβα». 

Ανακοινώνουμε πως επιτέλους έφτασαν στη νέα ήπειρο ασφαλείς και έτοιμοι να χτί-
σουν μια νέα χώρα. Ζητάμε από την κάθε ομάδα να τοποθετήσει τις κάρτες που έμειναν 
σε μια νοητή πυραμίδα ιεράρχησης τοποθετώντας στη βάση τα πιο σημαντικά πράγ-
ματα για την επιβίωση και ανάπτυξή τους και στην κορυφή τα λιγότερο αναγκαία για 
να θυμούνται όλοι τι φέρνουν στη νέα ήπειρο. Δίνουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουν 
την πυραμίδα στο διαδραστικό πίνακα. Ρωτάμε: 

«Έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να επιβιώσετε; Για να μεγαλώσετε και να αναπτυχθείτε 
σωστά; 

Ζητάμε από την κάθε ομάδα να  εξηγήσει τι φέρνει μαζί της στη νέα χώρα. Μετά από 
κάθε περιγραφή, ρωτάμε όλες τις ομάδες αν υπάρχει κάτι που λείπει που θα χρειαστούν 
για να επιβιώσουν; Να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν; Μέσα από την ομαδική συ-
ζήτηση που ακολουθεί, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι αυτά που επέλεξαν ή άφησαν 
πίσω τους είναι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. 

Ανασκόπηση και αξιολόγηση 

Κάνουμε απολογισμό της δραστηριότητας θέτοντας ερωτήσεις όπως: 

• Τι σας άρεσε σε αυτή τη δραστηριότητα; 
• Πώς αποφασίσατε τι είναι αυτό που δε χρειάζεστε; Τι ήταν απαραίτητο; 
• Ήταν δύσκολη η λήψη κάποιων αποφάσεων; Ποιων; 
• Υπήρξαν οποιεσδήποτε διαφωνίες στην ομάδα ως προς το τι να κρατήσετε και τι 

να πετάξετε στη θάλασσα; Πώς επιλύσατε αυτές τις διαφωνίες; 
• Έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες; Ποιοι μπορεί να έχουν διαφορετικές 

ανάγκες; 
• Τι πιστεύετε για τις τελικές σας επιλογές; Θα μπορέσετε να επιβιώσετε σε αυτή 

την ξένη χώρα; Θα μπορέσετε να μεγαλώσετε και να αναπτυχθείτε σωστά; 
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• Μήπως σας ξάφνιασε το τελικό αποτέλεσμα; 
• Ποιες κάρτες αντιπροσωπεύουν πράγματα που πιθανότατα θέλουμε, όμως δεν 

χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε; 
• Ποιες κάρτες αντιπροσωπεύουν πράγματα που χρειαζόμαστε για τη σωματική μας 

επιβίωση; 
• Ποιες κάρτες αντιπροσωπεύουν πράγματα που πιθανότατα να χρειαζόμαστε για 

να μεγαλώσουμε και να αναπτυχθούμε σωστά; 
• Τι θα συνέβαινε σε αυτή τη νέα χώρα εάν δεν είχατε …; (Επιλέγουμε διάφορα 

παραδείγματα από τις κάρτες της προηγούμενης δραστηριότητας). 
 

Τονίζουμε πως τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στις ανθρώπινες ανάγκες: τα 
πράγματα που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος για να επιβιώσει, να μεγαλώσει και να α-
ναπτυχθεί σωστά και να ζήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Επισημαίνουμε πως όλοι χρειά-
ζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα τους. Μερικά είναι απαραίτητα για να επιβιώ-
σουμε, όπως το φαγητό, η ιατρική φροντίδα, το καθαρό νερό και ένα καταφύγιο. Όμως 
άλλα, είναι απαραίτητα για τους ανθρώπους, ούτως ώστε να ζήσουν μια καλή ζωή και 
να αναπτυχθούν. Δεν είναι αρκετό απλά να επιβιώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μην 
υποθέσουν τα παιδιά μέσω αυτής της δραστηριότητας πως μερικά ανθρώπινα δικαιώ-
ματα είναι λιγότερο σημαντικά από άλλα κα πως μπορούν να αφαιρεθούν από τη λίστα 
δικαιωμάτων. Κατά τον απολογισμό, τονίζουμε την αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων.  

Δραστηριότητα 2: Against all odds - Immigrant or Refugee? 

Οι δραστηριότητες 2 και 3 είναι εμπνευσμένες από την ενότητα 2 – «Border Country» 
του ψηφιακού παιχνιδιού «Against all odds», την ενότητα 6 – «Border Crossing» του 
«Passages - An Awareness Game confronting the plight of refugees», ενός βιωματικού 
παιχνιδιού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το οποίο βασίζεται 
στη μέθοδο της προσομοίωσης, και την Ενότητα 7: «Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτού-
ντες άσυλο», του εγχειριδίου «Symbiosis: Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανε-
κτικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο». Στόχος είναι: 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές την εικόνα της Ευρώπης από την πλευρά των με-
ταναστών και προσφύγων (ενσυναίσθηση). 

• Να ενημερωθούν για τη διαφορά μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. 
• Να κατανοήσουν τον όρο δίωξη, βασική προϋπόθεση για να δοθεί προστασία 

σε ανθρώπους που ζητούν άσυλο. 

Περιγραφή 

Στην αίθουσα υπολογιστών, τα παιδιά κάθονται ανά ένα ή σε ζευγάρια μπροστά από 
τους υπολογιστές. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας, ρωτάμε: 
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• «Στο προηγούμενο μάθημα κάναμε ένα νοητό ταξίδι σε μια καινούρια ήπειρο. Σε 
ποιες περιπτώσεις ένας άνθρωπος αποφασίζει να εγκαταλείψει τη χώρα του και 
να ζητήσει μια διαφορετική πατρίδα»; (Εκμαιεύουμε απαντήσεις που έχουν να 
κάνουν με την ανάγκη διαφυγής λόγω κινδύνου, πολέμου, ιδεολογίας, οικονο-
μικών δυσκολιών κλπ). 

• «Αν έπρεπε να επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα για δεύτερη φορά, θα πετού-
σατε διαφορετικά πράγματα; Θα επιλέγατε διαφορετικά αν ήσασταν πρόσφυγες ή 
μετανάστες»; 

Ζητάμε από τους μαθητές να σκεφτούν τους λόγους που ωθούν τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τη χώρα τους (παράγοντες παρώθησης) και τους 
λόγους για τους οποίους τους ελκύει η Ευρώπη (παράγοντες προσέλκυσης). 

Μοιράζουμε τα φύλλα εργασίας και καλούμε τα παιδιά να απαντήσουν γραπτά στις 
δύο πρώτες ερωτήσεις του φυλλαδίου.  

• Τι είναι άσυλο; Τι συνεπάγεται η αίτηση για άσυλο»; 
• Ποια η διαφορά μεταξύ ενός μετανάστη και ενός πρόσφυγα; 
Ζητάμε από τα παιδιά να μοιραστούν με την τάξη τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 
αυτές και παρατηρούμε αν οι απόψεις διαφέρουν. Εξηγούμε στα παιδιά πως η άφιξη σε 
μια ξένη χώρα δε γίνεται πάντα κάτω από ομαλές συνθήκες και τους ρωτάμε αν έχουν 
δει στις ειδήσεις τι συμβαίνει με τους πρόσφυγες στη χώρα μας και αλλού.  

Στη συνέχεια δίνουμε οδηγίες για σύνδεση στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.playagainstallodds.ca/game_us.html 

Παίζοντας το ψηφιακό παιχνίδι «AGAINST ALL ODDS» (εικ. 1), οι μαθητές μπορούν 
να ταυτιστούν με τον πρωταγωνιστή του παιγνιδιού, ένα νεαρό πρόσφυγα ο οποίος α-
ναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του και αντιμετωπίζει μία σειρά από δυσκολίες 
και διλήμματα τόσο κατά τη διάρκεια της φυγής όσο και κατά την άφιξή του στη χώρα 
ασύλου. Με αυτό το βιωματικό τρόπο, ο μαθητής ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται 
για το τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. Για να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας, 
πρέπει οι αρχές ασύλου μιας χώρας να αποφασίσουν αν κάποιος αιτών άσυλο έχει δι-
καιολογημένο φόβο δίωξης. Πως καθορίζεται όμως ο «δικαιολογημένος φόβος δίω-
ξης»; Βοηθάμε τα παιδιά να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να επιλέξουν τη δραστη-
ριότητα 2 από την ενότητα BORDER COUNTRY. Εδώ, παίζοντας αρχικά το  ρόλο του 
υπαλλήλου του γραφείου μετανάστευσης θα πρέπει να μελετήσουν τις αιτήσεις για ά-
συλο, τη διεθνή νομοθεσία και να αποφασίσουν αν οι υποψήφιοι asylum-seekers δικαι-
ούνται άσυλο ή όχι. Με το ποντίκι πρέπει να σύρουν τον όρο immigrant ή refugee πάνω 
στη φωτογραφία του κάθε υποψηφίου. (Εναλλακτικά αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπο-
λογιστές, το παιχνίδι παίζεται στο διαδραστικό πίνακα, όπου σηκώνεται το κάθε παιδί, 
ενώ η υπόλοιπη τάξη παίζει το ρόλο των κρατικών υπαλλήλων που αποφασίζουν για 
τη χορήγηση ασύλου ή όχι). Στο δίκτυο δεδομένων (web notes) οι μαθητές βρίσκουν 
επιπρόσθετα κείμενα, πραγματικές ιστορίες προσφύγων, ταινίες μικρού μήκους, και 
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δίκαιο 
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ασύλου και για την καθημερινή ζωή των προσφύγων. 

 

Εικόνα 1: Οι μαθητές συζητούν και επιλέγουν τις κάρτες των Θέλω και των Αναγκών 
για το ταξίδι στη Νέα Γη (Δραστηριότητα 1) και παίζουν το ψηφιακό παιχνίδι Αgainst 

Αll Οdds - Border Country (Δραστηριότητα 2) 

Ανασκόπηση 

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις επόμενες ερωτήσεις του φυλ-
λαδίου.  

• Τι μάθατε για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αγνοούσατε; 
• Τι μπορεί να προβλέψει κάποιος πρόσφυγας ο οποίος φεύγοντας από τη χώρα του 

δεν ξέρει τι πρόκειται να αντιμετωπίσει; 
• Πώς θα είχατε αισθανθεί εσείς οι ίδιοι αν βρισκόσασταν στην ίδια θέση; 

Οι αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους στην εξορία είναι πολλές, και δεν περιορίζονται 
μόνο στον πόλεμο και τις συγκρούσεις. Άσυλο σημαίνει ότι η χώρα στην οποία κατα-
φεύγουν πρόσφυγες επιτρέπει την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στη χώρα και τους 
παρέχει προστασία. Εξηγούμε εκ νέου τον όρο asylum seeker «αιτών άσυλο» στην τάξη 
– είναι το άτομο που περνά διεθνή σύνορα και αναζητά άσυλο σε άλλη χώρα. Κάθε 
αιτών άσυλο δεν πρέπει να επιστρέφεται πίσω στη χώρα καταγωγής τους κι έχει το 
δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα όπου υπέβαλε αίτηση μέχρι να εξετασθεί η αίτησή 
του. Δεν είναι όλοι οι αιτούντες άσυλο πρόσφυγες, αλλά όλοι οι πρόσφυγες πέρασαν 
από το στάδιο του αιτούντος άσυλο (Moussalli, 1992· Goodwin et al, 1996· Goldin et 
al, 2012). Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίξουν στο σπίτι και τις άλλες ενότητες του 
διαδικτυακού παιχνιδιού AGAINST ALL ODDS που μεταφέρει τον παίκτη σ’ ένα τα-
ξίδι φυγής, από τη στιγμή της δίωξης μέχρι την αναζήτηση ασύλου και ασφάλειας. 

 

Δραστηριότητα 3: The immigration office (Αυθόρμητος Λόγος - Παιχνίδι Προσο-
μοίωσης)  

Για εμπέδωση της προηγούμενης δραστηριότητας, μοιράζουμε τις ακόλουθες κάρτες 
αίτησης ασύλου. Κάθε παιδί υποδύεται έναν πρόσφυγα. Ο μαθητής γνωρίζει μόνο το 
κείμενο της αίτησης και πρέπει να σκεφτεί και να φανταστεί τα υπόλοιπα στοιχεία της 
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ταυτότητάς του. Πρέπει να κρατήσει σημειώσεις για την καταγωγή, την οικογένεια, την 
εκπαίδευση, τις εμπειρίες του.  Ο κάθε μαθητής σηκώνεται στο κέντρο της αίθουσας. 
Η τάξη μπορεί να του κάνει ερωτήσεις πριν αποφανθεί αν δικαιούται άσυλο ή όχι. Εν-
δεικτικές κάρτες ρόλων (μετάφραση από τα αγγλικά): 

• Φοβάμαι να φυλακιστώ λόγω των πολιτικών απόψεων μου. Στην χώρα μου διεξάγονται 
βασανιστήρια. 

• Είναι παράνομο να μιλώ την γλώσσα μου δημοσίως ή να δίνω στο παιδί μου όνομα στη 
δική μου γλώσσα. 

• Η κόρη µου είναι σοβαρά άρρωστη και δεν έχουµε λεφτά για την εγχείρηση της καρδιάς 
της που είναι επείγουσα. Τώρα αναζητάμε άσυλο σε άλλη χώρα. 

• Δεν μπορώ να κάνω καλύτερη δουλειά, επειδή στην ταυτότητα λέει ότι είμαι μέλος μιας 
συγκεκριμένης θρησκευτικής ομάδας. 

• Οι γονείς μου θέλουν να με αναγκάσουν να παντρευτώ έναν άτομο που δεν θέλω να 
παντρευτώ. 

• Δεν μπορώ να ασκώ την θρησκεία μου. Είναι παράνομο. 

• Δε βγάζω αρκετά για να ζήσω την οικογένειά μου. 

• Ήμουν για οχτώ χρόνια στην φυλακή επειδή άσκησα κριτική στη κυβέρνηση σε δημόσια 
συνέλευση. Τώρα φοβάμαι μήπως με φυλακίσουν ξανά. 

Δραστηριότητα 4: The interview (Δραματοποίηση - Role Play) 

Φροντίζουμε ώστε η διάταξη των θρανίων στην αίθουσα να αφήνει χώρο για θεατρικό 
παιχνίδι. Στον διαδραστικό πίνακα, προβάλλουμε τρία βίντεο-αποσπάσματα, ενθαρ-
ρύνοντας τα παιδιά να κρατήσουν σημειώσεις και ανταλλάσουμε απόψεις μετά από 
κάθε προβολή.  

Το πρώτο είναι ένα δίλεπτο φιλμάκι της UNICEF με τίτλο «Unfairy Tales: Malak and 
the boat» (https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y), που περιγράφει τη 
θαλάσσια περιπέτεια μιας 7χρονης προσφυγοπούλας από τη Συρία. Στη συνέχεια, προ-
βάλλουμε 2 αποσπάσματα από δελτία ειδήσεων του Al Jazeera, το πρώτο με τίτλο 
«Tourists On Greek Island Disgusted By Refugees» 
(https://www.youtube.com/watch?v=xQzyKYo7ggo) με θέμα την άφιξη προσφύγων 
στη Σύρο και την αντίδραση των κατοίκων, και το δεύτερο με θέμα την υποψηφιότητα 
για Νόμπελ Ειρήνης των κατοίκων της Λέσβου «Greek Grandmother & Fisherman 
Nominated For Nobel Peace Prize» 

(https://www.youtube.com/watch?v=AeeHnGb6EKE). 
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Στη συνέχεια εξηγούμε στα παιδιά ότι θα δραματοποιήσουμε ότι είδαμε, υποδυόμενοι 
διάφορους χαρακτήρες: τους δημοσιογράφους που παίρνουν συνέντευξη από τους κα-
τοίκους του νησιού και τους πρωταγωνιστές, τον ψαρά, το Δήμαρχο, τους εξαγριωμέ-
νους άγγλους τουρίστες, τη γιαγιά που βοήθησε, τη Μάλακ και διάφορους άλλους πρό-
σφυγες, για τους οποίους μοιράζουμε κάρτες ρόλων. Μετά τη δραστηριότητα, αναθέ-
τουμε γραπτή εργασία ή οργανώνουμε debate με θέμα: «European Countries must close 
their borders to Syrian Refugees». 

 

Εικόνα 2: Οι μαθητές υποδύονται ρόλους (Γραφείο Μετανάστευσης - Δραστηριότητα 3) 
& δραματοποιούν μία Τηλεοπτική Συνέντευξη (Δραστηριότητα 4) 

Απολογισμός και αξιολόγηση 

Με τη χρήση Τ.Π.Ε. το μάθημα γίνεται πιο ζωντανό, πιο άμεσο και πιο ενδιαφέρον για 
τους μαθητές απ’ ότι με τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας. Η εικόνα και η μουσική ζω-
ντανεύουν την εμπειρία, ενώ η δυνατότητα χρήσης του διαδραστικού πίνακα, το ψη-
φιακό ταξίδι φυγής και το παιχνίδι προσομοίωσης «ξεκολλά» τους μαθητές από το θρα-
νίο και τους δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούν οπτικά το όραμά τους για την καινού-
ρια ζωή που θα δημιουργούσαν. Αυτό συμβάλλει στην αμεσότερη επικοινωνία, και δί-
νει το έναυσμα να εκφραστούν ευκολότερα, ανταλλάσσοντας διαφορετικές απόψεις. 
Παίζοντας το παιχνίδι και υποδυόμενοι ρόλους, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τα 
συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Νιώθουν την αγωνία 
που προκαλεί ο χωρισμός και η φυγή. Έχουν τη δυνατότητα να σκεφθούν πιθανές λύ-
σεις στα προβλήματα των προσφύγων, ειδικά σε ό,τι αφορά στην ένταξή τους στη χώρα 
ασύλου ή τον επαναπατρισμό τους. Υιοθετούν μια θετικότερη στάση απέναντι στους 
πρόσφυγες που ζουν στη δική τους χώρα και ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό 
δράση υπέρ των προσφύγων. Το πιο σημαντικό, μυούνται στις αξίες της ισότητας, του 
σεβασμού της διαφορετικότητας, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας. 
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Snowflakes, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι του Scratch 

Μαγουλιώτη Θεοδώρα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, 

Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρ/κής & Μηχ. Η/Υ, 

dmagoul@yahoo.gr 

Περίληψη 

Προκειμένου να τονωθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των ενήλικων και εργαζό-

μενων μαθητών εσπερινών σχολείων για εποικοδομητική και ενεργητική συμμετοχή 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποφασίστηκε η ανάπτυξη της παρούσας εκπαι-

δευτικής δράσης. Αφορμή αποτέλεσε το μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογι-

στών» της Γ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τομέα Πληροφορικής. Η δράση αφορά στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο περιβάλλον του 

Scratch, με την ονομασία «Snowflakes (χιονονιφάδες)», χρησιμοποιώντας τις βασικές 

αλγοριθμικές δομές της ακολουθίας, της επιλογής και της επανάληψης, καθώς επίσης 

της δομής δεδομένων του πίνακα. Η δράση αφορά στην προγραμματιστική εξοικείωση, 

την αλγοριθμική εμπέδωση και την ωρίμανση στην ανάπτυξη κώδικα των μαθητών, 

μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον οπτικού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, 

όπως είναι αυτό του Scratch. 

Λέξεις-Κλειδιά: προγραμματισμός, Scratch, εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

Εισαγωγή 

Το παιχνίδι αποτέλεσε ιδέα των ενήλικων μαθητών της Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., 

τομέα Πληροφορικής. Οι μαθητές σχεδίασαν το παιχνίδι ως παιχνίδι 10 επιπέδων. Στη 

συνέχεια χωρίστηκαν σε 11 ομάδες. Μία ομάδα ανέλαβε τη συντονιστική δράση (βοή-

θεια στις υπόλοιπες ομάδες, συνένωση του κώδικα των ανεξάρτητων επιπέδων στο ε-

νιαίο αρχείο του συνολικού παιχνιδιού). Καθεμιά από τις υπόλοιπες ομάδες ανέλαβε 

την αυτόνομη και ανεξάρτητη υλοποίηση ενός επιπέδου του παιχνιδιού. Οι μαθητές 

κάθε ομάδας δούλευαν ηλεκτρονικά σε κοινό αρχείο που αφορούσε το επίπεδο ευθύνης 

τους, ωστόσο μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιούνταν δια ζώσης συναντήσεις ό-

λων των εμπλεκομένων μαθητών και της καθηγήτριας για αλληλο-ενημέρωση ως προς 

την πορεία υλοποίησης κάθε επιπέδου, καθώς και για την επίλυση αποριών ή την αντι-

μετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

Η λογική του παιχνιδιού στηρίχθηκε σε αντίστοιχα παιχνίδια που υπάρχουν σε παιχνι-

δομηχανές, παιχνίδια τύπου «πληκτρολόγησε αυτό που βλέπεις» (Παιχνιδομηχανή, 

2016), καθώς επίσης και σε πλατφόρμες android, στις οποίες ο παίκτης ακουμπά με το 

δάκτυλό του τα αντικείμενα που βλέπει. Εδώ, εφόσον δεν υπήρχε η δυνατότητα της 

χρήσης οθόνης αφής, και με δεδομένο τις διαθέσιμες εντολές του Scratch (Scratch, 

2015), που οι μαθητές διδάχτηκαν και μπορούσαν να διαχειριστούν, επέλεξαν την προ-

σέγγιση του «πληκτρολόγησε αυτό που βλέπεις»!  
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Το παιχνίδι συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παιχνιδιού στο Scratch, υπό 

την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ (206460/Δ2/16-12-2015) και βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο 

Πρωτότυπης Δημιουργίας για την καλλιέργεια του ψηφιακού αλφαβητισμού. Το παι-

χνίδι μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://scratch.mit.edu/projects/103718338/#player για δοκιμή και πλοήγηση στον κώ-

δικα και τα αντικείμενά του. 

Αναλυτική περιγραφή του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, ενώ κύριο χαρακτηριστικό 

του είναι η πληκτρολόγηση. Ο παίκτης πρέπει να πληκτρολογήσει ότι βλέπει στην ο-

θόνη του παιχνιδιού (πρόκειται για sprites που τους έχει αποδοθεί η έννοια της "χιονο-

νιφάδας"). Αν για παράδειγμα ο παίκτης βλέπει στην οθόνη του τους αριθμούς (ή 

χιονονιφάδες) 5 και 8 πρέπει να πληκτρολογήσει 5 και 8 (ή 8 και 5), όσο διαρκεί η 

εμφάνιση αυτών των αριθμών στην οθόνη του παιχνιδιού. Ο παίκτης κερδίζει 1 πόντο 

(βαθμό) για κάθε «χιονονιφάδα» που πληκτρολόγησε σωστά και έγκαιρα. 

Συχνά οι χιονονιφάδες που πέφτουν είναι πολλές και ο παίκτης δεν προλαβαίνει να τις 

πληκτρολογήσει όλες. Τότε παίρνει βαθμό μόνο γι' αυτές που έχει προλάβει να πλη-

κτρολογήσει. Οι υπόλοιπες που δεν έχουν πληκτρολογηθεί, παραμένουν στην οθόνη 

του παιχνιδιού, μέχρι που «βυθίζονται» εντελώς, οπότε και εξαφανίζονται. 

Σε ορισμένα επίπεδα, όπου οι χιονονιφάδες είναι πολλές, δίνεται η δυνατότητα στον 

παίκτη να παγώσει την οθόνη του (βοήθεια FREEZE), ώστε να πληκτρολογήσει χωρίς 

άγχος τις χιονονιφάδες που βλέπει. Είναι μια βοήθεια που θεωρήθηκε πως πρέπει να 

δοθεί σε παιδιά. Επίσης, ενισχύει την κριτική τους σκέψη (Ματσαγγούρας, 1998), α-

ναφορικά με το σημείο που πρέπει να επιλέξουν οι ίδιοι ώστε να χρησιμοποιήσουν τη 

βοήθεια FREEZE. Η βοήθεια FREEZE δίνεται μόνο 1 φορά στα επίπεδα εκείνα που 

έχουν πολλές χιονονιφάδες στην οθόνη του παιχνιδιού (π.χ. επίπεδο 2). 

Στον παρακάτω Πίνακα περιγράφεται το κάθε επίπεδο, δηλαδή ποιες είναι οι χιονονι-

φάδες του, πότε τελειώνει το επίπεδο και γίνεται μετάβαση στο επόμενο επίπεδο, κα-

θώς και πότε ο παίκτης «καίγεται», οπότε το παιχνίδι τελειώνει. 

Level Ποιες είναι οι χιονονιφάδες 
Αλλάζεις ε-

πίπεδο 

Στο 1 λεπτό, 

κατά μέσο 

όρο στο επί-

πεδο αυτό 

πέφτουν 

Καίγεσαι 

Level 1 

Freeze: 

NO 

Πέφτουν μόνο τα εννέα ψηφία, 

όρθια και σχετικά μεγάλα, 

αλλά εμφανίζονται ένα-ένα 

στην οθόνη. Π.χ.  

Όταν κάθε 

αριθμός 

(sprite) έχει 

εμφανιστεί 

στην οθόνη 

20 αριθμοί 

(sprites) 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 1 λε-

πτό. 
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,  

τουλάχιστον 

μία φορά. 

Level 2 

Freeze: 

YES 

Πέφτουν μόνο αριθμοί, όρθιοι 

και σχετικά μεγάλοι, ΠΟΛΛΟΙ 

ΜΑΖΙ. Π.χ. 

 

Στα 19 πε-

τυχημένα 

χτυπήματα 

38 αριθμοί 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 1 λε-

πτό. 

Level 3 

Freeze: 

NO 

Πέφτουν μόνο γράμματα, όρθια 

και σχετικά μεγάλα, ΑΛΛΑ 

ΕΝΑ – ΕΝΑ. Π.χ. 

,  

Όταν κάθε 

γράμμα 

(sprite) έχει 

εμφανιστεί 

στην οθόνη 

τουλάχιστον 

μία φορά. 

19 γράμματα 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 1 λε-

πτό. 

Level 4 

Freeze: 

YES 

Πέφτουν μόνο γράμματα, όρθια 

και σχετικά μεγάλα, ΠΟΛΛΑ 

ΜΑΖΙ. Π.χ. 

 

Στα 39 πε-

τυχημένα 

χτυπήματα 

78 γράμματα 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 1 λε-

πτό. 

Level 5 

Freeze: 

YES 

Πέφτουν αριθμοί, διαφορετι-

κών μεγεθών και υπό διαφορε-

τικές κλίσεις, ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

Π.χ. 

 

Στα 22 πε-

τυχημένα 

χτυπήματα 

44 αριθμοί 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 1 λε-

πτό. 

Level 6 

Freeze: 

YES 

Πέφτουν γράμματα, διαφορετι-

κών μεγεθών και υπό διαφορε-

τικές κλίσεις, ΠΟΛΛΑ ΜΑΖΙ. 

Π.χ. 

 

Στα 38 πε-

τυχημένα 

χτυπήματα 

76 γράμματα 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 1 λε-

πτό. 
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Level 7 

Freeze: 

YES 

Πέφτουν γράμματα και αριθ-

μοί, διαφορετικών μεγεθών και 

υπό διαφορετικές κλίσεις, 

ΠΟΛΛΑ ΜΑΖΙ. Π.χ. 

 

Στα 84 πε-

τυχημένα 

χτυπήματα 

112 γράμ-

ματα, αριθ-

μοί 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 1,5  

λεπτό. 

Level 8 

Freeze: 

NO 

Πέφτουν 24 διαφορετικά αντι-

κείμενα, όρθια και σχετικά με-

γάλα, αλλά ένα – ένα. Το 

πρώτο γράμμα από το κάθε α-

ντικείμενο είναι κάποιο από τα 

γράμματα του αγγλικού αλφά-

βητου. Π.χ. 

,  

Όταν κάθε 

αντικείμενο 

(sprite) έχει 

εμφανιστεί 

στην οθόνη 

τουλάχιστον 

μία φορά. 

112 πόντοι 

αντικειμένων 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 50% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 2  

λεπτά, δηλαδή 

πρέπει να έ-

χεις κάνει 

τουλάχιστον 

112 πετυχη-

μένα χτυπή-

ματα μέσα σε 

2 λεπτά. 

Level 9 

Freeze: 

YES 

Πέφτουν αντικείμενα, όρθια 

και σχετικά μεγάλα. Π.χ. 

 

Στα 289 πε-

τυχημένα 

χτυπήματα 

362 πόντοι 

αντικειμένων 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 40% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 2  

λεπτά. 

Level 10 

Freeze: 

YES 

Πέφτουν αντικείμενα, διαφορε-

τικών μεγεθών και υπό διαφο-

ρετικές κλίσεις. Π.χ. 

 

Στα 360 πε-

τυχημένα 

χτυπήματα 

360 πόντοι 

αντικειμένων 

Αν δεν έχεις 

πιάσει το 40% 

αυτών που έ-

χουν πέσει 

μετά από 2,5  

λεπτά. 
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Ο παίκτης που θα καταφέρει να ξεπεράσει τα δέκα επίπεδα, ξαναρχίζει από το επίπεδο 

1, με τη διαφορά όμως τώρα ότι οι χρόνοι είναι αυστηρότεροι, έτσι ο παίκτης καλείται 

να ξαναπροσπαθήσει, αλλά με αύξηση της ταχύτητας πτώσης των χιονονιφάδων, η ο-

ποία απαιτεί αυξημένες ταχύτητες στην πληκτρολόγηση. Όταν ο παίκτης χάσει, όλα τα 

sprites του παιχνιδιού αλλάζουν μορφή (ενδυμασία), μετατρέπονται σε «χιονονιφάδες» 

(sprites λευκού χρώματος) και αέναα πέφτουν στο υπόβαθρο, χωρίς να δέχονται είσοδο 

από τον παίκτη. 

Προγραμματιστικά οφέλη 

Στο παιχνίδι χρησιμοποιήθηκαν 171 αντικείμενα (sprites), τα οποία συμφωνήθηκαν να 

αποτελούν τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού κατά την αρχική φάση του σχεδιασμού 

του. Τα αντικείμενα σχεδιάστηκαν από τη συντονιστική ομάδα και την καθηγήτρια της 

δράσης με τη βοήθεια των εργαλείων του Scratch, αλλά και των εργαλείων του Pho-

toshop CS6 (Κωλέτσου, 2015). Ακολουθούν ορισμένα στιγμιότυπα των αντικειμένων 

αυτών. 

 

Το υπόβαθρο της αρχικής 

οθόνης του παιχνιδιού. 

 

Το κουμπί έναρξης του παι-

χνιδιού. 

  

  

Ενδεικτικά αντικεί-

μενα (sprites) του παι-

χνιδιού. 

 

 

 

 

Πλαίσια ενημέρωσης τερ-

ματισμού του παιχνιδιού, 

 

 

Ενδεικτικά αντικείμενο (sprite) παιχνιδιού δύο ενδυ-

μασιών. Η πρώτη ενδυμασία είναι η ορατή ενδυμα-

σία κατά τη διαδικασία που το παιχνίδι είναι ενεργό. 
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Freeze λειτουργίας, έναρ-

ξης επόμενου επιπέδου, α-

ντίστοιχα. 

Η δεύτερη ενδυμασία είναι η «χιονονιφάδα» στην ο-

ποία μετατρέπεται το αντικείμενο, όταν το παιχνίδι 

τερματίσει. 

Οι μαθητές για το κάθε επίπεδο του παιχνιδιού, αλλά και για την κάθε ενδυμασία του 

στιγμιότυπου (δηλαδή άλλη μορφή του ίδιου sprite), ανέπτυξαν τον κατάλληλο κώδικα 

(Σιδερίδης, Γιαλούρης, Μπακογιάννης, Σταθόπουλος, 2012), που τους έδινε τη δυνα-

τότητα να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες προγραμματιστικές αρχές: 

 Διαχείριση τοπικών και καθολικών μεταβλητών, απλού τύπου, αλλά και πινάκων, 

χρησιμοποιώντας και μεταβλητές φρουρούς (flags) (για τα επίπεδα 1, 3 και 8). 

 Εξοικείωση με τη δομή επιλογής και τις σύνθετες λογικές συνθήκες (χρήση αριθ-

μητικών τελεστών, χρήση τελεστών σύγκρισης και λογικών τελεστών). 

 Εξοικείωση με τις δομές επανάληψης «για πάντα», «επανέλαβε ώσπου». 

 Διαχείριση μηνυμάτων: μετάδοση μηνυμάτων, λήψη μηνυμάτων και εκτέλεση κα-

τάλληλου κώδικα. Εδώ οι μαθητές συνειδητοποίησαν την έννοια της παράλληλης 

εκτέλεσης κώδικα σε παραπάνω από δύο αντικείμενα. Επίσης, συνειδητοποίησαν 

την έννοια «σταμάτησε αυτό το σενάριο, ή όλα ή άλλα σενάρια στο αντικείμενο αυτό» 

με τη λήψη κατάλληλου μηνύματος. Επίσης, οι μαθητές κατανόησαν την αναγκαι-

ότητα της καθολικής διαχείρισης μηνυμάτων από ένα αντικείμενο που θα πρέπει 

να έχει το ρόλο του συντονιστή (master), έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος της μετά-

δοσης και λήψης όλων των μηνυμάτων. Το ρόλο του αντικειμένου – συντονιστή 

έπαιξε το υπόβαθρο του παιχνιδιού. 

 Εξοικείωση με τις διαστάσεις του υπόβαθρου και τις συντεταγμένες του (θέσεις x, 

y), ώστε κάθε sprite να τοποθετείται στην κατάλληλη θέση εντός της σκηνής. 

 Εξοικείωση με την έννοια του προσανατολισμού, καθώς τα αντικείμενα στα επί-

πεδα χαμηλής δυσκολίας είναι τοποθετημένα σε όρθια θέση εντός της σκηνής, ενώ 

στα επίπεδα αυξημένης δυσκολίας αλλάζουν τον προσανατολισμό τους, προκειμέ-

νου να δυσκολέψουν τον παίκτη στην αναγνώρισή τους. 

Επίπεδο 8: αντικείμενο τοποθετη-

μένο σε όρθια θέση. 

Επίπεδο 10: αντικείμενο τοποθετη-

μένο σε πλάγια θέση. 

 
 

 Εξοικείωση με τη συνάρτηση «επίλεξε έναν τυχαίο αριθμό από … μέχρι το … » 

καθώς κάθε φορά η επιλογή του αντικειμένου που θα εμφανιστεί, η ακριβής θέση 

του στη σκηνή, αλλά και το χρώμα του, είναι τυχαία. Στα επίπεδα αυξημένης δυ-

σκολίας, επίσης τυχαίος είναι και ο προσανατολισμός του κάθε αναδυόμενου αντι-

κειμένου. 

 Εξοικείωση με προηγμένες προγραμματιστικές έννοιες και τεχνικές. Χρησιμοποι-

ήθηκαν προηγμένες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της λογικής του: 

1. Πότε ο παίκτης χάνει. Στην παρούσα έκδοση του παιχνιδιού, αποφασίστηκε ο 
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παίκτης να χάνει όταν δεν καταφέρει ένα συγκεκριμένο πλήθος πετυχημένων 

χτυπημάτων, σε συγκεκριμένο χρόνο. Όταν δηλαδή δεν επιτευχθεί επιτυχής πλη-

κτρολόγηση συγκεκριμένου πλήθους αντικειμένων σε συγκεκριμένο χρόνο και 

τα αντικείμενα αυτά δεν χαθούν από την οθόνη. Το πλήθος αντικειμένων και το 

χρονικό όριο ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο. Π.χ. στο επίπεδο 2, ο παίκτης 

χάνει αν δεν πιάσει το 50% αυτών που έχουν πέσει σε 1 λεπτό. Έχει μετρηθεί 

ότι στο επίπεδο 2 στο 1 λεπτό πέφτουν κατά μέσο όρο 38 αριθμοί. 

2. Πότε ο παίκτης αλλάζει επίπεδο. Στην παρούσα έκδοση του παιχνιδιού, απο-

φασίστηκε ο παίκτης να αλλάζει επίπεδο μόλις πετύχει ένα συγκεκριμένο πλή-

θος επιτυχημένων χτυπημάτων ανά επίπεδο. Όταν δηλαδή επιτευχθεί 

πληκτρολόγηση συγκεκριμένου πλήθους sprites σε συγκεκριμένο χρόνο και τα 

sprites αυτά χαθούν από την οθόνη. Το πλήθος sprites και το χρονικό όριο ποι-

κίλουν ανάλογα με το επίπεδο. Π.χ. στο επίπεδο 2, ο παίκτης αλλάζει επίπεδο 

όταν πετύχει 19 πετυχημένα χτυπήματα και δεν έχει χάσει. Στα επίπεδα 1, 3 και 

8 ο παίκτης αλλάζει επίπεδο μόλις εξοικειωθεί με όλα τα αντικείμενα του επιπέ-

δου, πληκτρολογώντας τα τουλάχιστον μία φορά. 

3. FREEZE, όπου πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα όπως πότε πρέπει να εμφα-

νίζεται. Στην τωρινή έκδοση του παιχνιδιού, αποφασίστηκε μόλις το πλήθος των 

ταυτόχρονα εμφανιζόμενων sprites στη σκηνή περάσει κάποιο ορισμένο όριο. 

Π.χ., το όριο αυτό έχει οριστεί στα 5 sprites για το επίπεδο 5. Το όριο αυτό ποι-

κίλει ανάλογα το επίπεδο. 

Συμπεράσματα, το μέλλον 

Το παιχνίδι αυτό αποτελεί προϊόν μαθητικής εμπειρίας κι αυτό από μόνο του το κάνει 

ιδιαίτερα σημαντικό. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν, αφιέρωσαν 

χρόνο, σχεδίασαν, υλοποίησαν και ξεπέρασαν δυσκολίες. Η εμπειρία τους εμπλουτί-

στηκε σε ομαδοσυνεργατικό επίπεδο, παράλληλα επιτεύχθηκαν εξαιρετικής σημασίας 

μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις και εμπειρία στο πιο 

βασικό γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που σπουδάζουν, στον προγραμματισμό. 

Οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού (Ι.Ε.Π., 2015), που συχνά για τους μαθητές 

αποτελούν κυριολεκτικό κυκεώνα χάους, ιδιαίτερα στην πρώτη τους γνωριμία με το 

αντικείμενο, αναλύθηκαν, οργανώθηκαν, ταξινομήθηκαν, αξιοποιήθηκαν στην πράξη 

για τη δημιουργία ενός λειτουργικού ολοκληρωμένου αποτελέσματος, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε.  

Η εκπαιδευτική σημασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός παιχνιδιού για μαθη-

τές χωρίς πρότερη προγραμματιστική εμπειρία, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έγινε 

εφικτή η εξοικείωση των μαθητών με προηγμένες έννοιες οπτικού και αντικειμενο-

στραφούς προγραμματισμού. 

Επίσης το παιχνίδι που υλοποιήθηκε, πέρα από το ότι είναι ψυχαγωγικό για τους παί-

κτες (παιδιά 5 έως 12 ετών), έχει και σαφές παιδαγωγικό αποτέλεσμα, καθώς: 

1. Τα παιδιά εξοικειώνονται με το πληκτρολόγιο και μαθαίνουν να πληκτρολογούν 
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γρήγορα. 

2. Τα παιδιά εξοικειώνονται με το αγγλικό αλφάβητο και την αγγλική γλώσσα. 

3. Αυξάνεται η παρατηρητικότητα των παιδιών (ειδικά στα επίπεδα εκείνα όπου υ-

πάρχουν πολλά sprites στην οθόνη του παιχνιδιού, ορισμένα εκ των οποίων είναι 

μικρά σε μέγεθος και με ποικίλους προσανατολισμούς). 

4. Ενισχύεται η συνδυαστική ικανότητα των παιδιών (νομίζω ότι βλέπω το γράμμα b, 

πληκτρολογώ το b, όμως αυτό δεν εξαφανίζεται και δεν παίρνω πόντο, άρα είναι ή 

γυρισμένο το d ή γυρισμένο το q ή γυρισμένο το p). 

5. Ενισχύεται η κριτική σκέψη των παιδιών (πότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιη-

θεί η βοήθεια του FREEZE). 

6. Ενισχύεται η μνήμη των παιδιών (ειδικά στα επίπεδα 9 και 10, όπου οι παίκτες 

πρέπει να πληκτρολογήσουν λέξεις, οι οποίες είναι γυρισμένες. Αυτό μπορεί να 

τους δυσκολεύει, όμως αν θυμούνται τη λέξη την πληκτρολογούν άμεσα χωρίς να 

έχουν καλή οπτική του πως γράφεται η λέξη). 

Τέλος, οι μαθητές και η καθηγήτρια συμφώνησαν ότι η δουλειά αυτή μπορεί να έχει 

επεκταθεί, εμπλουτίζοντας τα επίπεδα, αλλά κυρίως για να αντιμετωπιστούν με πιο ευ-

έλικτο τρόπο τα θέματα του πότε ο παίκτης χάνει, πότε είναι καλό να αλλάξει επίπεδο 

και πότε το FREEZE θα πρέπει να εμφανίζεται. Ειδικά στο θέμα του FREEZE, αποτέ-

λεσε κοινή άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις «καλής πορείας» του παί-

κτη. Ωστόσο θα πρέπει να οριστεί η έννοια της «καλής πορείας». Αυτά τα θέματα 

αναμένεται να αποτελέσουν τα θέματα προβληματισμού και εργασίας της επόμενης 

σχολικής χρονιάς. 
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Μια δράση στο πλαίσιο των Teachers4Europe στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΑ Συγκριτικής Φιλολογίας UCL, Υποψήφια Διδάκτορας Κλα-

σικής Φιλολογίας, απόφοιτος Γερμανικής Φιλολογίας EΚΠΑ. 
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Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει την ερευνητική εργασία The European Union Art Project, που 

εκπονήθηκε από δεκατρείς μαθητές του 6ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της δρά-

σης Teachers 4 Europe, που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Περιλαμβάνει τη θεωρητική τεκμηρί-

ωση, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την έρευνα και τα στάδια ολοκλήρωσης του δεύτε-

ρου μέρους της επιμορφωτικής δράσης, που πραγματοποιήθηκε από 18 Ιανουαρίου έως 

18 Απριλίου 2016, καθώς και την τελική της αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτού, επιχει-

ρείται η βιωματική και συναισθηματική εμπλοκή της ομάδας  με τις αρχές της Ε.Ε. κι 

ο εκδημοκρατισμός της σχολικής μονάδας, μέσω του ανοίγματός της στην κοινωνία. 

Για το σκοπό αυτό, ως τελικό προϊόν, συστήνεται μια εταιρική δυναμική κοινότητα, 

μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών: ένα ψηφιακό μουσείο κατασκευάζε-

ται με το λογισμικό Artsteps, στο οποίο εκτίθενται έργα τέχνης των είκοσι οχτώ χωρών 

της Ε.Ε, που ανταποκρίνονται στο τρίπτυχο Ευρώπη-Συνεργασία-Πολιτισμός. 

Λέξεις-Κλειδιά: The European Union Art Project, Teachers 4 Europe, διαθεματική 

παρέμβαση, ψηφιακό μουσείο, Artsteps.  

Εισαγωγή 

Η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα Εκπαίδευσης υιοθετεί και προωθεί την αξιοποίηση 

της Τέχνης και της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας ως εκπαιδευτικών μέσων που κινητο-

ποιούν το συναίσθημα κι εμπλέκουν βιωματικά  τους εκπαιδευόμενους με κάθε γνω-

στικό αντικείμενο, επιτυγχάνοντας τον εκδημοκρατισμό της σχολικής μονάδας, καθι-

στώντας δηλαδή αυτήν ένα σύστημα εξωστρεφές κι ανοιχτό, που προάγει τον κριτικό 

γραμματισμό, αποποιούμενη τα γνωστικά στερεότυπα. Η εκπαιδευτική πολιτική της 

Ε.Ε. διατηρεί συντονιστικό, συμβουλευτικό και διαμεσολαβητικό χαρακτήρα, που προ-

ωθεί τη θέσπιση κι επιδίωξη κοινών στόχων και την καινοτομία στα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα σπουδών των χωρών μελών. Συνεπώς, επιδιώκεται η συνεργασία στην εκ-

παίδευση, η διάχυση της γνώσης εκτός των εθνικών συνόρων, ώστε αυτή να καταστεί 

κοινό κτήμα της διευρυμένης Ευρωπαϊκής οικογένειας, κι επιχειρείται η ανταλλαγή 

εμπειριών κι ορθών πρακτικών. Ο έφηβος που φοιτά στην ελληνική λυκειακή δευτε-

ροβάθμια εκπαίδευση οφείλει να αυτοσυνειδητοποιηθεί ως φορέας κι ως κληρονόμος 

του εθνικού του πολιτισμού κι ως δυνάμει ενεργός Ευρωπαίος Πολίτης, δηλαδή ως 

μέτοχος και κοινωνός της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς. Αυτό το τελευταίο 
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μπορεί να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί μόνο μέσα από την εξοικείωση του Έλληνα 

μαθητή με τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία, τη λογοτεχνία, τις γλώσσες και την τέχνη 

της Ευρώπης, καθώς βεβαίως και με την ενημέρωσή του για την ευρωπαϊκή επικαιρό-

τητα, τους άμεσους στόχους, τις προτεραιότητες και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, τους θεσμούς και τα όργανα της. Ο έφηβος μαθητής αποκτά συνείδηση της 

ευρωπαϊκής του ταυτότητας, όταν γνωρίζει τις δυνατότητες που η Ενωμένη Ευρώπη 

του προσφέρει. Κυρίως, όμως, όταν υιοθετεί το «όραμα της Ενωμένης Ευρώπης», κα-

τακτώντας γνώσεις και δεξιότητες, που του επιτρέπουν να ενστερνίζεται αξίες, όπως η 

ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ιδέα της πολυπο-

λιτισμικής Ευρώπης και της Ευρώπης των Πολιτών. Αυτό αποτελεί σταθερό προϊόν 

και στόχο της «ευρωπαϊκής διάστασης στην Εκπαίδευση», η οποία συναρτάται με τον 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό μετασχηματισμό των επιμέρους εθνι-

κών κοινωνιών. Ο ρόλος της τέχνης ως εκπαιδευτικού μέσου στην επίτευξη των παρα-

πάνω στόχων είναι καταλυτικός: κινητοποιεί την συναισθηματική νοημοσύνη του μα-

θητή, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και την κριτική του σκέψη και συμβάλλει στη 

βιωματική πρόσληψη, άρα στη λειτουργική αφομοίωση της γνώσης.  

Αφόρμηση της διδακτικής παρέμβασης 

Αφετηρία της υλοποίησης της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας στάθηκε η επιλογή 

της εποπτεύουσας το έργο στο πρόγραμμα Teachers 4 Europe, η διήμερη επιμόρφωση 

που έλαβε κι οι υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη 

δράση. Η υπογράφουσα λειτούργησε ως πολλαπλασιάστρια στη σχολική της μονάδα. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε ως ένα άτυπο πολιτιστικό πρόγραμμα της ασύγχρονης, μη 

τυπικής εκπαίδευσης. Αξιοποιήθηκε η ηλεκτρονική τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου, στην οποία η υπογράφουσα δημιούργησε ειδικό κλειστό μάθημα με κωδικούς 

για τα μέλη του, ενημερωτικό υλικό σε ενότητες, ασκήσεις εμπέδωσης. Εφεδρικά α-

ξιοποιήθηκε κι η ψηφιακή κοινωνική δικτύωση με τη δημιουργία κλειστής ομάδας στο 

facebook για επικουρική ανταλλαγή απόψεων. Στο πλαίσιο εφαρμογής της σχολικής 

καινοτομίας μέρος της δράσης έλαβε χώρα στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Συ-

γκεκριμένα διεύρυνε τους στόχους του γνωστικού αντικειμένου της ενότητας Περι-

γραφή- Αφήγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας Α Λυκείου, κατά το πρότυπο του προ-

γράμματος eTwinning.  

Τα στάδια της ερευνητικής εργασίας 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Γίνεται από την επιβλέπουσα. Οι μαθητές ρωτώνται τί γνωρίζουν για 

την «Ευρωπαϊκή Ένωση», αν θυμούνται πόσα κράτη την αποτελούν σήμερα, αν ξέρουν 

σταθμούς στην ιστορία της, αν μπορούν να κατονομάσουν δύο θεσμικά της όργανα. 

Ζητείται στη συνέχεια να ορίσουν τον Ευρωπαίο Πολίτη θεωρητικά και πρακτικά : αν 

συναντήσουν κάποιον σε έναν σταθμό ελέγχου, ποια έγγραφα αποδεικνύουν ότι είναι 

ευρωπαίος πολίτης; Τέλος οι μαθητές ρωτούνται αν γνωρίζουν ποιες δυνατότητες έ-

χουν α) οι ίδιοι ως ευρωπαίοι μαθητές και β) τα μεγαλύτερα αδέρφια τους ως ευρωπαίοι 

φοιτητές μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Πρώτη φάση της δράσης 

Η δράση διακρίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και διαρκεί 

για έναν περίπου μήνα : Επιδιώκει την εξοικείωση των μελών της ομάδας με την ιστο-

ρία, τους στόχους και το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την βοήθεια μιας 

διαθεματικής συγκριτικής προσέγγισης του συγγενούς εκπαιδευτικού  υλικού που αν-

θολογείται στα σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου. Ως τελικό της προϊόν ορίζεται ο υπο-

τυπώδης σχεδιασμός του διδακτικού περιεχομένου ενός διδακτικού εγχειριδίου, το ο-

ποίο προσεγγίζει ολιστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανάγκες των μαθητών της 

ελληνικής λυκειακής εκπαίδευσης. Στους στόχους της πρώτης φάσης συγκαταλέγονται 

: Α) Η ενημέρωση των μελών της ομάδας για τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Β) Η γνωριμία των μαθητών με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κι ο προσδιορισμός των πηγών, από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν έγκυρη ενημέ-

ρωση για καθένα από αυτά. Γ) Η αποτελεσματική διάχυση της ενημέρωσης στους συμ-

μαθητές τους αρχικά και στη συνέχεια σε φίλους, στην οικογένεια και στο οικείο τους 

περιβάλλον ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δ) Η εξοικείωση των μαθητών που 

συμμετέχουν με τα ευρωπαϊκά έγγραφα με τη βοήθεια και των Τεχνολογιών Πληροφο-

ρίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν το ευρωπαϊκό βιογραφικό 

σημείωμα. Ε) Η πληροφόρηση των εφήβων σχετικά με τα δικαιώματα (σπουδές, εργα-

σία, εθελοντισμός), τις προϋποθέσεις για την διεκδίκησή τους (γλωσσομάθεια, ανώ-

τερη μόρφωση, ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων) ως ευρωπαίων εφήβων κι ως μελλο-

ντικών ευρωπαίων πολιτών αλλά και τους τρόπους προσέγγισής τους στη βαθμίδα εκ-

παίδευσης στην οποία φοιτούν (γνωριμία με το πρόγραμμα e Twinning, ενημέρωση για 

τις δυνατότητες και τους στόχους του ΚΑΕ2 του προγράμματος Erasmus Plus, ψηφια-

κός γραμματισμός, διαθεματικότητα). ΣΤ) Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών τεχνι-

κών για την εμπέδωση του ενημερωτικού υλικού της πρώτης φάσης (επαναληπτικές 

ασκήσεις στο Kahoot, που υπάρχουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :  https://play.ka-

hoot.it/#/?quizId=7d2dcaf7b6ad4336a309daa69f78d474&playId=5b951589-1050-

4349-b9e2-726d31ee16ee  

Η δεύτερη φάση 

Στη μέση της πρώτης φάσης, τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν κα-

ταιγισμό ιδεών, προκειμένου να επιλέξουν, μετά από όσα έμαθαν,  λέξεις –κλειδιά για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν παμψηφεί επιλέχτηκε η «συνεργασία», ενώ ιδιαίτερα 

τονίστηκε κι η «ειρήνη» ειδικά υπό την πίεση των πολύ πρόσφατων τρομοκρατικών 

επιθέσεων. Ως αφόρμηση για τη δεύτερη φάση της επιμορφωτικής δράσης, ζητήθηκε 

από τα μέλη της ομάδας να προτείνουν τρόπους, ώστε να εκφράσουν, να συμβολίσουν 

και να διαδώσουν την ειρήνη και την ευρωπαϊκή συνεργασία. Επιλέχτηκε η γλώσσα 

της τέχνης. Αποφασίστηκε να συσταθεί μία εταιρική ψηφιακή κοινότητα για την α-

νταλλαγή ιδεών με αφορμή την καλλιτεχνική δημιουργία και να ιδρυθεί με τη βοήθεια 

του λογισμικού Artsteps ένα ψηφιακό μουσείο, για να  φιλοξενήσει  έργα τέχνης δια-

χρονικών αλλά και σύγχρονων δημιουργών, από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το ψηφιακό αυτό μουσείο επιτρέπει στους επισκέπτες  να αναγνωρίσουν τον 
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εαυτό τους μέσα στον κοινωνικό χώρο που εκείνοι ζουν και να ανακατασκευάσουν στη 

συνείδηση ή στην καθημερινή τους πραγματικότητα αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι 

αντιπροσωπεύουν. Ως πεδίο για την κατανόηση του κόσμου κι ως ετεροτοπία κατά τον 

Φουκώ, δηλαδή ως πραγματικός χώρος που υπάρχει έξω από όλους τους άλλους τό-

πους, ως κοινωνικός τόπος, όπου ταυτόχρονα αναπαρίσταται, αμφισβητείται κι αντι-

στρέφεται η πραγματική γεωγραφία, το ψηφιακό αυτό μουσείο έχει ενισχυμένο κοινω-

νικό ρόλο. Ενστερνίζεται το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο δημιουργίας νοημάτων: 

μέσα από τη «συγκατοίκηση» των έργων τέχνης θέτει, δηλαδή, πολλαπλά ερωτήματα, 

αντί να προσφέρει συγκεκριμένες απαντήσεις κλειστού τύπου. Ως επίσημη δομή επα-

νατοποθετείται απέναντι στις μέχρι σήμερα γενικώς αποδεκτές αλήθειες, αναγνωρίζει 

τη σημασία των πολλαπλών ερμηνειών κι αντικειμένων και γι’ αυτό τις αναζητά.   

Ο σχεδιασμός της ψηφιακής, μουσειακής, έκθεσης «The European Union Art Project» 

ανήγειρε πολλούς προβληματισμούς: ο πρώτος ήταν αν πρέπει να περιλαμβάνονται σ’ 

αυτήν μόνον έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, εμπνευσμένα αυτά καθαυτά από την ιδέα 

της Ε.Ε. ή αν δύνανται να εμπλουτίσουν τον εκθεσιακό της χώρο και τον κατάλογό της 

και έργα τέχνης, ή αν είναι δυνατόν να επιλεγούν και έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν 

πριν την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς η αρχική στοχοθεσία τους δεν 

συνδέεται άμεσα με το ερευνητικό ζητούμενο της ομάδας. Προκρίθηκε η σύζευξη. Συ-

ζητήθηκε η δυνατότητα ανανοηματοδότησης ενός έργου τέχνης σε διαφορετική εποχή 

και στο πλαίσιο του διαλόγου μιας μουσειακής έκθεσης, τέθηκαν όμως και περιορισμοί 

στην απεριορίστως ανοιχτή ερμηνεία του. Ο επόμενος προβληματισμός ήταν αν το ζή-

τημα της συνεργασίας μπορεί να αιτιολογηθεί, όχι σε επίπεδο περιεχομένου αλλά σε 

καλλιτεχνικό επίπεδο. Θα μπορούσε να ενταχθεί στην έκθεση μια ομάδα έργων, των 

οποίων η συγκριτική προσέγγιση αποκαλύπτει τις βαθιές πολιτισμικές ρίζες της καλλι-

τεχνικής συγγένειας των ευρωπαϊκών λαών, ανεξάρτητα από τη θεματική τους; Η απά-

ντηση ήταν επίσης καταφατική, αλλά απαιτούσε αξιόπιστη αιτιολόγηση με επιστημο-

νικά επιχειρήματα. Αποφασίστηκε  έκδοση ψηφιακού καταλόγου της έκθεσης κι η δη-

μιουργία ψηφιακής αφίσας, με τη βοήθεια του λογισμικού Glogster. Ο τρίτος προβλη-

ματισμός είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας 

για λόγους ευκολίας κι οικονομίας χρόνου κατά βάση σε πίνακες ζωγραφικής και γλυ-

πτά κατά αναλογία με το περιεχόμενο της συλλογής των έργων τέχνης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Για κάποια από τα εκθέματα οι μαθητές πραγματοποίησαν σύντομες 

δράσεις δραματοποίησης, ζωντανεύοντας πρόσωπα ή σκηνικά αντικείμενα του έργου, 

ώστε να υπηρετήσουν τους στόχους της επιμορφωτικής παρέμβασης. 

Η πορεία της εργασίας 

Η έρευνα κι η συγκέντρωση του υλικού ήταν δύσκολη και μάλλον χρονοβόρα, ειδικά 

σε ό,τι αφορά τα νεότερα κράτη -μέλη της Ε.Ε. Η ομάδα χωρίστηκε σε υποομάδες, 

καθεμία από τις οποίες ανέλαβε να μελετήσει δύο έως τρία κράτη -μέλη. Η μεθοδολο-

γία της εργασίας ήταν ανοιχτή, δηλαδή περιελάμβανε τη διερεύνηση του θέματος και 

την ενεργητική προσέγγιση της γνώσης μέσα από συνεργατικές διαδικασίες. Ως πηγές 

ανεύρεσης του υλικού ορίστηκαν βιβλία αναφοράς, έγκυροι ψηφιακοί πόροι, τοπικές 

1085

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, μετά από βιβλιογραφική περιήγηση 

στον ηλεκτρονικό της κατάλογο, τα μορφωτικά τμήματα των πρεσβειών, τις ιστοσελί-

δες των υπουργείων πολιτισμού των χωρών, ο ψηφιακός κατάλογος της συλλογής έρ-

γων τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Google Earth, μέσω του οποίου εντοπί-

ζονται δημόσια μνημεία γλυπτικής, το ελληνικό τμήμα του ICOM, οι επίσημες ιστοσε-

λίδες των ευρωπαϊκών μουσείων. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης ερευνητικού υλι-

κού προέκυψε μία ευχάριστη άτυπη δράση κινητικότητας: Το μορφωτικό τμήμα της 

ελληνικής πρεσβείας στην Πορτογαλία μεσολάβησε, ώστε να αποσταλεί πρόσκληση  

από το Ναυτικό Μουσείο της Λισαβόνας στα μέλη της ομάδας, η οποία την αποδέχτηκε 

κι επισκέφτηκε το Πλανητάριο, το Ωκεανογραφικό Κέντρο και το Ναυτικό Μουσείο, 

που συνιστούν τους φορείς αρμοδιότητας του ευρύτερου πολιτισμικού οργανισμού και 

πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα για την συλλογή υλικού.  

Οι ομάδες συγκέντρωσαν, υπομνημάτισαν και κατέθεσαν το υλικό που επέλεξαν σε 

ένα ψηφιακό αποθετήριο. Το έργο ήταν δύσκολο, γιατί η ανεύρεση καλλιτεχνών, ειδικά 

από τις χώρες της τελευταίας διεύρυνσης, δεν ήταν πολύ εύκολη για τα μέλη της ομά-

δας. Όταν συγκεντρώθηκε το υλικό, χρειάστηκαν τροποποιητικές συζητήσεις, ώστε τα 

έργα που θα αποτελέσουν τον εκθεσιακό πυρήνα να συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ 

τους. Μια τριμελής καλλιτεχνική επιτροπή ανέλαβε το στήσιμο της έκθεσης. Το απο-

τέλεσμα τέθηκε σε διαμορφωτική αξιολόγηση από όλα τα μέλη της ομάδας και το τε-

λικό προϊόν αποτέλεσε το περιεχόμενο της έκθεσης και το τελικό παραδοτέο της επι-

μορφωτικής δράσης.  

Ο κατάλογος της έκθεσης 

Το ψηφιακό μουσείο, λοιπόν, εγκαινιάστηκε με μια περιοδική έκθεση, στην οποία συμ-

μετέχουν όλες οι χώρες μέλη της Ε.Ε. με ένα έργο τέχνης. Οι μαθητές λειτούργησαν 

ως έφηβοι επιμελητές: Με τη βοήθεια του λογισμικού, συμπλήρωσαν το πληροφοριακό 

υλικό (τον υπομνηματισμό δηλαδή) κάθε έργου και συναποφάσισαν, με τη διακριτική 

καθοδήγηση της επιβλέπουσας, τη διάταξη και την κατανομή των έργων στις ψηφιακές 

αίθουσες του μουσείου. Επέλεξαν επίσης την αφίσα της έκθεσης, την οποία κόσμησε 

ο πίνακας του Fernando Botero «Η αρπαγή της Ευρώπης». Η ομάδα επέλεξε το  ποίημα 

« Ο ερημίτης και ο λύκος» του Σλοβένου Klemen Pisk, σε μετάφραση Ελευθερίας Τσί-

τσα, για να συνοδεύσει συμβολικά την έκθεση, καθώς το περιεχόμενό του αντιστρα-

τεύεται την ενδοστρέφεια και την απομόνωση: «Κάποιος ερημίτης χάραξε μια γραμμή 

στην άμμο και είπε:/«Δεν επιτρέπεται να περάσεις τη γραμμή αυτή»./Ύστερα, χάραξε 

έναν κύκλο λέγοντας:/«Πρέπει να παραμείνεις μέσα στον κύκλο αυτό./Μπορείς να τον 

διασχίσεις,/αλλά δεν μπορείς να περάσεις πάνω από τη γραμμή»./Ύστερα ήρθε η κα-

ταιγίδα και η γραμμή εξαφανίστηκε./Ένας λύκος στεκόταν μέσα στον κύκλο./Το κρύο 

και η βροχή τον είχαν εξουθενώσει,/αλλά δεν έκανε καμιά κίνηση./Δεν ήξερε αν η 

γραμμή υπήρχε ακόμα,/αφού δεν ήταν πια χαραγμένη στην άμμο». Η τελική επίβλεψη 

ανήκε στην υπεύθυνη της δράσης, η οποία δημιούργησε έναν προσωπικό λογαριασμό 

στην ιστοσελίδα της Artsteps, όπου και φιλοξενείται ψηφιακά η έκθεση, χωρίς ωστόσο 

να είναι δημοσιευμένη επίσημα.  
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Η ελληνική συμμετοχή κι η θέση της στην έκθεση 

Ως ελληνική συμμετοχή επιλέχτηκε ένα έργο της νεοελληνικής γλυπτικής, ώστε να συ-

νιστά έμμεση αναφορά στην κλασική αρχαία ελληνική τέχνη και το οποίο  διαλέγεται 

με τον ευρωπαϊκό κλασικισμό κι απολαμβάνει διεθνές κύρος: Πρόκειται για το «Πα-

ραμύθι της Πεντάμορφης», γλυπτό του Γιαννούλη Χαλεπά, εκπροσώπου μιας ιθαγε-

νούς πρωτοπορίας, που φλερτάρει με τον Giacometti και τον Ernst. Το έργο ορίστηκε 

ως το εναρκτήριο της έκθεσης, γιατί αποτελεί μία αλληγορία της σχέσης του δημιουρ-

γού με την τέχνη, σχέσης ερωτικής, στο πλαίσιο της οποίας η αισθητική αφυπνίζεται 

από το πάθος.  

Οι εκθεσιακοί χώροι 

Η έκθεση οργανώθηκε σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία δεν επικοινωνούν με-

ταξύ τους. Οι άτυποι επισκέπτες της έκθεσης πλοηγούνται σ’ αυτήν με τη βοήθεια ψη-

φιακού οδοδείκτη, ο οποίος με κατάλληλη διαχείριση τους επιτρέπει να έχουν κοντινά 

ή μακρινά πλάνα των έργων, να απολαμβάνουν αποσπασματικές ή πανοραμικές όψεις 

κάθε δωματίου και να εστιάζουν σε ένα μεμονωμένο έργο, να επιθεωρούν τις αισθητι-

κές του λεπτομέρειες και να αναζητούν πληροφορίες γι’ αυτό, οι οποίες παρέχονται 

αυτόματα. Καθεμία από τις πέντε αίθουσες του μουσείου έχει διαφορετικό όνομα: η 

πρώτη αίθουσα ονομάζεται οι φίλοι της Guernica. Περιλαμβάνει το Παραμύθι της Πε-

ντάμορφης του Χαλεπά (Ελλάδα), την Guernica του Pablo Picasso (Ισπανία), το Φιλί 

του γάλλου γλύπτη Αυγούστου Ροντέν, που συνομιλεί με το ομώνυμο Der Kuss του 

αυστριακού γλύπτη Klimmt, τους Πατατοφάγους του V van Gogh και μια γωνιά τέχνης: 

Εκεί η πολυθρόνα, από κομμένα λάστιχα του εικοστού αιώνα,  του μουσείου Kumu της 

Εσθονίας, διαλέγεται με τον πίνακα του Γερμανού Άλμπρεχτ Ντύρερ, του 14ου αιώνα, 

που απεικονίζει το χωριουδάκι Drahtyiehmühle. Η οργάνωση του λογισμικού δείχνει 

το δρόμο για το δεύτερο ψηφιακό δωμάτιο, αριστερά των Πατατοφάγων. Εκεί, σε κόκ-

κινο φόντο, και κάτω από το γενικό τίτλο Philosophy, βρήκαν τη θέση τους η Σχολή 

των Αθηνών του Ραφαήλ, το έργο του πολωνού ζωγράφου Siemiradrki, ο Σωκράτης 

βρίσκει το μαθητή του Αλκιβιάδη με τις εταίρες. Το φιλοσοφικό διαλογισμό συμπληρώ-

νουν έργα εμπνευσμένα από τη φύση και την απλή καθημερινή ζωή, όπως το Πικ νικ 

το Μάιο του Ούγγρου Merse, ο πίνακας The son of man του Βέλγου ζωγράφου R. Mag-

ritte, η κόκκινη γραμμή του σλοβάκου Andrej Jemec, η Κόκκινη Φτέρη της Nanna 

Hertoft, από τη Δανία, το ευρωπαϊκό χωριό Burano του Aleksejs Naumovs από τη Λε-

τονία, το έργο της Κύπριας δημιουργού Ρέας Αφαντίτου Εδώ είμαι και σουηδική άγρια 

φύση με τίτλο Duvhoc och Orrar.  

Η τρίτη αίθουσα της ψηφιακής έκθεσης επιγράφεται Άνθρωπος και τοπίο κι έχει έντονο 

το άρωμα της θάλασσας: φιλοξενεί την Προβλήτα στη Βιτοριόζα της Celia Borg από τη 

Μάλτα, το μνημείο των Πορτογάλων θαλασσοπόρων, που βρίσκεται σε κεντρικό ση-

μείο της συνοικίας Belem στη Λισαβόνα, το έργο του Βούλγαρου Ακτές της Ευρώπης 

ή ο Μάρκο Πόλο συνομιλεί με τον Έρασμο και τον πίνακα του Ρουμάνου Stefan Luchian 

με τίτλο Lorica.Το επόμενο δωμάτιο έχει άρωμα τεχνογνωσίας, της έκθεσης περιλαμ-

βάνει το έργο Ηλεκτροδότηση της Υπαίθρου του Ιρλανδού Carey Clark, το Αρχέτυπο του 
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Δημιουργού του Βρετανού William Blake, τους δώδεκα μήνες του Τσέχου Josef Manes, 

που τοποθετήθηκαν στον κυκλικό δίσκο του αρχαίου αστρολογικού ρολογιού στην 

Πλατεία της Παλαιάς Πόλης της Πράγας και τον Κουρασμένο άνθρωπο του Λιθουανού 

Vilmantas Marcinkevicius. Το τελευταίο δωμάτιο της έκθεσης περιέχει το έργο του 

Φινλανδού Albert Edelfelt Boys playing at the beach.  Προλαμβάνει ακόμη το λογό-

τυπο του μουσείου Broken Relationships στην Κροατία και το μνημείο του Σλάβιν στη 

Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των στρατιωτών του 

σοβιετικού στρατού, που χάθηκαν κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκθεση προωθεί  

την ειρήνη των λαών κι επιτρέπει τη διεξαγωγή ενός άτυπου διαλόγου, ανάμεσα στον 

πολιτισμό των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές είχαν τη δυνα-

τότητα να επισκεφτούν, με τη σειρά που οι ίδιοι επέλεγαν, τα έργα. Στη συνέχεια, ε-

μπνεύστηκαν κι έγραψαν ιστορίες ή διαλόγους ανάμεσα στα πρόσωπα γειτονικών έρ-

γων, εγκαινιάζοντας μια μορφή πολιτιστικής συνεργασίας και διαθεματικότητας, ανα-

νοηματοδοτώντας τα έργα.  

     Αξιολόγηση  

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα προήγαγε τη βιωματική πρόσληψη της γνώσης, μέσα 

από την εμπειρία που προσέφερε στους μαθητές η έρευνα κι η προσωπική αναζήτηση. 

Η τέχνη έγινε γνωστικό αντικείμενο αλλά και μέσο της μη τυπικής εκπαιδευτικής δια-

δικασίας. Δεν λειτούργησε μόνον ως πληροφορία, αλλά κι ως ανθρώπινη εμπειρία, που 

επιτρέπει στους μαθητές να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική γνώση 

και στην προσωπική τους αντίληψη για τον κόσμο. Οι μαθητές καλλιέργησαν τη φα-

ντασία τους, ανέπτυξαν πολλαπλά είδη της νοημοσύνης τους, βρέθηκαν σε νοητική και 

συναισθηματική εγρήγορση. Βίωσαν μία ευχάριστη αισθητική, επιμορφωτική και συ-

νεργατική εμπειρία αυτοσυνειδητοποίησης κι αναδιαμόρφωσης της προσωπικής τους 

ταυτότητας κι εμπλούτισαν το γνωστικό τους φορτίο, αναβαθμίζοντας και το καλλιτε-

χνικό τους αισθητήριο. Μυήθηκαν στις ιδέες, στις αρχές, στους θεσμούς και στους στό-

χους της Ε.Ε. Μέσα από την ανάπτυξη αυτού του μικρής κλίμακας σχεδίου (Σκέμπερη, 

2010) το δημόσιο σχολείο ενεργοποίησε έναν μηχανισμό δράσης, που ενισχύει κατά 

τον Πιέρ Μπουρντιέ, τον εκδημοκρατισμό (Παναγιωτόπουλος, 2004), προωθεί την ε-

ξωστρέφεια και συνδέει τη γνώση με τις συνθήκες της πραγματικής ζωής. Ο ψηφιακός 

χαρακτήρας της δράσης βοήθησε τη διάχυσή της στη σχολική μονάδα. Η επίσκεψη 

κάθε μαθητή στην έκθεση του επέτρεψε να διευρύνει τις γνώσεις του σε ζητήματα τέ-

χνης και πολιτισμού και χρήσης του διαδικτύου._ 
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Άκου τη σιωπή των κάστρων…! 

Νικήτα Παναγιώτα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

nikitagiota@gmail.com 

Περίληψη 

Με αφορμή την Ιστορία της Ε΄ τάξης μελετήθηκαν τα κάστρα ως ένα περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Μετά από καταιγισμό ιδεών και τη δημιουργία 

ομάδων οργανώθηκαν οι εργασίες και σχεδιάστηκε η «καστρο-τάξη» του τμήματος. 

Δημιουργήθηκε το ιστολόγιο της τάξης. Αναζητήθηκαν κάστρα κι έξω από τον ελλα-

δικό χώρο και εντάχθηκε το τμήμα σε ένα πρόγραμμα e-twinning με ανάλογο θέμα. 

Παρουσιάστηκε ανάλογη εργασία στους teachers4europe. Συνεργασία υπήρξε με το 

Κ.Π.Ε. Μολάων. Τα παιδιά συμμετείχαν στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 

και στο Φεστιβάλ Σχολικών Θιάσων του Σχολείου. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 

κάστρα της περιοχής κι οργανώθηκαν δραστηριότητες στο πεδίο. Στο τέλος της χρονιάς 

παρουσιάστηκαν οι εργασίες στην τοπική κοινωνία, σε έναν καστροχώρο που δημιουρ-

γήθηκε στην αυλή του Σχολείου. Έγιναν αναρτήσεις και στο youtube. Η τάξη εργά-

στηκε όλη τη χρονιά ομαδοσυνεργατικά, βιωματικά, με χρήση Τ.Π.Ε., διαθεματικά, 

καλώντας όλο το Σχολείο σε δράσεις και σε συνεργασία με τους γονείς και άλλους 

φορείς. 

Λέξεις-Κλειδιά: κάστρα, καινοτομία, διαθεματικότητα, Τ.Π.Ε.. 

Εισαγωγή 

Για την οργάνωση της διδασκαλίας αξιοποιήθηκε η διερευνητική, η συμμετοχική και 

βιωματική μέθοδος. Τα οφέλη των εν λόγω προσεγγίσεων διδασκαλίας είναι γνωστά. 

Δημιουργούν ευφορικό κλίμα στην τάξη, το οποίο προάγει τη συνεργασία και την ο-

μαδικότητα, ενισχύει την αυτοεκτίμηση των παιδιών, δημιουργεί ατμόσφαιρα εμπιστο-

σύνης, αποδοχής και σεβασμού κάθε είδους διαφορετικότητας, μειώνει τα κρούσματα 

αρνητικής συμπεριφοράς και αυξάνει τις πιθανότητες υιοθέτησης συμπεριφορών κοι-

νωνικά αποδεκτών, διευκολύνει τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Πιο 

συγκεκριμένα, η υποστηριζόμενη με υπολογιστή συνεργατική μάθηση (Computer 

Supported Collaborative Learning, CSCL) στοχεύει στη βελτίωση της διδασκαλίας και 

της μάθησης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. (προώθηση της συνεργατικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας και διευκόλυνση του διαμοιρασμού και της διάδοσης 

της γνώσης) (Αναστασίου, 2009:11; Σάτμαρη, 2009:42-43). Ταυτοχρόνως οι μαθη-

τές/τριες ανέπτυξαν βιωματική σχέση με το παρελθόν μεσ́α από ουσιαστικές δραστη-

ριοτ́ητες επικοινωνίας, συνεργασιάς, κοινού προβληματισμού και αναζητήσεων, αλλη-

λεπίδρασης, γνωστικής σύγκρουσης (cognitive conflict) ανάμεσα στην προϋπάρχουσα 

γνώση και την προς απόκτηση γνώση. (Sutherland et al., 2004). Οι πληροφορίες πα-
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ρουσιάζονταν στους μαθητές/τριες με παραστατικότητα, με χάρτες, πίνακες, φωτο-

γραφίες, για να αυξάνουν την ικανότητα κατανόησης και απομνημόνευσης των πληρο-

φοριών. Οι μαθητές/τριες μπορούσαν να γράφουν στον υπολογιστή, που αποδε-

δειγμένα βοηθάει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου & Αντωνίου, 

2008; Βακαλούδη, 2012:268-269). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υπήρξε συντονιστικός, καθοδηγητικός, συμβουλευτικός. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ. Ματσαγγούρας, καθηγητής Διδακτικής: «Η μέθοδος 

project μέσα από πολύπλευρες, συνεργατικές και ευέλικτες διδακτικές δραστηριότητες, 

δίνει τη δυνατότητα μιας πολυτροπικής προσέγγισης μιας θεματικής ενότητας με την 

ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλών λειτουργιών του εγκεφάλου. Οι μαθητές με πολύτιμο 

σύμμαχο την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους, με το δάσκαλό τους, 

αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον τους εμπλέκονται στη διαχείριση σύνθετων σχε-

δίων εργασίας, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και τις συνεργατικές τους 

δεξιότητες» (Ματσαγγούρας, 2002). Έτσι στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο εκπαι-

δευτικός έχει τη δυνατότητα/επιλογή να αναζητήσει θέμα εργασίας που μπορεί να ε-

νταχθεί στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και ακόμα να προσεγγιστεί διαθεματικά, να 

χρησιμοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες και άλλες μορφές σύγχρονων μεθόδων και τε-

χνικών διδασκαλίας. 

   

Η είσοδος και μία όψη της καστρο-τάξης. 

Αφόρμηση 

Κατά την αναζήτηση θέματος εργασίας για το πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής Αγωγής τo προηγούμενο σχολικό έτος, το οποίο να είναι κατάλληλο 

για την ηλικία των παιδιών, τα ενδιαφέροντά τους, συμβατό με τα διδακτικά εγχειρίδια, 

τα ΔΕΠΣ-ΑΠΣ και με αφορμή την Ιστορία της Ε΄ τάξης, προτάθηκε από τη δασκάλα 

του τμήματος να μελετηθούν τα κάστρα εν γένει. Το θέμα είναι ιδιαίτερα αγαπητό στα 

παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και έτσι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Επειδή στην τάξη 

φοιτάει ένας κωφός μαθητής, ήταν πολύ σημαντικό να είναι ενδιαφέρον το θέμα και 

στον ίδιο. Η χαρά του για την επιλογή του θέματος ήταν έκδηλη. Αμέσως ξεκίνησε 

ένας καταιγισμός ιδεών και αναδύθηκε μια υπόσχεση στα πρόσωπα των παιδιών πως 
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θα δουλέψουν με μεγάλη διάθεση, μεράκι και πως οι ώρες στο σχολείο θα είναι δη-

μιουργικές και ευχάριστες. Ακολούθως, οι ιδέες που προέκυψαν από τη συζήτηση ορ-

γανώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, τέθηκαν οι στόχοι, οργανώθηκαν οι ομάδες εργασίας 

και οι μαθητές/τριες ξεκίνησαν να επεξεργάζονται στη σκέψη τους το τελικό προϊόν ή 

προϊόντα και να αναζητούν τίτλο για την εργασία. 

Στόχοι του προγράμματος 

Γενικός: Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης, του κριτικού στοχασμού 

καθώς επίσης και η διαμόρφωση στάσεων και αξιών που ανακύπτουν από τη μελέτη 

των κάστρων. 

Ειδικοί στόχοι: Γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί. 

Γνωστικοί στόχοι 

 Αναζήτηση και γνωριμία με κάστρα στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη. 

 Ονομασία αυτών, περιγραφή, συζήτηση, εύρεση συσχετισμών, δημιουργία λίστας 

με σχετικούς όρους. 

 Αναζήτηση και κατανόηση της αναγκαιότητας δημιουργίας κάστρων, των περιο-

χών, όπου χτίζονταν, του τρόπου και των υλικών κατασκευής τους, του σχήματός 

τους, των κατοίκων αυτών και τη ζωή τους, των τρόπων άμυνάς τους και επίθεσης 

(ιστορικό υπόβαθρο, φυσικό περιβάλλον, γεωμορφολογία, αρχιτεκτονική, πολεο-

δομία, ενεργειακές ανάγκες, λατρεία, κοινωνία, οικονομία, αειφορική διαχείριση 

και εξοικονόμηση ενέργειας). Εφαρμογή και επίδειξη των γνώσεων που αποκτήθη-

καν με κατασκευές μοντέλων και απεικονίσεις, λύσεις ασκήσεων, και δημιουργίες 

παιχνιδιών. 

 Ανάλυση των κυριότερων στοιχείων των κάστρων και ταξινόμησή τους ανά γεω-

γραφικό διαμέρισμα στον ελλαδικό χώρο. 

 Επινόηση και παραγωγή ιστοριών, ερωτήσεων και προετοιμασία παρουσίασης της 

εργασίας. 

 Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση. 

Συναισθηματικοί στόχοι 

 Ανάδειξη της ιστορικής σημασίας του τόπου τους. 

 Συνειδητοποίηση της έννοιας του περιβάλλοντος, απόκτηση ενδιαφέροντος για το 

άμεσο περιβάλλον τους, ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και ευαισθησίας. 

 Στήριξη της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών. 

 Συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας μίας ένωσης κρατών, όπως της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε). 

 Αναγνώριση των οφελών της συνεργασίας και της ομαδικότητας. 

 Ανάδειξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των ταλέντων τους. 
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 Τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

 Άσκηση στην παραγωγή γραπτών κειμένων με τη δημιουργία παραμυθιών, ποιη-

μάτων, λεξικών, αφισών, προσκλήσεων, ξενόγλωσσων κειμένων. 

 Άσκηση στον εντοπισμό, την επιλογή και την οργάνωση απλών ιστορικών πληρο-

φορίες μέσα από ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα μέσα, 

για να ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέματα. 

 Ακρόαση και μίμηση μουσικής, αντιγραφή και δημιουργία κατασκευών, παίξιμο 

ρόλων, εκτέλεση συντονισμένων βημάτων χορών. 

 Ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, αλλά και με σχολεία της Ε.Ε. (etwinning).  

 Εξάσκηση και χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 Απόκτηση δεξιοτήτων παρατήρησης και χαρτογράφησης.  

 Καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 

 Άσκηση στην παρατήρηση και στη μελέτη ιστορικών πηγών και αρχαιολογικών 

ευρημάτων. 

 Χρησιμοποίηση προηγούμενων γνώσεων στην οικοδόμηση νέων εννοιών (μετα-

γνωστικοί στόχοι). 

 Διαμόρφωση αξιών μέσα από την κατανόηση ανθρώπινων συμπεριφορών του πα-

ρελθόντος. 

 Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης. 

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχολικής κοινότητας, τοπικής κοινωνίας και μα-

θητών/τριων. 

Οργάνωση και μέθοδοι της διδασκαλίας 

Οι δραστηριότητες που εκπονήθηκαν για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στη-

ρίχτηκαν σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των μαθητών και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους. Τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά και περιβάλλοντα που επιλέχτηκαν για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

υποστηρίζουν τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση καθώς και την οικοδόμηση 

της γνώσης, σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο των εποικοδομιστικών θεωριών μάθη-

σης. 

Επιλέχτηκαν διάφορες μορφές οργάνωσης της τάξης, όπως η εργασία σε ομάδες και 

στην ολομέλεια της τάξης με οργανωμένες δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στη 

μάθηση μέσα από την ομαδική συμμετοχή, αλληλεπίδραση και συνεργασία με βάση 

τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Τα θρανία τοποθετήθηκαν κατάλληλα για 

τη δημιουργία ομάδων 4 ατόμων. Κατάλληλα παιχνίδια επιλέχτηκαν για την ενδυνά-
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μωση και το δέσιμο των ομάδων. Οι ομάδες δεν ήταν σταθερές σε όλο το project, άλ-

λαζε η σύνθεσή τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τη φύση των εργα-

σιών. 

Ο ρόλος του δασκάλου ήταν συντονιστικός, καθοδηγητικός, βοηθητικός: «Ο δάσκαλος 

εφαρμόζει τις αρχές της φθίνουσας καθοδήγησης και παρακολουθεί την ομάδα και ε-

πεμβαίνει, όπου κρίνει πως είναι απαραίτητο. Επίσης, προσέχει αν όλοι οι μαθη-

τές/τριες μιας ομάδας συμμετέχουν στην εργασία. Έτσι, ο εκπαιδευτικός γίνεται συ-

νεργάτης, καθοδηγητής και βοηθός των μαθητών στην αναζήτηση της γνώσης, στην 

επιλογή και στην αξιοποίηση της πληροφορίας. Ο εκπαιδευτικός μαθαίνει τους μαθη-

τές πώς να μαθαίνουν, ενώ παράλληλα η διδακτέα ύλη προσεγγίζεται διαθεματικά κα-

θώς τα γνωστικά αντικείμενα συνδέονται με θέματα που πραγματεύονται από άλλες 

επιστήμες». (Ματσαγγούρας, 2002).  

Χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι διδασκαλίας: 

 η μέθοδος project: αποτέλεσε την κύρια ομαδική μεγάλης διάρκειας εργασία ως το 

τέλος του σχολικού έτους 

 η ιδεοθύελλα-καταιγισμός ιδεών (brain storming) κατά την πρώτη προσέγγιση του 

θέματος 

 τα παιχνίδια ρόλων και η δραματοποίηση κατά τη μελέτη της κοινωνικής ζωής στα 

κάστρα και στις παρουσιάσεις (θεατρικό έργο και τελική γιορτή) 

 η έρευνα στο πεδίο κατά τις επισκέψεις των μαθητών στους τόπους ενδιαφέροντος 

 η ομαδοσυνεργατική μέθοδος: συνεπεξεργασία κειμένων, εικόνων, κοινή επίλυση 

προβλημάτων, διαμοίραση ψηφιακών πόρων, παιχνίδια ρόλων, συλλογικές κατα-

σκευές, συμμετοχή σε κοινότητες, ιστολόγια 

 η διδασκαλία με πολυμέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας, σε επίπεδο περιεχομένου και 

σε επίπεδο διεκπεραίωσης και οργάνωσης δεδομένων 

 εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές επισκέψεις σε τόπους ενδιαφέροντος. 

Συλλογή δεδομένων 

Ιστορικά και άλλα βιβλία, διαδίκτυο, χάρτες, ντοκιμαντέρ / ταινίες, βεστιάριο σχο-

λείου, οικείο περιβάλλον.  

Διαθεματική προσέγγιση-δραστηριότητες 

Γλώσσα : μελέτη σχετικών κειμένων, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με τη 

δημιουργία λεξικού, οδηγιών, αφισών, παραμυθιών, κόμικ, ποιημάτων, προσκλήσεων, 

συγγραφή ιστοριών, δημιουργία σταυρόλεξων, κρυπτόλεξων, ακροστιχίδων. Μαγει-

ρική στο κάστρο: συνταγές, τρόπος γραφής αυτών. 
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Μαθηματικά: μετρήσεις, γραφήματα των κάστρων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Ελλάδας (και στο excel). Μέτρηση περιμέτρου Πύργου της Ν. Φώκαιας και υπολογι-

σμός του εμβαδού του. Mαγειρική στο κάστρο: υπολογισμός των υλικών. 

Φυσική: μελέτη των πηγών ενέργειας στα κάστρα, διαχείρισης του νερού, δομικών υ-

λικών και υλικών χρησιμοποίησης στην καθημερινή ζωή, υλικών πολεμικής τέχνης, 

αποχέτευσης. 

Ιστορία: μελέτη της αναγκαιότητας ύπαρξης κάστρων ανά τους αιώνες, των περιοχών 

όπου χτίζονταν, της αρχιτεκτονικής τους, της κοινωνικής ζωής, τρόπους άμυνάς τους 

και επίθεσης, μυθολογικά, ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία γύρω από τα κάστρα. Έ-

ρευνα και μελέτη της ιστορίας της περιοχής των μαθητών. 

Γεωγραφία: προσανατολισμός με χρήση πυξίδας, εντοπισμός κάστρων στην Ελλάδα 

και στην Ευρώπη, μελέτη των τόπων δημιουργίας τους, χρήση του Google Earth, πα-

ρουσίαση με το Tripwow. Μελέτη της συμμετοχής τους στην τουριστική ανάπτυξη ε-

νός τόπου. 

Θρησκευτικά: μελέτη των τόπων λατρείας. 

Εικαστικά: δημιουργία της «καστρο-τάξης», κατασκευές, δημιουργίες παιχνιδιών. 

Μουσική: ακρόαση τραγουδιών/μουσικής σχετικών με το θέμα. 

Θεατρική Αγωγή: παρουσίαση θεατρικών δρώμενων. 

Φυσική Αγωγή: χορός μεσαιωνικός και βαλς, παιχνίδια. 

Τ.Π.Ε.: Οι εργασίες εμπλουτίστηκαν με τη χρήση πολλών εργαλείων και λογισμικών 

στις Τ.Π.Ε.: 

 φυλλομετρητής Chrome 

 μηχανή αναζήτησης Google κατά την αναζήτηση ιστοσελίδων σχετικών με το 

θέμα: http://www.kastra.eu ιστοσελίδα με κάστρα της Ελλάδας, ΚΠΕ Μολάων: 

http://www.kpemolaon.gr, https://gr.pinterest.com από όπου αντλήθηκε πλούτος ι-

δεών για τις δημιουργίες των παιδιών, http://anoixtosxoleio.weebly.com κατά τη 

μελέτη της Βυζαντινής Ιστορίας, http://europa.eu, για τη μελέτη βασικών στοιχείων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίσκεψη της γωνιάς του παιδιού 

http://europa.eu/kids-corner/index_el με παιχνίδια για εξάσκηση κι εμπέδωση, 

https://www.youtube.com για την ακρόαση τραγουδιών-μουσικής, για εύρεση κα-

τασκευών αλλά και για αναρτήσεις εργασιών, http://dimotikoormylias.blogspot.gr 

η ιστοσελίδα του σχολείου για αναρτήσεις 

 Blogger για τη δημιουργία του ιστολογίου της τάξης 

(http://19donkichotes.blogspot.gr/)  

 Storyjumper για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλίων https://www.storyjumper.com  
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 Postermywall για τη δημιουργία αφισών http://www.postermywall.com  

 Jigsaw Planet για τη δημιουργία παζλ http://www.jigsawplanet.com  

 Tripwow για τη δημιουργία παρουσίασης-επίσκεψη σε κάστρα της Ευρώπης 

https://tripwow.tripadvisor.com  

 μετάφραση από την Google για τη δημιουργία καστρο-λεξικού στα αγγλικά, και 

αναζήτηση λέξεων και σε άλλες γλώσσες της E.E.. 

  αναζήτηση εικόνων και εκτύπωσή τους για τη δημιουργία σελιδοδεικτών και παι-

χνιδιών: Memory game, Sudoku game 

 επεξεργαστής κειμένου Word για τη συγγραφή ιστοριών, κειμένων κατά τις αναρ-

τήσεις στο ιστολόγιο, χρήση πινάκων για τη δημιουργία κρυπτόλεξων 

 λογιστικά φύλλα Excel για τη δημιουργία γραφημάτων 

 λογισμικό παρουσίασης Power Point 

 λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

Kidspiration 

 εξάσκησης και πρακτικής-δημιουργία σταυρόλεξου με το crossword lab 

 πρόγραμμα δορυφορικής περιήγησης της γης Google Earth 

 comic Toondoo για τη δημιουργία κόμικ http://www.toondoo.com  

 ζωγραφική των windows για τη δημιουργία logo του etwinning προγράμματος 

αλλά και για άλλες ζωγραφιές 

 https://code.org/learn προγραμματισμός με Minecraft 

 δημιουργία ταινίας με το Movie maker 

 χρήση της πλατφόρμας Twinspace του ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning με 

τίτλο: “Once upon a time… a Castle” 

(https://twinspace.etwinning.net/12749/home). 

 χρήση της ιστοσελίδας των teachers4europe για την ανάρτηση της εργασίας 

http://www.teachers4europe.gr  

 συμμετοχή στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. (http://www.math-syn-

pli.gr).  

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Μελέτη βασικών στοιχείων της Ε.Ε. και του τρόπου 

που η Ε.Ε. επιδιώκει να διαφυλάξει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώ-

πης και να την κάνει προσβάσιμη σε όλους. Υποδοχή των γονέων στην «καστροτάξη». 

Περιβαλλοντική Αγωγή: μελέτη των επιδράσεων στο περιβάλλον από τις οχυρώσεις, 

τις μάχες, τις λεηλασίες. Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και επαναχρησιμοποίηση αυ-

τών. 

Αγγλικά: παραγωγή λόγου στις ξένες γλώσσες, επικοινωνία με σχολεία της Ευρώπης. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Οι δράσεις-δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα ήταν οι εξής: 
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Οκτώβριος: επιλογή, διερεύνηση του θέματος, στοχοθεσία, δημιουργία ομάδων, κατά-

θεση του προγράμματος στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων του νομού μας. 

Εγγραφή στο etwinning έργο: “Once upon a time…a Castle”.Εγγραφή στο Εθνικό Θε-

ματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Μολάων «Κάστρο: ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτί-

ζει». Δημιουργία του ιστολογίου της τάξης με όνομα «Δον Κιχώτες». Επιλογή του θε-

ατρικού έργου «Δον Κιχώτης, ο ιππότης με την ελεεινή μορφή» για παρουσίαση στο 

Φεστιβάλ Σχολικών Θιάσων του Σχολείου μας. 

Νοέμβριος: μελέτη κειμένων σχετικά με την ιστορία των κάστρων, τη ζωή σε αυτά, 

θέματα Φυσικής, αρχιτεκτονικής, αειφορία μέσα από βιβλία και το διαδίκτυο. Ζωγρα-

φική. Δημιουργία λεξικού του κάστρου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Προ-

ετοιμασία της «καστρο-τάξης». Ανάγνωση του θεατρικού έργου και διανομή ρόλων. 

Επίσκεψη στα Κάστρα, το Λευκό Πύργο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη 

Θεσσαλονίκη. Παρουσίαση στο twinspace του etwinning των παιδιών, του σχολείου 

και του τόπου, από τα παιδιά στην αγγλική γλώσσα. 

Δεκέμβριος: ολοκλήρωση της «καστρο-τάξης» και υποδοχή γονέων σ΄ αυτήν για την 

ενημέρωση του α΄ τριμήνου. Δημιουργία ιστοριών, κόμικ, ποιημάτων και γλωσσικών 

παιχνιδιών με βάση το λεξικό του κάστρου.  

Ιανουάριος: Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 8ο Μαθητικό Συνέ-

δριο Πληροφορικής. Επίσκεψη στον πύργο της Ν. Φώκαιας Χαλκιδικής, μελέτη πε-

δίου, μετρήσεις, παιχνίδια, χορός, κατασκευές.  

Φεβρουάριος: παρέλαση με ανάλογες στολές. Παρουσίαση παιχνιδιών σχετικών με τα 

κάστρα. Εκτέλεση συνταγών μαγειρικής. 

Μάρτιος: δημιουργία παρουσιάσεων κάστρων από τον ελλαδικό και το χώρο της Ευ-

ρώπης. 

Απρίλιος: παρουσίαση εργασιών στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Επίσκεψη 

στην Ακρόπολη της Αθήνας. 

Μάιος: επίσκεψη στο χώρο των Αρχαίων Σταγείρων στη Χαλκιδική. Προετοιμασία τε-

λικής γιορτής. Ολοκλήρωση εργασιών και παρουσίαση του θεατρικού έργου στο Σχο-

λείο. Παρουσίαση εργασιών στους teachers4europe. 

Ιούνιος: Ολοκλήρωση εργασιών και πραγματοποίηση της γιορτής λήξης του προγράμ-

ματος. 

Kατά όλη τη διάρκεια του project πραγματοποιούνταν: συλλογή απορριμμάτων και άλ-

λων υλικών για τη δημιουργία κατασκευών, δραστηριότητες/κατασκευές στην αυλή 

κατά τα διαλείμματα καθώς και μερικά απογεύματα και Σάββατα, πρόβες για το θεα-

τρικό έργο, εργασίες με εργαλεία και λογισμικά των Τ.Π.Ε. και αναρτήσεις στο ιστο-

λόγιο της τάξης, στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στο youtube. 
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Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών, ήταν 

απαραίτητη η ύπαρξη εργαστήριου πληροφορικής με σαρωτή και εκτυπωτή, με δυνα-

τότητα σύνδεσης με το Διαδίκτυο, όπως επίσης να είναι προεγκατεστημένα τα παρα-

πάνω εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες ή-

ταν απαραίτητο να υπάρχει στην αίθουσα προβολέας, ένας πολιτικός και ένας γεωφυ-

σικός χάρτης της Ευρώπης και της Ελλάδας καθώς και μια υδρόγειος σφαίρα. Ακόμα 

ήταν απαραίτητα κάποια υλικά χειροτεχνίας: ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, πλα-

στικό χρώμα, πινέλα, ψαλίδια, κόλλες, χαρτόνια, υλικά άχρηστα για επαναχρησιμοποί-

ηση: χαρτόκουτες, μπουκάλια, καπάκια κλπ., σύρματα, φελιζόλ μεγάλα. Για την πα-

ρουσίαση του θεατρικού έργου καθώς και για τη γιορτή λήξης χρησιμοποιήθηκαν κο-

στούμια από το βεστιάριο του Σχολείου μας. Για τη γιορτή λήξης χρειάστηκαν μεγάλα 

φελιζόλ για τη δημιουργία του κάστρου στην αυλή του Σχολείου, προβολείς φωτός, 

βίντεο-προβολέας και επιφάνεια προβολής καθώς και μικροφωνική εγκατάσταση. 

Συνεργασία με άλλους φορείς 

Συνεργασία υπήρξε με τους γονείς των παιδιών, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 

τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, την Υπεύθυνη Σχολικών Δρα-

στηριοτήτων, τα συνεργαζόμενα μέσω etwinning σχολεία της Ευρώπης, ελληνικά σχο-

λεία που ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα και υπεύθυνους του Κ.Π.Ε. Μολάων. 

Τελική παρουσίαση /διάχυση αποτελεσμάτων 

Όλα τα παιδιά αποφάσισαν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και έτσι επιτεύχθηκε η 

διάχυση των αποτελεσμάτων: μέσω των αναρτήσεων στο ιστολόγιο της τάξης, στο ι-

στολόγιο του σχολείου μας, στο Facebook, στο Twinspace του etwinning έργου τους, 

κατά την παρουσίαση των εργασιών τους στους teachers4europe και στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα τους, κατά την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στο 8ο Μαθητικό 

Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την παρουσίαση της Θεατρικής 

παράστασης «Δον Κιχώτης, ο ιππότης της ελεεινής μορφής», αλλά και μέσω της πα-

ρουσίασης του προγράμματος στην τοπική κοινωνία κατά τη γιορτή λήξης του project. 

Μετά τη δημιουργία προσκλήσεων και αφισών, τη συγκέντρωση των κατασκευών και 

όλων των απαραίτητων υλικών, στην αυλή του σχολείου στήθηκε ένα μεγάλο κάστρο 

από φελιζόλ 6μΧ2,5μΧ0,10μ η μία του πλευρά κι η άλλη 2μΧ2,5μΧ0,10μ και διαμορ-

φώθηκε η αυλή ως καστρο-χώρος με πολλά στοιχεία που θα μπορούσε κανείς να συ-

ναντήσει σε ένα κάστρο. Τους επισκέπτες υποδέχονταν οι φρουροί της εισόδου και 

οδηγούνταν από ιππότες και πριγκίπισσες μέσα από μια αλέα στις θέσεις τους προσφέ-

ροντάς τους δωράκια: σελιδοδείκτες και ζωγραφιές. Μέσα από μικρά δρώμενα παρου-

σιάστηκε μια συνηθισμένη μέρα στο κάστρο, επίθεση εχθρών και άμυνα κι επίλυση 

των διαφορών μέσα από παιχνίδια και απαντήσεις σε ερωτήσεις που κάθε καστρο-πο-
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λίτης θα πρέπει να γνωρίζει, εορτασμός της αδελφοποίησης με χορούς, μουσική, φα-

γοπότι, προβολή βίντεο των δράσεων και τέλος τραγούδι στη νοηματική το “Imagine” 

του John Lenon. 

Αξιολόγηση 

Το πρόγραμμα ήταν πολύ πλούσιο σε δραστηριότητες, ευχάριστο για τα παιδιά και 

αυτό φάνηκε στη διάθεση που έδειξαν και τη συμμετοχή τους στις διάφορες δράσεις. 

Η δασκάλα αλλά και πολλά παιδιά αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο, ο οποίος είναι αδύ-

νατον να υπολογιστεί, για την οργάνωση του project, μια και εργάζονταν και σε ώρες 

διαλειμμάτων, σε ώρες απουσίας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, μερικά Σαββατοκύριακα 

και πολλά απογεύματα. Συνεχώς γεννιούνταν νέες ιδέες. Η συμμετοχή τους ήταν αξιο-

σημείωτη, η συνεργασία κι η ομαδικότητά τους βελτιώθηκε πάρα πολύ κι ενισχύθηκε 

πολύ η αυτοεκτίμησή τους και η υπευθυνότητά τους. Σημειώθηκε σημαντική αλλαγή 

στη στάση και συμπεριφορά των μαθητών ως προς το περιβάλλον, στην ανάπτυξη δε-

ξιοτήτων τους, στον τρόπο κοινωνικοποίησής τους, στην ανάληψη πρωτοβουλίας των 

μαθητών προς τη μάθηση. Γνώρισαν κάστρα της χώρας τους και κάστρα της Ευρώπης 

και ενημερώθηκαν για αυτά σε πολλούς τομείς. Ιδιαίτερα αγαπητή ήταν για πολλά παι-

διά η ενασχόληση με τους υπολογιστές, άλλα ενδιαφέρθηκαν πολύ για τις δημιουργίες-

κατασκευές, κάποια λάτρεψαν το χορό, κάποια θυμούνται ιδιαίτερα το θεατρικό στο 

οποίο συμμετείχαν. Το επιστέγασμα όλων ήταν η παρουσίαση των εργασιών τους στην 

κοινωνία του χωριού και σε επισήμους (Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Νομού, Σχολι-

κός Σύμβουλος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Διευθυντές Σχολείων, Ιερέας, 

Εκπρόσωποι Συλλόγων) κατά την εκδήλωση στην αυλή του Σχολείου. Τέλος, θα πρέπει 

να γίνει μνεία στην ιδιαίτερα ευχάριστη συνεργασία με τους γονείς, στη βοήθεια που 

προσφέρθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και από τη Διεύθυνση 

του Σχολείου.  
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Αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας για τη διδασκαλία προγραμμάτων 

επεξεργασίας εικόνας 

Γεωργίου Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, ΜSc, Med 

giageorgiou@sch.gr 

Καρρά Ελένη 

mrelena25@gmail.com 

Περίληψη 

Η αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδασκαλία αποτελεί μια από της σημαντικότερες με-

θόδους που στοχεύουν στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών. Στη συγκεκριμένη ερ-

γασία αξιοποιήθηκε ο πίνακας ζωγραφικής «Night Watch» του Rembrandt προκειμέ-

νου οι μαθητές να εντοπίσουν τη σημασία και την επίδραση του φωτός σε μια εικόνα. 

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από 

τον Perkins με επιρροές από τη μέθοδο αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας. Οι μα-

θητές με τη βοήθεια ερωτήσεων κλειδιών κατάφεραν να παρατηρήσουν και να αναλύ-

σουν το έργο τέχνης και τελικά να καταλήξουν στη σύνθεση των απόψεών τους και 

στα τελικά τους συμπεράσματα, αξιοποιώντας μια διδακτική τεχνική που διαφορο-

ποιείται από τα συνηθισμένο πλαίσιο διδασκαλίας κυρίως σε μια ειδικότητα όπως η 

πληροφορική. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., τέχνη, αισθητική εμπειρία. 

Εισαγωγή 

Ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους της εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει ολο-

κληρωμένες προσωπικότητες σε γνωστικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο και η συν-

δρομή της τέχνης μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτό. Η αξιοποίησή της στην 

εκπαίδευση δεν έχει κύριο σκοπό μόνο να μεταλαμπαδεύσει στο μαθητή γνώσεις αλλά 

να τον κάνει να αναζητήσει, να πειραματιστεί, να παρατηρήσει, να ερευνήσει ώστε να 

διαμορφώσει την δική του προσωπικότητα αλλά και το δικό του σύστημα αξιών (Τρι-

λιανός, 2009). Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση της τέχνης στα σχολεία γίνε-

ται όλο και πιο συστηματική (Βρεττός, 1999). 

Η ενασχόληση του μαθητή με την τέχνη επιδρά θετικά σε αυτόν καθώς αναπτύσσονται 

οι τέσσερις γνωστικές του λειτουργίες η φαντασιακή σκέψη, η ενοποίηση της γνώσης, 

η γνωστική ευελιξία αλλά και η αντίληψη της αισθητικής αξίας της τέχνης (Efland, 

2002), προωθώντας τη γενικότερη γνωστική του ανάπτυξη. Μέσα από την τέχνη οι 

μαθητές κατανοούν καλύτερα τους εαυτούς τους, τους άλλους ανθρώπους και ολό-

κληρο τον κόσμο με περισσότερο ολιστικούς τρόπους (Wick, 2000 .Lawrence, 2008). 

Αυτή η ολιστική ανάπτυξη τείνει σε µια βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι µόνο 

του εαυτού µας, αλλά και της πραγµατικότητας που µας περιβάλλει. Με τον τρόπο 

αυτό ο µαθητής προσεγγίζει σιγά σιγά το ρόλο του ενεργού συνειδητοποιημένου πο-

λίτη (Anderson, 2005 . Perkins, 1994 . Olson, 2000 . Ritchhart, 2006). Παράλληλα, η 

τέχνη συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων με ποικίλους τρόπους δια-

μορφώνοντας την νοοτροπία τους, τις διαδικασίες και τις ικανότητες της σκέψης τους, 
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καθιστώντας τους πιο ικανούς να αντιμετωπίζουν τον κόσμο γύρω τους (Fowler, 1996). 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ενασχόληση του ατόμου με την τέχνη τον ωθεί να 

αφήσει την παθητική στάση που έχει υιοθετήσει, τον θέτει σε εγρήγορση ώστε να ερ-

μηνεύσει, να κατανοήσει και να απολαύσει ένα έργο τέχνης και να το αναδημιουργήσει 

σύμφωνα με τα δικά του μέτρα (Cassirrer, 1994). Η αισθητική εμπειρία έχει την δυνα-

τότητα να συμβάλλει στην πολύπλευρη ενίσχυση της νοημοσύνης, καθώς προσφέρει 

πλήθος συμβόλων για επεξεργασία (Gardner, 1990) λειτουργώντας ως μέσο έκφρασης 

και εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, μιας και είναι δύσκολο για ένα παιδί να εκ-

φραστεί σωστά καθιστώντας τη χρήση έργων τέχνης στην εκπαίδευση απαραίτητη. Τα 

παιδιά μέσα από το σχέδιο και την ζωγραφική παράγουν ποικίλες οπτικές μορφές, όπου 

η αποκωδικοποίηση αυτών αποτελεί ισχυρό μέσο αποτύπωσης σκέψεων, ιδεών, συναι-

σθημάτων, προσδοκιών των δημιουργών τους, ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους κό-

σμο (Anning & Ring, 2004) καλλιεργώντας παράλληλα πέρα από τον οπτικό εγγραμ-

ματισμό και κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Η τέχνη διδάσκει την αποκλίνουσα και όχι την συγκλίνουσα σκέψη και έτσι ο κάθε 

μαθητής διαμορφώνει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

πλουραλισμός απόψεων. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις και αυτό είναι 

αποδεκτό καθώς η τέχνη δεν δέχεται μια άποψη ως απόλυτα σωστή, γιατί για κάθε 

άποψη που εκφράζεται μπορεί να υπάρχουν πολλές εκδοχές. Μέσα από την ενασχό-

ληση με τις τέχνες δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αντιληφθεί καλύτερα τον ε-

αυτό του και φυσικά να νιώσει μέρος ενός πολιτισμικού συνόλου, διευρύνοντας την 

σκέψη, την ικανότητα να εκφράζεται και να επικοινωνεί. Τέλος, η εκπαίδευση μέσω 

της τέχνης συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, λειτουργώντας ως μια 

διεργασία που απελευθερώνει το πνεύμα και παρέχει διέξοδο στην δημιουργική παρόρ-

μηση (Lowenfeld, 1947 . Read,1958). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τέχνη ασκεί πνευματική επίδραση αλλά επιδέχεται και 

πολλαπλές ερμηνείες. Ο συσχετισμός των πολλών και διαφορετικών αυτών ερμηνειών 

μπορεί τελικά να συμβάλλει στην δημιουργία ενός πολιτισμού. Οι τέχνες σχεδόν πά-

ντοτε συνεπάγονται ερμηνευτικές δράσεις, με καταβολή φυσικά πνευματικών προσπα-

θειών, από την πλευρά θεατών, των ακροατών ή των αναγνωστών, για να αποσαφηνί-

σουν τις πιθανές σημασίες των καλλιτεχνικών έργων (Efland, 2002). Όμως η παρατή-

ρηση ενός έργου τέχνης προϋποθέτει μια σειρά από πολλές δεξιότητες όπως η οπτική 

διεργασία, η αναλυτική σκέψη, οι ερωτήσεις κλειδιά. Επιπροσθέτως, η τέχνη λειτουρ-

γεί και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του ατόμου και διαφόρων κοινωνικών θεμάτων, 

φιλοσοφικών θέσεων και απόψεων και άλλων ανησυχιών. Όλα αυτά δείχνουν ότι η 

τέχνη είναι μια σύνθετη δραστηριότητα η οποία ωστόσο μπορεί να συμβάλλει καθορι-

στικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογία 
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Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός προγράμμα-

τος επεξεργασίας εικόνας στο μάθημα εφαρμογές πληροφορικής. Η υλοποίησή της βα-

σίστηκε στην αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Σκο-

πός της ενότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία της χρήσης του φωτός 

και των σκιών στις εικόνες.  

Προσδοκόμενα αποτελέσματα: Με την παρατήρηση του έργου τέχνης ο μαθητής θα 

είναι σε θέση να αντιληφθεί τους πολλαπλούς ρόλους που επιτελεί η αξιοποίηση του 

φωτός σε μια εικόνα. Συγκεκριμένα: 

 Βοηθά στο να κάνει ορατά ή αόρατα τα σχήματα. 

 Οδηγεί τον θεατή να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία στην εικόνα. 

 Χρησιμοποιείται για να προκαλέσει συναισθήματα στον θεατή. 

 Δημιουργεί την αίσθηση βάθους και κίνησης. 

Για την υλοποίηση της εργασίας προτιμήθηκε να αξιοποιηθεί μία ολόκληρη διδακτική 

ώρα προκειμένου να έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο ώστε να επε-

ξεργαστούν το έργο τέχνης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η επαφή των μαθητών με 

έργα τέχνης ήταν εξαιρετικά περιορισμένη γι αυτό και δεν προτιμήθηκε η μέθοδος των 

projects Visible (VT) και Artful Thinking (AT) τα οποία συνήθως παραπέμπουν σε 

διδακτικές παρεμβάσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας (Μέγα, 2002), κάτι που θα ταί-

ριαζε περισσότερο στο χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος. Αντίθετα η επιλογή 

της αξιοποίησης μιας ολόκληρης διδακτικής ώρας και η εφαρμογή του μοντέλου ¨D. 

Perkins¨ θα παρείχε στα παιδιά τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου όχι μόνο να εμπε-

δώσουν τις έννοιες της διδακτικής ενότητας αλλά και να καλλιεργήσουν τη νοοτροπία 

του στοχασμού με αφορμή ένα οπτικό ερέθισμα που είναι πλούσιο σε πολιτισμικές, 

συμβολικές και ερμηνευτικές αναφορές (Μέγα, οπ). 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παρατήρηση του έργου τέχνης ακολουθήσαμε τη μεθο-

δολογία της στοχαστικής παρατήρησης όπως προτείνεται από τον Perkins (1994) αλλά 

με επιρροές από την μέθοδο αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας (Κόκκος, 2009) με 

σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των μαθητών. 

Ο Perkins (1994) προτείνει ένα μεθοδολογικό εργαλείο, που αποτελείται από τέσσερις 

φάσεις επεξεργασίας - παρατήρησης έργων τέχνης. Επίσης, προτείνει να δίνεται έμ-

φαση στη συναισθηματική διάσταση του έργου και όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του. Κατά την πρώτη φάση, ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να αφιερώ-

σουν αρκετό χρόνο στην παρατήρηση του έργου, προκειμένου να «συλλάβουν το 

πνεύμα του». Κατά τη δεύτερη φάση, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να ψάξουν για 

χαρακτηριστικά του έργου που θα κάνουν πιο εκτενή την παρατήρησή τους, να προσέ-

ξουν πλευρές που διαφορετικά θα έμεναν αόρατες. Για παράδειγμα, μπορεί να ψάξουν 

για εκπλήξεις, συμβολισμούς, πολιτισμικές και κοινωνικές διασυνδέσεις, “τεχνικές” 

διαστάσεις, κλπ. Στην τρίτη φάση, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να ε-

ξετάσουν το έργο πιο αναλυτικά, διερευνώντας σε μεγαλύτερο βάθος ό,τι τους εξέ-

πληξε, τους φάνηκε ενδιαφέρον ή τους προβλημάτισε. Γενικά, προσπαθούν να φτάσουν 
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σε κάποια συμπεράσματα αναφορικά με την αισθητική εμπειρία που είχαν. Τέλος, στην 

τέταρτη φάση οι εκπαιδευόμενοι κάνουν ανασκόπηση του έργου ολιστικά, αναφερό-

μενοι σε κάθε πτυχή που ανακάλυψαν. 

Υλοποίηση 

Αρχικά προκειμένου να ενσωματωθεί η παρατήρηση του έργου τέχνης στη διδασκαλία 

αλλά και να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα των παιδιών χρειάστηκε να υλοποιηθεί το 

στάδιο «υποκίνηση ενδιαφέροντος» (Κόκκος, 2009). Μία συνηθισμένη πρακτική του 

διδάσκοντος είναι στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας να ρωτάει τους μαθητές με τι 

θα ήθελαν να ασχοληθούν στις επόμενες διδακτικές ώρες. Έναυσμα για τη συγκεκρι-

μένη διαδικασία δόθηκε από την επιθυμία ομάδας μαθητών να δημιουργήσουν εικόνες 

οι οποίες θα ήταν σκοτεινές σε κάποια σημεία, προκειμένου όπως ανέφεραν ¨να έχουν 

μυστήριο¨. Συμφωνήθηκε λοιπόν στην επόμενη διδακτική ώρα, να προσπαθήσουμε σε 

πρώτη φάση να κατανοήσουμε την επίδραση που έχει το φως σε μια εικόνα, παρατη-

ρώντας έναν πίνακα ζωγραφικής και στη συνέχεια στους υπολογιστές τους τα παιδιά 

να εφαρμόσουν τα συμπεράσματά τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους εικόνες. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η αποδοχή της ιδέας ήταν σχεδόν καθολική, υπήρχαν 

ωστόσο και μαθητές που φάνηκαν κάπως διστακτικοί. 

Ο πίνακας που επιλέξαμε ήταν ο ¨Night Watch¨ του Rembrandt.  

Η επιλογή του πίνακα ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός έργου τέχνης τα 

οποία σύμφωνα με τους Olson (2000) και Κόκκο (2011) είναι: 

• Να σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των µμαθητών 

• Να περιέχει ισχυρούς συμβολισμούς και µμηνύματα. 

• Να αντανακλά διαχρονικές πολιτισµικές και αισθητικές αξίες 

• Σχετίζεται µε τους μαθησιακούς στόχους. 

• Σχετίζεται µε τη βασική θεματική έννοια κλειδί. 

• Αποτελεί έμπνευση για τον εκπαιδευτικό. 

• Έχει αισθητική αξία. 
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• Δεν υπακούει στη λογική της πολιτιστικής βιομηχανίας, όντας αυθεντικό. 

 

Ο πίνακας του Rembrandt αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου τέχνης που 

χρησιμοποιεί την τεχνική του chiaroscuro, της εναλλαγής δηλαδή ανάμεσα σε φως και 

σκιές (Fichner-Rathhuas, 2008). Σύμφωνα με τον Wallace (1968), ο Rembrandt με τις 

εναλλαγές ανάμεσα στο φως και τη σκιά επιτυγχάνει την αίσθηση της κίνησης στον 

πίνακά του, όπως και την δημιουργία μιας ατμόσφαιράς δραματικής αλλά και ονειρι-

κής. Η εστίαση στους κεντρικούς ήρωες γίνεται με έντονο φωτισμό με μια τεχνική που 

δημιουργεί αμφιβολίες για το αν πρόκειται για φως από τον ήλιο ή από τη σελήνη 

(Wallace, 1968) . Τα παραπάνω δεδομένα συνάδουν απόλυτα με τους στόχους του μα-

θήματος όσον αφορά την αξιοποίηση του φωτός και τη δημιουργία σκοτεινών περιο-

χών. 

Στη μέθοδό του ο Perkins χρησιμοποιεί τέσσερα στάδια: 

Στάδιο 1. Χρόνος για παρατήρηση.  

Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιήσαμε τον προβολέα της τάξης προκειμένου να εμφανί-

σουμε τον πίνακα του Rembrandt. Οι μαθητές κάθισαν σε διάταξη Π στραμμένοι προς 

τον πίνακα. Στόχος του σταδίου ήταν να δοθεί αρκετός χρόνος στους μαθητές προκει-

μένου να μπορέσουν να παρατηρήσουν τον πίνακα, χωρίς ωστόσο να βιαστούν σε ε-

κτιμήσεις και σε συμπεράσματα. Σύμφωνα με τη Μέγα (2002), η φράση κλειδί για το 

παρόν στάδιο είναι η ¨πίστωση χρόνου¨. Προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές να 

εντοπίσουν ορισμένα δεδομένα αλλά και να δημιουργήσουν απορίες χρησιμοποιώντας 

τις υπάρχουσες γνώσεις τους τέθηκαν στους μαθητές μια σειρά από ερωτήματα: 

• Τι βλέπετε ;  

• Σας δημιουργούνται κάποιες απορίες από αυτό που βλέπετε;  

• Τι παρατηρείτε; 

• Βλέπετε κάτι ενδιαφέρον, κάποιες ιδιαίτερες μορφές ή σχήματα 

Η παρατήρηση των παιδιών κράτησε περίπου 4-5 λεπτά. Στη συνέχεια οι απαντήσεις 

των παιδιών καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης.  

Ακολούθως ζητήθηκε από τα παιδιά να κάνουν ένα διάλλειμα 1-2 λεπτών προκειμένου 

να ¨απομακρυνθούν ¨από το έργο. Ακολούθησε μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων των ο-

ποίων οι απαντήσεις καταγράφονταν στον πίνακα. 

• Τι άλλο παρατηρείτε; Βλέπετε κάτι ενδιαφέρον που δεν το είχατε προσέξει πριν; 

• Παρατηρείστε λίγο τα σχήματα, τους χρωματικούς συνδυασμούς και το φως στο 

πίνακα. Τι παρατηρείτε; 

• Τι σας φαίνεται περίεργο ή ενδιαφέρον. 

Στάδιο 2 . Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση. 
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Στο στάδιο αυτό περνάμε στη δημιουργική παρατήρηση του έργου τέχνης. Ενεργο-

ποιείται η ανοικτή σκέψη, προκειμένου να παρατηρήσει ακόμα καλύτερα με την αξιο-

ποίηση μιας σειράς παραμέτρων, χωρίς ωστόσο ακόμα να ερμηνεύει αυτά που βλέπει. 

Τα παρακάτω ερωτήματα τέθηκαν ένα ένα και οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφη-

καν στον πίνακα. 

• Τι συμβαίνει εδώ; Βλέπετε κάτι που θα θέλατε οπωσδήποτε να απαντήσετε; 

• Υπάρχει κάτι που δεν είχατε δει πριν; 

• Ψάξτε για την ατμόσφαιρα που αποπνέει το έργο και την ψυχική διάθεση που σας 

δημιουργεί. 

• Παρατηρείστε καλύτερα το χωροχρονικό πλαίσιο, την κίνηση, το χρώμα, τις θέσεις 

των προσώπων, το φωτισμό. 

• Αρχίστε να αναρωτιέστε γιατί ο καλλιτέχνης δηµιούργησε αυτό το περιβάλλον. 

• Μελετήστε πιο αναλυτικά ανεξάρτητα σημεία του έργου απομονώνοντάς τα και 

¨μεγεθύνοντάς¨ τα, για να τα παρατηρήσετε καλύτερα. 

• Αναζητήστε τις υπερβολές στο έργο: στο χρώμα, στην κίνηση, στις φόρμες, τους 

όγκους, στο φωτισμό 

Μετά από μια μικρή παύση ακολούθησε μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων 

• Παρατηρείστε καλύτερα τα τεχνικά στοιχεία (συνδυασμοί και χροιά χρωµάτων, ι-

σορροπία-εναρµόνιση σχηµάτων, σχέση των όγκων µεταξύ τους, χρήση φωτός για 

τη δημιουργία περιοχών στο έργο κτλ.)  

• Εστιάστε στις λεπτοµέρειες του έργου και αντιστρόφως δείτε το από µακριά. Τι 

θέλει να «δούµε» µε όλα αυτά ο καλλιτέχνης;  

• Μπορείτε διακρίνετε το κεντρικό του θέµα και τα δευτερεύοντα στοιχεία;  

Η διάρκεια του σταδίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 

Στάδιο 3. Ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση. 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές περνάνε από την παρατήρηση στην αναλυτική σκέψη. 

Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες του καθώς και τις παρατηρήσεις των προη-

γούμενων σταδίων προκειμένου να μπορέσει να ερμηνεύσει και να καταλήξει σε συ-

μπεράσματα. Προκειμένου να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα οι μαθητές χωρί-

στηκαν σε ομάδες 3 4 ατόμων, κατέγραψαν τις απόψεις του και εν συνεχεία τις παρου-

σίασαν στην ολομέλεια. Η διάρκεια του σταδίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 

• Στα στοιχεία που σας εξέπληξαν πριν, γιατί ο καλλιτέχνης στόχευσε σε αυτό;  

• Με ποιον τρόπο ο καλλιτέχνης κατάφερε να σας εντυπωσιάσει; 

• Ποια θεωρείτε τα πιο ¨δυνατά¨σημεία του έργου και πώς ο καλλιτέχνης κατάφερε 

να εστιάσει εκεί; 

• Αν αλλάξετε κάτι στο έργο, για παράδειγμα φωτίσετε τον πίνακα σαν να ήταν με-

σημέρι αντί για βράδυ, τι θα άλλαζε στο έργο; 
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• Ελέγξτε τις αναλογίες του έργου. Τι ποσοστό του πίνακα είναι ¨σκοτεινό¨και γιατί; 

• Εντοπίζετε κάτι που ¨κρύβετε¨ πίσω από αυτό που βλέπουμε; 

• Στις προηγούµενες φάσεις παρατηρήσατε µερικά τεχνικά στοιχεία. Πώς αυτά τα 

στοιχεία ενεργοποίησαν την παρατήρησή σας και τη σκέψη σας;  

Στάδιο 4. Ολιστική παρατήρηση- Σύνθεση. 

Στο στάδιο οι μαθητές ενεργοποιούν την οργανωτική τους σκέψη αξιοποιώντας το σύ-

νολο των πληροφοριών που προέκυψαν από τα προηγούμενα στάδια. Ως ερώτημα τους 

ζητήθηκε να ξαναδούν το έργο με μια φρέσκια ματιά και να προσπαθήσουν να κατα-

γράψουν τα συμπεράσματά τους. Στην προσπάθειά τους αυτή στοχάζονται κριτικά, 

συνθέτουν δεδομένα και απόψεις, ερμηνεύουν και αξιοποιούν εμπειρίες και γνώσεις 

τους. Στους μαθητές δόθηκε χρόνος 3-4 λεπτών και εν συνεχεία, όποιος ήθελε, μπο-

ρούσε να διατυπώσει τις απόψεις του στην ολομέλεια. Αφού όσοι μαθητές επιθυμού-

σαν παρουσίασαν τις απόψεις τους ακολούθησε η σύνθεσή τους από τον εκπαιδευτικό. 

Η συνολική διάρκεια της μελέτης του έργου τέχνης ήταν περίπου 40 λεπτά. Στον χρόνο 

που απέμεινε, οι μαθητές εξέφρασαν τις εντυπώσεις από το εγχείρημα. Τις επόμενες 2 

διδακτικές ώρες οι μαθητές μπόρεσαν να εφαρμόσουν στην πράξη κάποια από τα συ-

μπεράσματα στα οποία κατάληξαν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προγραμμάτων επε-

ξεργασίας εικόνων. 

Συζήτηση –Συμπεράσματα 

Η συμμετοχή των μαθητών στην παραπάνω διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική 

καθώς σχεδόν όλοι συμμετείχαν είτε ατομικά είτε στην ομαδική συνεργασία. Αντί-

στοιχα οι ίδιοι οι μαθητές φάνηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς συμμετείχαν σε 

μια διαδικασία η οποία ξέφευγε από τα συνηθισμένα πλαίσια συνεργασίας.  

Ακολουθήθηκε το Εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας (Kelly, 1955. Ράπτης & Ρά-

πτη, 2001) διότι χρησιμοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες θέσεις των μαθητών – τα «νοη-

τικά μοντέλα» τους (Driver et al., 1993. Κουλαϊδής, 1994. Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 

2001). Οι εκπαιδευτικοί διευκόλυναν και οργάνωσαν την διαδικασία της εννοιολογικής 

εξέλιξης και οι μαθητές ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν την πορεία αυτής της γνω-

στικής εξέλιξής τους. Χρησιμοποιήθηκαν οι διδακτικές τεχνικές της πρόβλεψης, της 

παρατήρησης, της εξήγησης, και τελικά της εφαρμογής σε νέα, αυθεντικά προβλήματα 

(Ollerenshaw & Ritchie, 1993. Κόκκοτας, 2002). 

Παράλληλα η αξιοποίηση τη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας συνάδει με τις σύγχρο-

νες θεωρίες μάθησης που τονίζουν την ανεπάρκεια των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

δομών και προβάλλουν την ανάγκη αξιοποίησης συνεργατικών μορφών μάθησης και 

την στροφή από μία δασκαλοκεντρική προσέγγιση σε μία άλλη που θα θεωρεί τον μα-

θητή ως κέντρο της και τον δάσκαλο ως διευκολυντή της μάθησης (Μακρή-Μπότσαρη, 

2006). Τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση, ενώ η μάθηση προωθεί την ανάπτυξη χωρίς 
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ωστόσο να την διαχωρίζει από το κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1978). Οι εξωσχο-

λικές εμπειρίες των παιδιών συσχετίζονται με σχολικές εμπειρίες (Κόκκοτας, 2002). 

Σε μία τέτοια μορφή μάθησης, η συνεργατική μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα εργα-

λείο που θα βοηθήσει τους μαθητές (Dillnbourg & Self, 1995) καθώς αυτοί εμπλέκο-

νται ενεργά αφενός στη διατύπωση ερωτημάτων στη δική τους γλώσσα, αφετέρου στη 

συλλογική διαπραγμάτευση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Έτσι, δεν αρκούνται 

στην απλή αναπαραγωγή του υλικού ή της πληροφορίας που παρουσιάστηκε από το 

δάσκαλο ή υπάρχει σε ένα βιβλίο (Κόκκοτας, 2002). Η συνεργατική μέθοδος υλοποιεί-

ται, σύμφωνα με τους (Johnson etal, 1993), με μικρές ομάδες στις οποίες οι μαθητές 

εργάζονται μαζί, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της μάθησης σε προσωπικό αλλά και συλ-

λογικό επίπεδο, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μία σειρά από θετικά αποτελέσματα 

(Johnson et al., 1986. Slavin, 1991. Johnson et al., 1993. Kagan, 1994). 

Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία οι μαθητές μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν πλή-

ρως στους προβλεπόμενους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπόρεσαν οι ίδιοι 

να ανακαλύψουν την σημασία της σωστής χρήσης του φωτός σε μια εικόνα αλλά και 

να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν οι ίδιοι να προσδώσουν σε 

αυτήν. Αντίστοιχα μέσα από την παρατήρηση του πίνακα μπόρεσαν και οι ίδιοι να συ-

νειδητοποιήσουν πως για να παρατηρήσουν και να προβληματιστούν από ένα έργο τέ-

χνης δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις (Μέγα, 2002). Επίσης, η διαδικασία τους έδωσε τη 

δυνατότητα να διερευνήσουν σε βάθος ένα οπτικό ερέθισμα και να αντιληφθούν πως 

πολλές φορές προσπερνάμε επιφανειακά καταστάσεις και συνθήκες που μπορεί να κρύ-

βουν βαθύτερες αλήθειες. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαλογική μορφή της διδασκα-

λίας μπόρεσαν να ακούσουν και τις φωνές των συμμαθητών τους διευρύνοντας τις κοι-

νωνικές τους δεξιότητες ενώ απόκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση και βελτίωσαν 

την εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους καθώς κατάφεραν οι ίδιοι να δουλέψουν πάνω 

σε ένα έργο τέχνης. Τέλος, η δυνατότητα διαφοροποίησης της διδασκαλίας έδωσε τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει περισσότερο το ρόλο του διευκολυντή 

στην αναζήτηση της γνώσης ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό μοτίβο του μεταβιβα-

στή. Η διαφοροποίηση αυτή έγινε αισθητή και στους μαθητές βελτιώνοντας τις μεταξύ 

τους σχέσεις δημιουργώντας ένα πιο υγιές και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας. 

Ωστόσο αξίζει εδώ να αναφερθούμε και σε κάποια προβλήματα που προέκυψαν κατά 

τη διαδικασία. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη εξοικείωσης των παιδιών 

με τα έργα τέχνης η οποία εκφράστηκε αρχικά με μία σχετική αδιαφορία από ένα σχε-

τικά μικρό ποσοστό παιδιών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί όμως πως στην πορεία της με-

θόδου και αυτά τα παιδιά ενσωματώθηκαν στην ομάδα αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον 

που παρουσίαζε η μέθοδος. Σε αυτό βοήθησε τελικά και η αξιοποίηση μιας ολόκληρης 

διδακτικής ώρας καθώς έδωσε χρόνο στα παιδιά να για να εξοικειωθούν με την όλη 

διαδικασία. Προφανώς, αν οι μαθητές ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τη διαδικα-

σία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες πιο σύντομες τεχνικές που περιγρά-

ψαμε νωρίτερα και οι οποίες ενδεχομένως θα εξυπηρετούσαν καλύτερα στη χρονοπρο-

γραμματισμό του μαθήματος. Εδώ επιβεβαιώθηκαν και οι απόψεις που υποστηρίζουν 

την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας νοοτροπίας έκθεσης στα έργα τέχνης με την όσο 
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το δυνατόν συστηματικότερη και συχνότερη αξιοποίηση τους (Perkins, 1994. Costa 

2001. Fowler 1996. Ritchhart 2006). Η αξιοποίηση των έργων τέχνης ακόμα και σε 

μαθήματα όπως αυτό της πληροφορικής μπορούν, παρά τις αρκετά μεγάλες δυσκολίες 

λόγω της ¨τεχνικής¨ φύσης των μαθημάτων, να προσφέρουν πολλά στους μαθητές. 
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Περίληψη 

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του σήμερα έχουν καταλυτική επίδραση στον 

τρόπο διδασκαλίας προωθώντας νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στη 

μαθητοκεντρική ενεργητική μάθηση, στον κοινωνικό εποικοδομισμό, στη διαθεματική 

μάθηση και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια κομβικών ιδιοτήτων, δεξιοτήτων και ικα-

νοτήτων που απαιτούνται για τη δια βίου μάθηση και τον πολίτη του 21ου αιώνα. Συ-

νακόλουθα, αλλάζει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε συντονιστικό και υποστηρικτικό 

ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν τη νέα γνώση μέσα από βιωματική ανακαλυπτική 

μάθηση. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έρχονται ως αρωγοί 

στις νέες τάσεις διδασκαλίας/μάθησης αφού τις υποστηρίζουν και εναρμονίζονται με 

αυτές. Ο Προγραμματισμός ενισχύει ακόμη περισσότερο την προσέγγιση επίλυσης 

προβλήματος και την κριτική σκέψη. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αποτυ-

πώνεται η προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. και του Προγραμματισμού στην εκ-

παιδευτική διαδικασία σε μια Β΄ τάξη δημοτικού σχολείου με στόχο οι μαθητές να α-

ποκτήσουν βασικές γνώσεις γεωμετρίας, προγραμματισμού και επικοινωνίας με τη 

χρήση οδηγιών στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., προγραμματισμός, βιωματική μάθηση, διαθεματική μάθηση. 

 

Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση και η έκρηξη των Τ.Π.Ε. επέφεραν ραγδαίες κοινωνικοοικονομι-

κές αλλαγές και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση 

με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας επιδιώκει τη μετατροπή της Ένωσης σε μια ολοκλη-

ρωμένη οικονομία της γνώσης και με την πρωτοβουλία e Europe επιδιώκει την ανά-

πτυξη της ψηφιακής οικονομίας (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000), ενώ 

η εκπαίδευση θεωρείται πλέον ως επένδυση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2004). Ταυτό-

χρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τις βασικές ικανότητες για δια βίου μάθηση: 

επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανό-

τητα και βασικές ικανότητες στις θετικές επιστήμες και τεχνολογία, ψηφιακή ικανό-

τητα, μεταγνωστικές δεξιότητες, κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζο-

νται με την ικανότητα του πολίτη, αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, 

πολιτιστική συνείδηση και έκφραση (European Commission, 2000). Το βάρος για την 

απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών βρίσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που 

αναζητά αποτελεσματικότερες μεθόδους, πρακτικές και μέσα για την εκπλήρωση του 

σκοπού. 
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Στόχοι Ενότητας 

Οι στόχοι της ενότητας ήταν οι μαθητές/τριες να συνδυάζουν γνώσεις από διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα αλλά και από την πραγματική ζωή. Συγκεκριμένα, να γνωρίσουν 

βασικές έννοιες γεωμετρίας και βασικές οδηγίες και αρχές προγραμματισμού, να εξοι-

κειωθούν με τον κατευθυντικό λόγο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα 

και να αποκτήσουν δεξιότητες όπως ο προσανατολισμός στο χώρο, η επικοινωνία, η 

συνεργασία, ο τεχνολογικός γραμματισμός και η αισθητική καλλιέργεια μέσα από τη 

μελέτη έργων μοντέρνας τέχνης και ιδιαίτερα της αφηρημένης τέχνης και του κυβι-

σμού. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η εκπαίδευση αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. τόσο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δια βίου 

μάθησης όσο και για την αλλαγή πρακτικών στη διδασκαλία και μάθηση (Bruce, 2008). 

Οι Τ.Π.Ε. «παρέχουν δυνατότητες για τη δημιουργία καινοτόμων και αποτελεσματικών 

περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης, επαναπροσδιορίζοντας και τοποθετώντας σε 

νέες βάσεις τις εκπαιδευτικές διαδικασίες» (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2013). Όπως α-

ναφέρουν διάφοροι συγγραφείς οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στηρίζονται στη μα-

θητοκεντρική ενεργητική μάθηση (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006), στον κοινωνικό 

εποικοδομισμό (Lave & Wenger, 1991) και στη διαθεματική μάθηση (Πανταζής & Σα-

κελλαρίου, 2003). Συνακόλουθα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει σε συντονιστικό 

και υποστηρικτικό ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν τη νέα γνώση (Ντούσκας, 2006). 

Οι Τ.Π.Ε. έρχονται ως αρωγοί στις νέες τάσεις διδασκαλίας αφού τις υποστηρίζουν και 

εναρμονίζονται με αυτές όταν οι μαθητές/τριες μαθαίνουν με την τεχνολογία (Jonassen, 

Peck & Wilson, 1999). Οι Τ.Π.Ε. προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση ενώ ταυτό-

χρονα διευκολύνουν τη διδασκαλία των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων στο σχο-

λείο (Ράπτης, Ράπτη, 2002). Σύμφωνα με ερευνητές (Gibson, 2003), τα παιδιά μπορούν 

να μάθουν προγραμματισμό από πολύ νωρίς -7 χρονών. Έτσι, μεταξύ άλλων, στην εκ-

παίδευση αξιοποιούνται τα Logolike προγράμματα αφού σύμφωνα με τον Κόμη 

(2004), η γλώσσα προγραμματισμού Logo συντελεί στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστι-

κών δεξιοτήτων. Οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με τα Logolike προγράμματα 

πειραματίζονται με τη συγγραφή οδηγιών, γράφουν ακολουθίες οδηγιών για να ολο-

κληρώσουν ένα έργο, αυτοαξιολογούνται και αυτοδιορθώνονται και αποκτούν μετα-

γνωστικές και άλλες δεξιότητες. Η De Michele (2008), επισημαίνει ότι οι μαθητές των 

μικρών τάξεων όταν χρησιμοποιούν το ρομπότ Bee Bot αναπτύσσουν δεξιότητες αριθ-

μητικής και λογικής σκέψης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων προσανατολισμού, δε-

ξιότητες επίλυσης προβλήματος και δεξιότητες να εργάζονται με την ανακαλυπτική-

διευρευνητική μάθηση. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στηρίχθηκε στις απόψεις των πιο πάνω αναφερθέ-

ντων συγγραφέων που αφορούν 

 στην προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μάθηση 

 στην αξιοποίηση του προγραμματισμού στη μάθηση, και 
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 στην αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν με τρόπο που οι μαθητές/τριες να 

αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη δια βίου μάθηση 

αλλά και για τον πολίτη του 21ου αιώνα και οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω στην 

Εισαγωγή. 

Η μεθοδολογία και οι προσεγγίσεις του διδακτικού σεναρίου ήταν η μαθητοκεντρική 

διδασκαλία, ο κοινωνικός εποικοδομισμός, η βιωματική ανακαλυπτική μάθηση, η ο-

μαδοσυνεργατική μάθηση, η διαθεματική προσέγγιση και η λύση προβλήματος. 

Οι μαθητές είχαν ενεργό ρόλο στη μάθησή τους. Είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν τις 

απόψεις τους, να προτείνουν και να επιλέξουν δραστηριότητες. Αυτοαξιολόγησαν, α-

ναστοχάστηκαν και αυτορρύθμισαν τη μάθησή τους και έτσι είχαν λόγο αλλά και ευ-

θύνη για τη δική τους μάθηση. Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της ενότητας συμμετεί-

χαν ενεργητικά στην μαθησιακή διαδικασία ανακαλύπτοντας τη νέα γνώση έχοντας τη 

στήριξη της δασκάλας τους, η οποία αφού τους εφοδίαζε με τα απαραίτητα εργαλεία 

και γνώσεις έπαιρνε το ρόλο παρατηρητή κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δίνο-

ντας ανατροφοδότηση μόνο όταν αυτό ήταν απαραίτητο για να μπορέσουν τα παιδιά 

να επεκτείνουν τις δικές τους γνώσεις. Οι μαθητές/τριες οικοδόμησαν τη νέα γνώση 

στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους μέσα από βιωματικές και διερευνητικές-ανακαλυ-

πτικές δραστηριότητες και ανέπτυξαν εσωτερικά κίνητρα μάθησης αφού οι γνώσεις και 

δεξιότητες που καλούνταν να κατακτήσουν είχαν άμεση σχέση με τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα αλλά και με την πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, ενώ αρχικά απλά α-

ναγνώριζαν τα είδη ορθογωνίου ανάμεσα στα δοσμένα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα, 

όπως φάνηκε με την πρώτη δραστηριότητα του πρώτου διδακτικού δίωρου, με την ο-

λοκλήρωση της ενότητας ήταν σε θέση να φτιάχνουν διάφορα είδη ορθογωνίων όπως 

τετράγωνο και ορθογώνιο, όπως φάνηκε μέσα από τη συμπλήρωση των φύλλων εργα-

σίας του βιβλίου των Μαθηματικών τους, και να αναφέρουν τις ιδιότητες των διαφό-

ρων ειδών ορθογωνίων, πράγμα που φάνηκε από τον επιτυχημένο προγραμματισμό του 

ρομπότ Bee Bot. 

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εφάρμοζαν αυτοαξιολόγηση και ετε-

ροαξιολόγηση είτε από τους συμμαθητές τους είτε από τη δασκάλα τους και η αξιολό-

γηση ήταν μέρος της μάθησης και όχι μια τελική διαδικασία. 

Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της ενότητας ήρθαν σε άμεση επαφή με το αντικεί-

μενο μάθησης μέσα από παρατήρηση, διερεύνηση και συζήτηση, παιχνίδι και εργαλεία 

που δημιούργησαν μόνοι τους ενώ σε καμία περίπτωση δεν ενεπλάκησαν σε απομνη-

μόνευση δοσμένης ύλης. Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες, επικοινωνώντας τα βιώ-

ματα τους, τις απόψεις τους, τις δυσκολίες και τις απορίες τους. 

Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και αποτέλεσαν «κοινότητα πρακτι-

κής» (Lave & Wenger, 1991) σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες ενισχύοντας τις προ-

σπάθειες ο ένας του άλλου και μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον (peer coaching). Οι 

ομάδες ανασυγκροτούνταν για κάθε δραστηριότητα και τα μέλη της ομάδας είχαν συ-

γκεκριμένο ρόλο. 
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Το διδακτικό σενάριο είχε στόχους από τα περισσότερα μαθήματα του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν ποικιλία πηγών πληροφόρησης και 

επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες με κριτική σκέψη.  

Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν σε πολλές από τις δραστηριότητες να σκεφτούν τρόπους, 

να αναζητήσουν εργαλεία ή να φτιάξουν δικά τους για να επιλύσουν ένα πρόβλημα. 

Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Το διδακτικό σενάριο, ως διαθεματικό, υποστήριζε στόχους από διάφορα μαθήματα 

του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, 

όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Αγωγή Υγείας (Υπουργείο Παιδείας και Πολι-

τισμού, 2011), Περιβαλλοντική Αγωγή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2009), 

Εικαστική Αγωγή και Πληροφορική. Πιο κάτω αναφέρονται τα γνωστικά αντικείμενα, 

η ενότητα ή το κεφάλαιο που διδάχθηκε και οι στόχοι που επιτεύχθηκαν στο συγκεκρι-

μένο γνωστικό αντικείμενο. 

Γλωσσικό μάθημα 

Από το γλωσσικό μάθημα επιλέγηκαν οι Ενότητες 21 και 9. Η Ενότητα 21 αφορά στη 

διδασκαλία οδηγιών και η Ενότητα 9 αφορά στη διδασκαλία περιγραφής αντικειμένου. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της Ενότητας 21 ήταν οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τη 

χρήση κατευθυντικού λόγου (οδηγίες), να γράφουν ακολουθία οδηγιών/εντολών για 

την πραγματοποίηση μιας ενέργειας, να κατανοούν μια ακολουθία οδηγιών, και να 

πραγματοποιούν μια ακολουθία οδηγιών σειριακά ώστε να έχει συγκεκριμένο αποτέ-

λεσμα. Οι στόχοι της Ενότητας 9 ήταν οι μαθητές να περιγράφουν ένα αντικείμενο και 

να φτιάχνουν λίστες. 

Μαθηματικά 

Στα Μαθηματικά επιλέγηκε η Ενότητα 8. Η Ενότητα αφορά στη Γεωμετρία και συγκε-

κριμένα στη διδασκαλία της ορθής γωνίας, των ιδιοτήτων του ορθογωνίου και της πε-

ριμέτρου του ορθογωνίου. 

Οι στόχοι της Ενότητας ήταν οι μαθητές/τριες να φτιάχνουν ευθύγραμμο τμήμα, να 

γνωρίσουν πραγματικές και συμβατικές μονάδες μέτρησης, να υπολογίζουν το μήκος 

ενός ευθύγραμμου τμήματος, να μετρούν το μήκος ενός ευθύγραμμου τμήματος, να 

εντοπίζουν τις ορθές γωνίες σε δοσμένα σχήματα ή εικόνες, να φτιάχνουν ορθές γωνίες, 

να φτιάχνουν διάφορα είδη ορθογωνίων όπως τετράγωνο και ορθογώνιο, και να ανα-

φέρουν τις ιδιότητες των διαφόρων ειδών ορθογωνίων. 

Αγγλικά 

Στο μάθημα των Αγγλικών διδάχθηκε η Προστακτική (imperative) και οι οδηγίες και 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο. 
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Οι στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να μάθουν καινούριες λέξεις που αφορούν στη χρήση 

οδηγιών όπως οι λέξεις stop, go, turn, left, right, pause, forward, back, clear, να εξοι-

κειωθούν με τη χρήση κατευθυντικού λόγου, να δίνουν μια ακολουθία οδηγιών για την 

πραγματοποίηση μιας ενέργειας με τη χρήση του νέου λεξιλογίου προφορικά και γρα-

πτά, να κατανοούν μια ακολουθία οδηγιών, και να πραγματοποιούν μια ακολουθία ο-

δηγιών που τους δίνεται. 

Αγωγή Υγείας 

Στο μάθημα της Αγωγής Υγείας διδάχθηκε μια Ενότητα που αφορά στην Κυκλοφο-

ριακή Αγωγή. Συγκεκριμένα διδάχθηκε η Ενότητα 5 με θέμα «Σήματα τροχαίας», μέσα 

από το σχολικό εγχειρίδιο «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» για την Α & Β τάξη. 

Οι στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να μάθουν τα σήματα τροχαίας, να εξοικειωθούν με 

τη χρήση του λεξιλογίου κατεύθυνσης (στροφή αριστερά, στροφή δεξιά, ίσια, πίσω) 

και να φτιάξουν σήματα τροχαίας. 

Περιβαλλοντική Αγωγή 

Στο μάθημα της Περιβαλλοντικής Αγωγής διδάχθηκε η διαχείριση των απορριμμάτων 

και συγκεκριμένα τρόποι μείωσης τους. Οι στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να επαναχρη-

σιμοποιήσουν υλικά και να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα της διαχείρισης σκουπι-

διών. 

Εικαστική Αγωγή 

Στο μάθημα της Εικαστικής Αγωγής διδάχθηκαν τα Μαθήματα 1 και 2. Το Μάθημα 1 

έχει θέμα «Το δικό μου ρομπότ» ενώ το Μάθημα 2 «Ο κόσμος όλος με σχήματα». 

Οι στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν ζωγράφους που έφτιαξαν αφηρημένα 

έργα τέχνης, να περιγράψουν έργα αφηρημένης τέχνης, να χρησιμοποιήσουν μορφο-

λογικά στοιχεία όπως γραμμή, σχήμα, χρώμα, τόνος για να φτιάξουν ένα έργο αφηρη-

μένης τέχνης, να γνωρίσουν τα δομικά στοιχεία ενός έργου, να κάνουν σύνθεση του 

εικαστικού τους έργου (τοποθέτηση, μέγεθος, αναλογίες, γεωμετρικά σχήματα, χώρος, 

μοτίβο, επανάληψη), να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό "paint" και να χρησιμοποιή-

σουν στερεά γεωμετρικά σχήματα για να φτιάξουν το ρομπότ τους αρχικά στο χαρτί 

και μετά να το κατασκευάσουν και να το διακοσμήσουν. 

Πληροφορική 

Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιήθηκαν στο σενάριο με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: Τα παι-

διά έμαθαν για τους υπολογιστές, αφού είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις 

πληροφορικής, έμαθαν από τους υπολογιστές αφού ο υπολογιστής δρούσε ως δάσκα-

λος στα tutorials των «logo like προγραμμάτων», έμαθαν με τους υπολογιστές αφού 

χρησιμοποίησαν διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία για να παραγάγουν ηλεκτρονικά έργα 

(π.χ. έργα τέχνης) και τέλος ο υπολογιστής και το ρομπότ έγιναν μαθητές και έμαθαν 

από τους μαθητές όταν αυτοί τα προγραμμάτισαν. 
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Στο σενάριο διδάχθηκαν αρχές Προγραμματισμού. Οι στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να 

γνωρίσουν το ρομπότ Bee Bot, να συνδυάζουν εντολές ώστε να προγραμματίσουν το 

ρομπότ Bee Bot για να φτιάξει ένα τετράγωνο, να συνδυάζουν εντολές ώστε να προ-

γραμματίσουν το ρομπότ Bee Bot για να φτιάξει ένα ορθογώνιο, να διατυπώνουν εκτι-

μήσεις/προβλέψεις για το αποτέλεσμα, να παρατηρούν το αποτέλεσμα και να συγκρί-

νουν με τις εκτιμήσεις τους, να αναγνωρίζουν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα εντολών, 

να αξιολογούν την ακολουθία εντολών που έφτιαξαν, να εντοπίζουν τυχόν λανθασμένη 

εντολή στην ακολουθία που έφτιαξαν, να εφαρμόζουν αυτό-αξιολόγηση και ετερο-α-

ξιολόγηση, να κάνουν επαλήθευση, και να διερευνούν και να λύνουν προβλήματα. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Το διδακτικό σενάριο είχε διάρκεια τέσσερα διδακτικά δίωρα, δηλαδή οκτώ διδακτικές 

περιόδους των σαράντα λεπτών, και εφαρμόστηκε στη Β΄ τάξη δημόσιου δημοτικού 

σχολείου στη Λευκωσία της Κύπρου. Η συγκεκριμένη τάξη είχε 19 μαθητές και μαθή-

τριες ηλικίας οκτώ χρονών περίπου. Κάποιες δραστηριότητες γίνονταν στην αίθουσα 

διδασκαλίας και κάποιες στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ κάποιες ο-

λοκληρώνονταν στο σπίτι. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας υπήρχε συνεχής σύνδεση με το διαδίκτυο. Η αίθουσα δια-

θέτει διαδραστικό πίνακα, προτζέκτορα και ένα υπολογιστή. 

Στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών υπήρχε συνεχής σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, πέντε ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές και τέσσερα laptops. Το εργαστήριο μπορούσε να λειτουργή-

σει ως κανονική αίθουσα διδασκαλίας αφού διέθετε θρανία και καρέκλες στο κέντρο 

της αίθουσας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα laptops ήταν τοποθετημένα στα πλά-

για και στο πίσω μέρος της αίθουσας. 

Πρώτο διδακτικό δίωρο 

Διδασκαλία μοντέρας τέχνης και κυβισμού και επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων 

Η πρώτη δραστηριότητα είχε σκοπό την ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης για τα 

είδη ορθογωνίων και την εξάσκηση στην ενεργητική παρατήρηση. Τα παιδιά μελέτη-

σαν τον πίνακα μοντέρνας τέχνης «Thirteen Rectangles» του Vasili Kandinski 

(http://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/three-rectangles-1930), επέλεξαν ένα 

από τα σχήματα και το περιέγραψαν στο Padlet που είχε δημιουργηθεί από την εκπαι-

δευτικό από προηγουμένως. Στον τοίχο είχαν ετοιμαστεί καρτελίτσες με το όνομα του 

κάθε παιδιού. Με τη δραστηριότητα αυτή είχαν την ευκαιρία να συνδέσουν διαφορε-

τικά γνωστικά πεδία (Μαθηματικά, Εικαστικά, Γλώσσα). Στη συνέχεια, χρησιμοποίη-

σαν τις μηχανές αναζήτησης Google και Bing με διάφορους συνδυασμούς λέξεων (π.χ. 

1. εικαστικά, γεωμετρικά σχήματα, 2. τέχνη, γεωμετρία) για να γνωρίσουν καλύτερα 

τη μοντέρνα τέχνη και τον κυβισμό. 

Παρακολούθησαν μια σύντομη παρουσίαση με τη χρήση του προγράμματος Microsoft 

Power Ρoint. Η παρουσίαση αφορούσε στα γνωρίσματα της αφηρημένης τέχνης. Μετά 
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ανέτρεξαν στην πρώτη ενότητα του βιβλίου τους «Εικαστικά» για να δουν κι άλλα έργα 

αφηρημένης τέχνης. Ακολούθως, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους 

για το συγκεκριμένο είδος ζωγραφικής και να εντοπίσουν χαρακτηριστικά της αφηρη-

μένης τέχνης και να εργαστούν στο τετράδιο εικαστικά φτιάχνοντας τα δικά τους έργα. 

Μετά εργάστηκαν σε διμελείς ομάδες. Ο ένας έγραφε στο συννεφόλεξο του προγράμ-

ματος Word-It-Out τα σχήματα και ο άλλος τα χρώματα που θα χρησιμοποιούσαν στον 

πίνακα που θα έφτιαχναν με τη χρήση του Paint. Στο τέλος, εργάστηκαν στο Paint και 

πάλι σε διμελείς ομάδες. Κατά την εργασία αυτή ο ένας έδινε οδηγίες και ο άλλος έ-

φτιαχνε ενώ στο μισό χρόνο άλλαξαν ρόλους. 

Διδασκαλία ορθής γωνίας, ευθύγραμμου τμήματος και μήκους και κατευθυντικού λό-

γου 

Ζητήθηκε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα γεωμετρικό σχήμα χρησι-

μοποιώντας γραμμές και όχι με έτοιμα σχήματα στο πρόγραμμα Paint για να δοθεί α-

φορμή να εισαχθεί η έννοια της ορθής γωνίας και του μήκους. Έτσι, οι μαθητές είχαν 

την ευκαιρία να δώσουν οδηγίες χρησιμοποιώντας προστακτική, να δώσουν οδηγίες 

ακολουθίας για την κατασκευή ενός γεωμετρικού σχήματος, να ακολουθήσουν οδη-

γίες, να φτιάξουν ευθύγραμμα τμήματα και γωνίες. Στη συνέχεια, εργάστηκαν στα 

φύλλα εργασίας του βιβλίου Μαθηματικών. 

Διδασκαλία σημάτων τροχαίας 

Ακολούθησε συζήτηση για τις εντολές και το ρόλο τους στη ζωή. Έγινε αναφορά σε 

εντολές που γίνονται με τη χρήση του λόγου προφορικά ή γραπτά (εντολές σε παιχνί-

δια, συνταγές) και με τη χρήση συμβόλων ή εικόνων. Έτσι, έγινε εισαγωγή στα σήματα 

τροχαίας, τα οποία τα παιδιά ζωγράφισαν και μετά εργάστηκαν στα φύλλα εργασίας 

του βιβλίου για την Κυκλοφοριακή Αγωγή στην Ενότητα 5 «Σήματα τροχαίας». 

Διδασκαλία κατευθυντικού λόγου στην αγγλική γλώσσα 

Στη συνέχεια παίξαμε το παιχνίδι «Ο χειριστής και το ρομπότ του». Το παιδί που είχε 

το ρόλο του χειριστή έδινε τις οδηγίες στα αγγλικά και το παιδί που είχε το ρόλο του 

ρομπότ ακολουθούσε τις οδηγίες που έδινε ο χειριστής. Είχε ληφθεί πρόνοια από την 

εκπαιδευτικό να οριοθετηθεί ο χώρος του παιχνιδιού από πριν. Στο πάτωμα της τάξης 

κολλήθηκε κορδέλα δημιουργώντας ένα ορθογώνιο. Κατά την επεξήγηση του παιχνι-

διού οι μαθητές ανέφεραν τις λέξεις που θα χρειαζόντουσαν στα αγγλικά. Οι λέξεις/ο-

δηγίες γράφτηκαν στον πίνακα στην αγγλική γλώσσα και εξηγήθηκαν στους μαθητές 

ενώ παράλληλα τους δόθηκε φυλλάδιο με τις οδηγίες στα αγγλικά και την ερμηνεία με 

σύμβολο ώστε να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο. Τα παιδιά «χειριστές» θα έπρεπε να 

δώσουν οδηγίες ώστε τα ρομπότ να μη βγουν από τον οριοθετημένο χώρο της τάξης. 

Η δραστηριότητα θα βοηθούσε τους μαθητές/τριες να περάσουν από το πραξιακό στά-

διο στο αφηρημένο. 

Δεύτερο διδακτικό δίωρο 

1118

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Διδασκαλία χρηστικού κειμένου «λίστα», αναφορικού λόγου (περιγραφή αντικειμέ-

νου) και εισαγωγή στις εφαρμογές μας ρομποτικής 

Οι μαθητές/τριες ασχολήθηκαν με τα ρομπότ και τη χρησιμότητά μας. Το κάθε παιδί 

έπλασε με τη φαντασία του το δικό του ρομπότ και κατέγραψε τα χαρακτηριστικά του 

σε μια λίστα. Τα παιδιά έγραψαν τα στοιχεία που χρειάζονταν για να λειτουργούν τα 

ρομπότ μας και μας προσδοκίες μας για τα δικά μας ρομπότ, δηλαδή τι θα ήθελαν να 

κάνουν τα ρομπότ μας. Ακόμη, περιέγραψαν τα ρομπότ τους σε συνεχή προφορικό 

λόγο. Ακολούθως έγινε συζήτηση για τη χρησιμότητα των ρομπών στη ζωή μας. 

Διδασκαλία γεωμετρικών στερεών και διαχείρισης απορριμμάτων 

Τα παιδιά έκαναν ένα προσχέδιο του ρομπότ τους στο χαρτί και έδωσαν όνομα στο 

ρομπότ τους που χρησιμοποιήθηκε και ως το θέμα στο τετράδιό τους. Μετά, έφτιαξαν 

τα τρισδιάστατα ρομπότ τους με διάφορα γεωμετρικά στερεά. Τα παιδιά εργάστηκαν 

με βάση τη λύση προβλήματος αφού έπρεπε να συλλέξουν τα κατάλληλα υλικά, σε 

είδος, σχήμα και μέγεθος, και να σκεφτούν τρόπους συναρμολόγησής τους. Η κατα-

σκευή έγινε με άχρηστα υλικά και έδωσε στους μαθητές/τριες την ευκαιρία να προβλη-

ματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων (επανα-

χρησιμοποίησης), και να αναπτύξουν στάσεις και αξίες ενεργού πολίτη. 

Τρίτο διδακτικό δίωρο 

Διδασκαλία αναφορικού λόγου (περιγραφή αντικειμένου) και μονάδες μέτρησης μή-

κους 

Τα παιδιά εργάστηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας και ασχολήθηκαν με το ρομπότ δα-

πέδου Bee Bot. Αρχικά, οι μαθητές/τριες περιέγραψαν το ρομπότ στην ολομέλεια της 

τάξης και γνώρισαν το πληκτρολόγιο του. Στη συνέχεια, εργάστηκαν σε διμελείς ομά-

δες, κατανόησαν τις λειτουργίες του ρομπότ δοκιμάζοντας τη χρήση του και πειραμα-

τίστηκαν ώσπου να βρουν τρόπους να μετρήσουν το μήκος του βήματος της Βee Βot. 

Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει συζήτηση για τις πραγματικές και τις συμβατικές μο-

νάδες μέτρησης. 

Διδασκαλία επίπεδων γεωμετρικών στερεών (είδη ορθογωνιών) και αρχών ρομποτι-

κής 

Μετά, προγραμμάτισαν το ρομπότ ώστε να κινηθεί στο χώρο φτιάχνοντας τετράγωνο 

και ορθογώνιο. Εντόπισαν πρώτα τις διαφορές μεταξύ των δύο αυτών ορθογωνίων και 

μετά έφτιαξαν ακολουθίες οδηγιών για τον σχηματισμό τους. Έλεγξαν τις ακολουθίες 

οδηγιών που έφτιαξαν επαληθεύοντάς τις με τη χρήση του ρομπότ Bee Bot. 

Διδασκαλία αυτό-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης 

Στο τέλος, έφτιαξαν λίστες ελέγχου έχοντας υπόψη τους την ακολουθία οδηγιών που 

είχαν φτιάξει και τις διαφορές μεταξύ ορθογωνίου και ορθογωνίου τετραγώνου που 

εντόπισαν προηγουμένως και εφάρμοσαν αυτο-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση.  
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Τέταρτο και τελευταίο διδακτικό δίωρο 

Διδασκαλία προγραμματισμού 

Τα παιδιά πέρασαν από το πραξιακό στάδιο προς το αφηρημένο. Έπαιξαν σε ομάδες 

διάφορα παιχνίδια προγραμματισμού επιλύοντας προβλήματα. Οι δραστηριότητες έγι-

ναν στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες 

των 2 ή 3 ατόμων. Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα παιχνίδια προγραμματισμού: 

 Light Bot (http://lightbot.com/hocflash.html), 

 Code.org (http://www.getcoding.gr/game/), 

 Nasa Robotics (http://www.nasa.gov/audience/foreducators/robot-

ics/home/ROVER.html#.VRSVivmsXbM), 

 Get Coding (http://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/2), και 

 TVOkids.com (http://www.tvokids.com/games/artbotaction). 

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές αναστοχάστηκαν πάνω στις δραστηριότητες και στη νέα 

γνώση γράφοντας σχόλια στην πλατφόρμα της τάξης τους στο EDMODO. Ο σχολια-

σμός τους επιβραβεύτηκε με βραβεία μέσω της σελίδας της τάξης τους στο Dojo Class 

for teachers. 

Συζήτηση 

Όπως προαναφέρθηκε ο συγκεκριμένος μαθησιακός σχεδιασμός στηρίχθηκε στις πε-

ποιθήσεις που αφορούν στην προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη 

μάθηση και στην αξιοποίηση του προγραμματισμού στη μάθηση. Το σενάριο στόχευε 

στη μεγιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος όσον αφορά στο ίδιο το θέμα και 

στους στόχους του κάθε γνωστικού αντικειμένου αλλά ταυτόχρονα στόχευε οι μαθη-

τές/τριες να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη δια βίου 

μάθηση. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συγκεκριμένου διδακτικού 

σεναρίου είχαν ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας στη μητρική 

γλώσσα, ιδιαίτερα στον κατευθυντικό λόγο, για εμπλουτισμό του λεξιλογίου όσον α-

φορά στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα και στη χρήση κατευθυντικού λόγου. 

Επίσης, είχαν ευκαιρίες για τόνωση της μαθηματικής ικανότητας μέσα από την επίλυση 

προβλημάτων και της απόκτησης γνώσεων σε θέματα γεωμετρίας. Με την εφαρμογή 

των Τ.Π.Ε. και του προγραμματισμού είχαν ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση των 

γνώσεων στην τεχνολογία και ψηφιακή ικανότητα. Ακόμη, μέσα από την ομαδοσυνερ-

γατική διδασκαλία, την ανάληψη ευθύνης στην ομάδα και τη συνεργασία είχαν ευκαι-

ρίες για ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ικα-

νότητα του πολίτη. Μέσα από την εφαρμογή οι στόχοι επιτεύχθηκαν με επιτυχία όπως 

φάνηκε μέσα από την επίλυση προβλημάτων, την αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολό-

γηση. Μέσα από την επίλυση προβλημάτων φάνηκε, επίσης, η ανάπτυξη μεταγνωστι-

κών δεξιοτήτων, όπως κατάστρωση στρατηγικών για επίλυση προβλήματος, αυτοαξιο-

λόγηση και αναστοχασμός για επίλυση προβλήματος. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο εν-

διαφέρον και χάρηκαν τις δραστηριότητες. 
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Από τη Χωχαρούπα στην Ευρώπη. Διδακτικό σενάριο, στα πλαίσια της ευρωπαϊ-
κής εκπαιδευτικής δράσης Teachers4europe 

Τσέλος Παναγιώτης,  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

ptselos@otenet.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν project παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο ο σχεδιασμός, το θεωρητικό 
πλαίσιο, η υλοποίηση καθώς και η αξιολόγηση του σχολικού προγράμματος της εκπαι-
δευτικής παρέμβασης Teachers 4 Europe. Η εκπαιδευτική δράση Teachers 4 Europe 
είναι μια καινοτόμος διδακτική παρέμβαση της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊ-κής Επι-
τροπής στην Ελλάδα. Με το project αυτό έγινε μια προσπάθεια να έρθουν σε επαφή οι 
μαθητές με αυτό που λέμε Ευρώπη. Η υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος έγινε μέσα 
από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων και ενεργούς μάθησης που έκανε τους μα-
θητές να ανακαλύψουν την ήπειρο που κατοικούν, να γνωρίσουν την Ε.Ε. και τους 
θεσμούς της, τις πολιτισμικές και όποιες άλλες ιδιαιτερότητες των κρατών της, τα τόσα 
πολλά κοινά σημεία που ενώνουν τους λαούς της Ευρώπης καθώς και τα σύγχρονα 
προβλήματα που ανακύπτουν. Τόσο οι παιγνιώδεις και ευχάριστες δραστηριότητες όσο 
και η λειτουργική ενσωμάτωση και ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία άφησαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για 
ανάλογες δράσεις στο μέλλον.  

Λέξεις-Κλειδιά: Teachers4Europe, ταξίδι, Τ.Π.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοθέατα-τέ-
χνη 

Εισαγωγή 

Η υλοποίηση και αξιοποίηση της καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης Τeachers 4 Εurope 
είναι ένα εγχείρημα πρωτότυπο αλλά και πολυσύνθετο. Η καινοτόμος αυτή εκπαιδευ-
τική δράση ξεκίνησε πρόσφατα, το 2011, με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ελλάδας που σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει αναλάβει το σημαντικό έργο να δημιουρ-
γήσει ένα εθνικό-ανθρώπινο δίκτυο εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και από το σχολ. 
έτος 2015-2016 και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα έχουν την κατάλληλη 
γνώση και ικανότητα να μεταδώσουν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέ-
ματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών. Βασικός 
άξονας στο σχεδιασμό αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η μετάδοση και εμ-
φύσηση της ευρωπαϊκής ιδέας και των ευρωπαϊκών αξιών. Ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη 
τις βιωματικές δραστηριότητες και τη διαθεματική προσέγγιση και ανταποκρίνεται 
στους μαθησιακούς στόχους των μαθημάτων της αντίστοιχης τάξης. Ο γενικός σκοπός 
αυτής της δράσης είναι, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, να γνωρίσουν 
οι μαθητές μου τι είναι η Ευρώπη, πού βρίσκεται στο χάρτη, ποια η ιστορία της, τι είναι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε ιδρύθηκε και για ποιο λόγο υπάρχει μέχρι σήμερα. Επίσης 
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να προσεγγίσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από διάφορες πολιτιστικές γωνίες 
ανακαλύπτοντας ότι όλες αποτελούν ισότιμα μέλη μιας μεγάλης οικογένειας διατηρώ-
ντας συγχρόνως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Βασικό ρόλο στο σχεδιασμό αλλά 
και στη μετάδοση των νέων δεδομένων έπαιξαν αναμφισβήτητα οι νέες τεχνολογίες 
(Τ.Π.Ε.) που αποτελούν πλέον στη σύγχρονη κοινωνία ένα βασικό εργαλείο μετάδοσης 
της πληροφορίας και βιωματικής επαφής με το γνωστικό αντικείμενο. Με τις νέες τε-
χνολογίες οι μαθητές οικοδόμησαν τη γνώση πιο ευχάριστα, πιο εύκολα όχι με τον 
παραδοσιακό τρόπο, αλλά με ενεργό γνωστική συμμετοχή των ιδίων. Είναι γεγονός ότι 
μια τέτοια εκπαιδευτική δράση αποκομίζει ποικίλα οφέλη όχι μόνο στους μαθητές, 
αλλά και στον εκπαιδευτικό. 

Στόχοι προγράμματος 

Η μετάδοση της ευρωπαϊκής ιδέας και των ευρωπαϊκών αξιών είναι ο βασικός άξονας 
αυτής της καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης. Η υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης λαμβάνει υπόψη τη διαθεματική προσέγγιση και ανταποκρίνεται στους 
μαθησιακούς στόχους των μαθημάτων της Β’ τάξης. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν ο 
γενικός σκοπός αλλά και οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δρά-
σης. Γενικός σκοπός είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τι είναι η Ευρώπη, πού βρίσκεται, 
τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και τι σημαίνει για μας ότι 
είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο γενικό σκοπό αυτής 
της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Με καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας, με βιωματι-
κές, συνεργατικές, επικοινωνιακές και εναλλακτικές τεχνικές, αλλά και με αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. οι μαθητές μαζί με το δάσκαλο ενημερώνονται για το τι είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και για τις εξελίξεις των ευρωπαϊκών ζητημάτων. 

Ενδεικτικοί επιμέρους στόχοι 

Οι επιμέρους ενδεικτικοί στόχοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις βασικούς ά-
ξονες: 

Α. Γνωρίζοντας και κατανοώντας (Γνωστικοί στόχοι) 

• Οι μαθητές να έχουν υπόψη την κατάλληλη προετοιμασία που πρέπει να κάνει 
κάποιος όταν ετοιμάζεται για ένα ταξίδι. Τι παρατηρεί, πού υλοποιεί επισκέ-
ψεις, ποια πολιτισμικά στοιχεία ξεχωρίζει. Η κουλτούρα και η τέχνη κάθε τόπου 
αφήνει πάντα κέρδος γνώσης.  

• Οι μαθητές να γνωρίσουν τι είναι η Ευρώπη, από πού πήρε το όνομά της και 
πού βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη 

• Να γνωρίσουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα κράτη μέλη της, πού 
βρίσκονται στο χάρτη, ποιες οι πρωτεύουσές τους και ποιες οι σημαίες τους 

• Να γνωρίσουν το λόγο της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Να ταξινομήσουν πληροφορίες μέσα από διαδίκτυο και βιβλιογραφία σχετικά 

με τα 5 κράτη μέλη της Ε.Ε. που θα ασχοληθούν περισσότερο 
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Β. Εκτιμώντας και υιοθετώντας (Συναισθηματικοί στόχοι) 

• Οι μαθητές να διερωτηθούν και να παραδεχτούν την ύπαρξη πολιτισμικών ι-
διαιτεροτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

• Να αποδεχτούν και να συμφωνήσουν ότι σήμερα υπάρχουν προβλήματα μέσα 
στην Ε.Ε. όπως η οικονομική κρίση και το προσφυγικό ζήτημα 

• Να υιοθετήσουν την αναγκαιότητα και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ε.Ε. μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης, αλληλεγγύης, αλληλοκα-
τανόησης και σεβασμού με όποιες πολιτισμικές διαφορετικότητες 

Γ. Εφαρμόζοντας και κατασκευάζοντας (Ψυχοκινητικοί στόχοι) 

• Οι μαθητές να ζωγραφίσουν στο χάρτη με διαφορετικά χρώματα τα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. και να συμπληρώσουν τις πρωτεύουσες των κρατών-μελών 

• Να επιλέξουν και να χρωματίσουν στο χάρτη με διαφορετικό χρώμα τα κράτη-
μέλη που χρησιμοποιούν το δικό τους νόμισμα και όχι το κοινό νόμισμα της 
Ε.Ε. το ευρώ 

• Να μάθουν τις σημαίες των κρατών-μελών της Ε.Ε. ζωγραφίζοντας και παίζο-
ντας διαδικτυακά παιχνίδια 

• Να εφαρμόσουν στο χάρτη εικονίδια από σημαντικά αξιοθέατα των 4 κρατών-
μελών της Ε.Ε. που θα ασχοληθούν περισσότερο 

• Να κατασκευάσουν μακέτες από 6 σημαντικά αξιοθέατα των 4 κρατών-μελών 
που θα ασχοληθούν περισσότερο 

Δ. Επικοινωνώντας και συνδέοντας με τη ζωή (Επικοινωνία – Διάχυση) 

• Να εργαστούν σε ομάδες εργασίας με ορισμένη θεματολογία που θα αναλάβουν 
να επεξεργαστούν (ομαδοσυνεργατική) 

• Να αναπτύξουν επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες 
• Να παρουσιάσουν στην τάξη τα αποτελέσματα των ομαδικών εργασιών τους 
• Να παρουσιάσουν σ’ όλη τη σχολική κοινότητα, στους γονείς και στο 6ο φε-

στιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, που διοργανώνεται από την Β΄θμια εκπαί-δευση 
με συμμετοχή Σχολείων Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης τα αποτελέσματα των 
ομαδικών εργασιών τους 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Teachers 4 Europe δημιούργησε την αφορμή για τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου project. Η αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υλοποιεί για μια ακόμη χρονιά το συγκεκριμένο 
project και πολλά από τα στοιχεία που αποτέλεσαν τον βασικό άξονα της επιμόρφωσης 
δημιούργησαν την ευκαιρία για μετάδοση και διάχυση των συγκεκριμένων γνώσεων 
στους μαθητές της τάξης. 
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Τίτλος προγράμματος: « Από τη Χωχαρούπα στην Ευρώπη » 

Ομάδα/τάξη υλοποίησης: Η δράση «Teachers 4 Europe 2015-2016» υλοποιήθηκε από 
τη Β’ τάξη στην οποία φοιτούν 21 μαθητές (12 κορίτσια και 9 αγόρια). 

Χρονική διάρκεια προγράμματος: 20 διδακτικές ώρες (ώρες ευέλικτης ζώνης) 

Συμβατότητα με ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ 

Η αφορμή για το ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού στην Ευρώπη δόθηκε από τις ενότητες 
του μαθήματος της Γλώσσας «Ετοιμασίες για το ταξίδι» και «Το ταξίδι στη Χωχα-
ρούπα». Το συγκεκριμένο project διαπραγματεύεται τις θεματικές ενότητες του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ (ΦΕΚ 303 και 304 Μάρτιος 2003) της Β΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου και 
κάνει αναφορά στις διαθεματικές έννοιες το χώρου, του συνόλου, της αλληλεπίδρασης, 
της αλληλεγγύης του πολιτισμού και της τέχνης. Επιδιώκει την επίτευξη των στόχων 
της γνωριμίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βασικά χαρακτηριστικά 
της, τη λειτουργία και τη δομή της αφενός και αφετέρου την εκμάθηση της σωστής 
οργάνωσης και υλοποίησης ενός ταξιδιού. 

Θεωρίες μάθησης 

Η Παιδαγωγική Ψυχολογία έχει σαν βασικό αντικείμενο τα προβλήματα που προκύ-
πτουν στη διαδικασία της διδακτικής και της μάθησης στο σχολείο. Οι διαφορετικοί 
τρόποι επέμβασης και υλοποίησης εφαρμογών από διάφορες επιρροές και επιδράσεις 
οδηγούν στη διατύπωση διαφορετικών θεωριών για τη Μάθηση. Οι Θεωρίες αυτές προ-
σπαθούν να βοηθήσουν και να φωτίσουν δύσκολες πτυχές του πολύπλευρου και πολυ-
διάστατου ζητήματος της εκπαίδευσης και της παιδείας. Οι θεωρίες της μάθησης που 
υποστηρίζουν κυρίως μία διδασκαλία είναι η συμπεριφοριστική και η γνωστική. Οι 
εκπρόσωποι της συμπεριφοριστικής θεωρίας (behavioral) μελετούν τη σχέση μεταξύ 
των ερεθισμάτων και της αντίδρασης που προέρχεται από αυτά και εμφανίζεται με τη 
μορφή ορισμένης συμπεριφοράς (Κολιάδης, 2002, Βοσνιάδου, 2001). Οι εκπρόσωποι 
των γνωστικών θεωριών εστιάζουν την παρατήρησή τους στις πνευματικές διαδικασίες 
του νου. Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στις γνωστικές θεωρίες. 

• Ο εποικοδομισμός (construstivism) 
• Η θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας (information processing)  

Ο βασικός άξονας στον εποικοδομισμό είναι η ενεργός συμμετοχή στην οικοδόμηση 
της γνώσης. Ο Dewey και ο Piaget εστίασαν τις έρευνές τους προς αυτήν τη κατεύ-
θυνση με βασική φιλοσοφία στο χώρο της διδακτικής μεθοδολογίας το «πώς οι μαθητές 
μαθαίνουν». Στον εποικοδομισμό η κατάκτηση της γνώσης αποτελεί μια διαδικασία 
κατά την οποία τα εξωτερικά ερεθίσματα δεν φτάνουν σε ένα δέκτη με παθητικό ρόλο. 
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Αντίθετα, ο δέκτης (μαθητής) επεξεργάζεται εσωτερικά τα ερεθίσμα-τα και οικοδομεί 
αντίστοιχες γνωστικές δομές (Κασσωτάκη Φλουρή 2002). 

Η γνώση κατασκευάζεται από τον ίδιο το μαθητή με την αλληλεπίδρασή του με τον 
κόσμο γύρω του και είναι συνυφασμένη με το κοινωνικό γίγνεσθαι (Koukla 2002). Οι 
γνώσεις δημιουργούνται γιατί οι μαθητές διαλέγουν και χρησιμοποιούν εμπειρίες και 
ερεθίσματα που έχουν πραγματική σημασία γι’ αυτούς. Παράλληλα, ο κοινωνικός ε-
ποικοδομισμός του Vygotsky αναδεικνύει το ρόλο της ομάδας στη διαμόρφωση της 
ατομικής άποψης (Kolb et al. 2000, Δεδούλη 2003). Κατά τον Vygotsky οι γνώσεις 
πρώτα διαμορφώνονται στο κοινωνικό πλαίσιο και μετά υιοθετούνται από τα άτομα 
ξεχωριστά. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
μάθηση νέων εννοιών (Ausubel, 1960) γιατί πάνω σε αυτές θα γίνει το χτίσιμο των 
νέων γνώσεων. Η θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας (information processing) επι-
κεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής επεξεργάζεται και ερμηνεύει τη νέα πλη-
ροφορία. Αρκετά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να οργανώσει και να ανα-
παριστά τις νέες γνώσεις μέσα από σχήματα και μοτίβα. Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι 
τα concept maps, tools for writing, reading, art and music, Multimedia και τα 
Hpermedia tools που περιέχουν εννοιολογικές πηγές και βοηθούν τον μαθητευόμενο 
να οργανώσει τη γνώση και τις ιδέες του (Delgarno, 2001). 

Στους βασικούς άξονες των παραπάνω θεωριών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πα-
ρόν project. Οι μαθητές είχαν ενεργή συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης. Έψα-
ξαν, διάλεξαν, ταξινόμησαν και οργάνωσαν νέα γνωστικά αντικείμενα, συμπληρώνο-
ντας όποια προϋπάρχουσα γνώση υπήρχε. Όλα έγιναν ομοδοσυνεργατι-κά και η επι-
κοινωνιακή δυναμική των ομάδων εργασίας μέσα από την κοινωνική διαμεσολάβηση 
δημιούργησε προϋποθέσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που ατομικά κάθε μαθητής δύ-
σκολα θα δημιουργούσε. 

Διδακτικές τεχνικές 

Στο σύγχρονο Σχολείο είναι απαραίτητο, στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της 
καθημερινής διδακτικής πρακτικής, είτε αυτό λέγεται διδασκαλία ενός μαθήμα-τος είτε 
λέγεται εκπόνηση διδακτικού σεναρίου, να υιοθετούνται μέσα και τεχνικές που να ε-
γείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, να ευνοούν την ομαδοσυνεργατική και να δη-
μιουργούν συνθήκες έρευνας και μάθησης. 

Καταιγισμός ιδεών 

Ο καταιγισμός ιδεών στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Είναι ση-
μαντικός παράγοντας και καθοριστικής σημασίας οι προϋπάρχουσες γνώσεις αφού 
πάνω σε αυτές θα οικοδομηθούν οι νέα γνώσεις για το ίδιο θέμα. Δεν απαιτεί από τους 
μαθητές να έχουν προκαθορισμένες γνώσεις όσον αφορά το θέμα που ερευνάται. Επι-
τρέπει στο μαθητή να εκφραστεί χωρίς να αξιολογηθεί. Η τεχνική αυτή προέρχε-ται 
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από τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας. Στο στάδιο αυτό γίνονται διαπι-
στώσεις σχετικά με το επίπεδο των μαθητών σχετικά με ένα γνωστικό αντικείμενο ώστε 
να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα υλοποίησης.  

Μέθοδος project 

Η καινοτόμος εκπαιδευτική δράση Teachers 4 Europe σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με την μέθοδο project, μια καινοτόμο προσέγγιση και ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο υλοποιήθηκε αλλά και ως προς το περιεχόμενο. Πρόκειται για μια δημιουρ-
γική διαδικασία που εντάσσει το μαθητή μέσα στο μηχανισμό και τη διαδικασία της 
μάθησης. Του προκαλεί το ενδιαφέρον με τις ποικίλες δραστηριότη-τες και του δίνει 
τη δυνατότητα να επιλέξει τη θεματική. Τέλος με τη μέθοδο του project ο μαθητής έχει 
ενεργό ρόλο και η μάθηση πηγάζει μέσα από την εμπειρία. Τα στοιχεία που προσδιο-
ρίζουν τη μέθοδο εργασίας των μαθητών σε ένα οργανωμένο σχέδιο εργασίας είναι η 
αυτενέργεια, η βιωματικότητα, η φυσική εποπτεία, ο προβληματισμός, η εργασία σε 
ομάδες. Με δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές προωθούνται εναλλακτικές λύσεις με 
κριτική σκέψη και δημιουργική συνεργατική επίλυση προβλημάτων.  

Χρήση των Τ.Π.Ε. στην υλοποίηση του προγράμματος 

 Η συνεισφορά των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία φαίνεται από το πόσο αξιοποι-
ούνται παιδαγωγικά. Το ενδιαφέρον των μαθητών για τον υπολογιστή, η εξοικείωσή 
τους με τις νέες τεχνολογίες, η ενεργός συμμετοχή τους μέσω αλληλεπιδραστικών δρα-
στηριοτήτων και η επιλογή κατάλληλου λογισμικού για τη δημιουργία νοητικών μο-
ντέλων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 
στη μάθηση γενικότερα. Στα διδακτικά σενάρια ή σενάρια διδασκαλίας η χρήση των 
Τ.Π.Ε. ενδείκνυται ακόμη περισσότερο, αφού το πεδίο δράσης, αυτενέργειας και γενι-
κότερων επιλογών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να οργανώσει και να συνθέσει τα 
προϊόντα των ερευνών του. Βασικό ρόλο στο σχεδιασμό αλλά και στη μετάδοση των 
νέων δεδομένων θα παίξουν αναμφισβήτητα οι νέες τεχνολογίες και οι ειδικότερα οι 
Τ.Π.Ε. που αποτελούν πλέον στη σύγχρονη κοινωνία βασικό εργαλείο μετάδοσης της 
πληροφορίας και βιωματικής επαφής με το γνωστικό αντικείμενο. Με τις νέες τεχνο-
λογίες οι μαθητές θα οικοδομήσουν τη γνώση πιο ευχάριστα, πιο εύκολα όχι με τον 
παραδοσιακό τρόπο, αλλά με ενεργό γνωστική συμμετοχή των ιδίων. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη θεωρία της οικοδόμησης της γνώσης, για να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά οι 
νέες τεχνολογίες θα πρέπει να ενταχθούν ως γνωστικά και διερευνητικά εργαλεία και 
δευτερευόντως ως δυναμικά εποπτικά μέσα διδασκαλίας και εργαλεία επικοινωνίας και 
αναζήτησης πληροφοριών. 

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν (Τ.Π.Ε.) 

• Λογισμικά taxendo και wordle. Συνθέσεις συννεφόλεξων με βάση τις λέξεις ταξίδι, 
Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση 
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• Λογισμικό google earth. Εντοπισμός Ευρώπης, κρατών και πρωτευουσών Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εντοπισμός 6 αξιοθεάτων (για υλοποίηση μακετών) 

• Σύνδεση internet και youtube. «Μύθος αρπαγής της Ευρώπης» 
• Λογισμικό inspiration. Σύνθεση εννοιολογικών χαρτών 
• Λογισμικό movie maker. Σύνθεση ταινίας με παραδοσιακές μουσικές μελών-κρα-

τών της Ε.Ε. και με δραστηριότητες μαθητών 
• Λογισμικό power point. Παρουσιάσεις δραστηριοτήτων και εργασιών  
• Λογισμικό hot potatoes. Φύλλα εργασίας και δραστηριότητες αξιολόγησης 
• Λογισμικό collagerator. Σύνθεση-κολάζ φωτογραφιών του project 
• Λογισμικό gimp. Επεξεργασία φωτογραφιών 
• Λογισμικό avidemux. Μοντάζ βίντεο για ανάγκες του project 

 

Υλοποίηση διδακτικής παρέμβασης (δραστηριότητες) 

Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε σχέση με 
τους στόχους που τέθηκαν σε αυτό το project (αναφέρονται πιο πάνω, παραγρ. 2). Οι 
δραστηριότητες είναι κατανεμημένες ανά διδακτικό δίωρο και είναι οι εξής: 

1ο Διδακτικό δίωρο 

Γίνονται δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού που βοηθούν τη συνεργασία και τη 
γνωριμία των μελών μιας ομάδας. Οι μαθητές κάνουν ένα κύκλο. Το κάθε παιδί λέει 
το όνομά του και κάτι που του αρέσει. Το επόμενο παιδί, πρέπει να θυμηθεί το όνομα 
του προηγούμενου, ό,τι έχει πει ότι αγαπάει και το συστήνει. Μετά λέει το δικό του 
όνομα και κάτι αγαπημένο του. Αν κάποιος δε θυμάται αυτά που είπε ο διπλανός του, 
αυτός ανασυστήνεται. Οι 21 μαθητές χωρίζονται σε 4 ανομοιογενείς ομάδες, ως προς 
το φύλο και την επίδοση. Στη συνέχεια δίνονται στις ομάδες των μαθητών της τάξης 
χαρτόνια σε διάφορα χρώματα και τους ζητείται να γράψουν: - Τι περιμένουν από το 
πρόγραμμα και - Τι μπορούν να προσφέρουν. Καταιγισμός ιδεών με βάση τις λέξεις 
ταξίδι, Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα λογισμικά wordless και tuxedo γίνεται 
σύνθεση συννεφόλεξων. Πρώτα με τις λέξεις Ευρώπη, ονόματα κρατών-μελών της 
Ε.Ε. και έπειτα με τη λέξη ταξίδι και ότι χρειάζεται κάποιος όταν οργανώνει ένα ταξίδι. 
Στη συνέχεια εκτυπώνουμε τα συννεφόλεξα σε Α3 χαρτί, τα πλαστικοποιούμε και τα 
αναρτούμε στην τάξη. Γίνεται συζήτηση στην τάξη για το πώς οργανώνουμε ένα ταξίδι, 
τι πράγματα θα παρατηρήσουμε εκεί που θα πάμε, ποια μέρη οπωσδήποτε θα επισκε-
φτούμε και τι θα πρέπει να έχουμε μαζί μας. 

2ο Διδακτικό δίωρο 

Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας διαβάζουμε το παραμύθι «ο Ρακί ταξιδεύει στην Ευ-
ρώπη». Εντοπισμός της Ευρώπης στην υδρόγειο Σφαίρα καθώς και των 28 κρατών-
μελών της Ε.Ε. Με το λογισμικό google earth εντοπίζουμε την Ευρώπη ανάμεσα στις 
άλλες ηπείρους του πλανήτη μας. Υπογραμμίζουμε στον χάρτη της Ευρώπης τη θέση 
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των 6 κρατών-μελών που αναφέρονται στο παραμύθι «ο Ρόκι ταξιδεύει στην Ευρώπη». 
Η αναφορά σε αυτές τις χώρες θα είναι πιο λεπτομερής. Από αυτές τις χώρες θα διαλέ-
ξουμε σημαντικά αξιοθέατα και θα τα απεικονίσουμε σε εικαστικές κατασκευές (μα-
κέτες).  

3ο Διδακτικό δίωρο 

Αναζήτηση, εντοπισμός και κατέβασμα σε μορφή φωτογραφίας (jpeg) της σημαίας 
κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. Τα παιδιά ζωγραφίζουν όλες τις σημαίες των κρατών-
μελών της Ε.Ε. οι ομάδες εργασίας και τις αναρτούν σε ταμπλό. Συζητούμε για την 
ποικιλία των χρωμάτων κάθε σημαίας, θυμόμαστε από τα μαθηματικά τα είδη των γε-
ωμετρικών σχημάτων που έχουμε μάθει και προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε στις ση-
μαίες. Παίζουμε όλοι με ψηφιακό παιχνίδι μνήμης με σημαίες της Ε.Ε. που βρίσκεται 
σε ιστοσελίδα europa.gr.  

4ο Διδακτικό δίωρο 

Συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το όνομα της Ευρώπης. Έρευνα και εντοπισμός 
στο διαδίκτυο σχετικά με το όνομα «Ευρώπη». Προβολή ταινίας σχετικά με το μύθο 
της Ευρώπης (σχετικό βίντεο στο youtube). Έπειτα γίνεται αναπαράσταση του μύθου 
της Ευρώπης από τους μαθητές με θεατρικό δρώμενο. 

5ο Διδακτικό δίωρο 

 Στην ιστοσελίδα europa.gr γίνεται έρευνα για εντοπισμό υλικού σχετικά με τη στα-
διακή ένταξη των 28 Ευρωπαϊκών χωρών στην Ε.Ε. Γίνεται ιστορική αναδρομή σχε-
τικά με το βασικό λόγο ίδρυσης της Ε.Ε. Διαδραστική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ε. Θεατρικό δρώμενο από όλους τους μαθητές σχετικά με την αναγκαιότητα ίδρυσης 
της Ε.Ε. (δηλ. να υπάρχει ειρήνη και αγάπη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και οι όποιες 
διαφορές ανακύπτουν να λύνονται με διαπραγματεύσεις ειρηνικά). 

6ο Διδακτικό δίωρο 

Σύνθεση εννοιολογικών χαρτών με πληροφορίες για κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Έ-
ρευνα και εντοπισμός στο διαδίκτυο πρωτευουσών, σημαντικών αξιοθέατων και χαρ-
τών κάθε κράτους-μέλους. Κάθε ομάδα εργασίας βρίσκει τις πληροφορίες για ορισμένα 
κράτη-μέλη. Με το λογισμικό inspiration γίνεται σύνθεση εννοιολογικού χάρτη για 
κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. και γίνεται εξαγωγή σε μορφή εικόνας (jpeg) και μετά 
παρουσίαση στην τάξη. Κάθε διαφάνεια απεικονίζει πληροφορίες σχετικά με το χάρτη 
του κράτους, την πρωτεύουσα, τη σημαία και το πιο σπουδαίο αξιοθέατο. 

7ο Διδακτικό δίωρο 
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 Με λογισμικό google earth εντοπίζουμε σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. τις πρωτεύου-
σες. Ζωγραφίζουμε σε μεγάλο χάρτη-ταμπλό της Ευρώπης όλα τα κράτη-μέλη με δια-
φορετικό χρώμα κάθε κράτος. 

8ο Διδακτικό δίωρο 

Αναζήτηση παραδοσιακών μουσικών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και μουσικής ύμνου 
της Ε.Ε. Από το διαδίκτυο με το youtube κατεβάζουμε τις παραδοσιακές μουσικές σε 
μορφή mp3. Συνθέτουμε ψηφιακή δημιουργία (ταινία) με το λογισμικό movie maker 
με στοιχεία από κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. (φωτογραφία χάρτη, φωτογραφία πρωτεύ-
ουσας, φωτογραφία βασικών αξιοθέατων) πλαισιωμένα με την αντίστοιχη παραδο-
σιακή μουσική κάθε κράτους. Στη συνέχεια προχωρούμε σε εικαστική δημιουργία της 
σημαίας της Ε,Ε, πρώτα με φελιζόλ, χαρτόνια και χαρτί γκοφρέ και έπειτα με μπλε 
σκόνη-άμμο και αστερίες από θάλασσα. 

9ο & 10ο Διδακτικό δίωρο 

Ομάδες εργασίες αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν μακέτες με αξιοθέατα πόλεων της 
Ε.Ε. που επισκέφτηκε ο Ρόκι και η παρέα του στο ταξίδι τους στην Ευρώπη. Τα υλικά 
που θα χρειαστούμε στην κατασκευή των μακετών είναι: φελιζόλ, χαρτόνια, σφουγγά-
ρια, χρώματα πλαστικά, πινέλα, κομμάτια γυαλιού, κομμάτια ξύλινου πάγκου κουζίνας 
(4 εκ.), πάζλ 3D (αγορασμένα από μαγαζιά παιχνιδιών), άχρωμο βερνίκι και διάφορα 
είδη μακέτας. Εκτύπωση φωτογραφικού υλικού με τα συγκεκριμένα αξιοθέατα από 
διαδίκτυο και λογισμικό google earth. Υλοποίηση κατασκευής των μακετών με συντο-
νισμό και βοήθεια από το δάσκαλό τους. 

Συμπεράσματα - Αξιολόγηση 

Η καινοτόμος εκπαιδευτική δράση teachers 4 Europe έδωσε την ευκαιρία στους μαθη-
τές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρώπης γενικότερα. Τους βοήθησαν να στοχαστούν τι σημαίνει το να είσαι 
εκτός από Έλληνας πολίτης και Ευρωπαίος πολίτης και τέλος τους έδωσαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικογένεια κρατών με διαφο-
ρετική γλώσσα, κουλτούρα, συνήθειες, έθιμα ,διαφορετική οπτική στην τέχνη, στα 
μνημεία, στα αξιοθέατα στην καθημερινή ζωή. Συγχρόνως όμως κατανόησαν πόσο ση-
μαντικό, ανθρώπινο και λειτουργικό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι στη διαφορετικό-
τητα. Όλα υλοποιήθηκαν μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας. 
Όλοι οι μαθητές στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ανέπτυξαν ελεύθερα τη δημιουργι-
κότητα και την φαντασία τους. Κέρδισαν σε γνώσεις γεωγραφίας που θα μάθαιναν σε 
μεγαλύτερες τάξεις, έπαιξαν ψηφιακά παιχνίδια σχετικά με την Ευρώπη, συνέθεσαν 
ψηφιακές δημιουργίες (παρουσιάσεις, εννοιολογικούς χάρτες, συννεφόλεξα, ταινίες 
[movie maker]) και με την υποστήριξη και τη βοήθεια του δασκάλου τους υλοποίησαν 
την κατασκευή έξι μακετών με αξιοθέατα πόλεων της Ευρώπης (Παρθενώνας, Κολοσ-
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σαίο, πύργος Πίζας, Πύργος Άιφελ, γυάλινη πυραμίδα Λούβρου και Μπιγκ Μπεν). Ε-
πίσης πήραν μέρος στο 6ο Φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας που διοργάνωσε η Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος. Εκεί στο πλαίσιο 
της ενημέρωσης και της διάχυσης του προγράμματος και εκτός τάξης, οι μαθητές πα-
ρουσίασαν ένα μέρος των δράσεων του προγράμματος κοινοποιώντας ψηφιακές δη-
μιουργίες σχετικά με σημαντικά αξιοθέατα της Ευρώπης. Με το λογισμικό hot potatoes 
έγινε αξιολόγηση των γνωστικών αντικειμένων που γνώρισαν οι μαθητές σχετικά με 
την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της. Τέλος δόθηκαν ερωτηματολόγια στους μαθητές στα 
οποία μεταξύ άλλων εξέφρασαν τη γνώμη τους για το πρόγραμμα, τι τους άρεσε πε-
ρισσότερο, αν κάτι τους φάνηκε βαρετό, τι θα ήθελαν να κάνουμε αν ξεκινούσαμε το 
πρόγραμμα από την αρχή, τι θα ήθελαν να αλλάξουμε. Η γενική εικόνα δείχνει ότι η 
γνώση οικοδομήθηκε ευχάριστα και τα παιδιά χάρηκαν την εκπαιδευτική δράση. 

Φωτογραφία 

Φωτογραφία από φεστιβάλ ψηφιακής: Παρουσίαση μακετών με αξιοθέατα Ευρώπης
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https://www.youtube.com/watch?v=O0FiR6ewGiE (ενεργός 10-04-2016) 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-
F113/323/2180,8016/unit=2160 (ενεργός 10-04-2016) 

http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm (ενεργός 10-04-2016) 

http://europa.eu/about-eu/index_el.htm (ενεργός 10-04-2016) 

http://www.clickatlife.gr/taksidi/story/50753 (ενεργός 10-04-2016) 
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Από το STEM στο STEAM- Το μονοπάτι για τη συνάντηση του Geogebra με τo 

Επιστημονικό Θέατρο σε μια παράσταση με θέμα το Θαλή το Μιλήσιο  

Ξεναρίου Καλλιόπη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ03 

M. Ed. Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

pxenariou2000@yahoo.com 

Περίληψη 

Μπορούμε να διδάξουμε μαθηματικά χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της Τέχνης και 

της Τεχνολογίας; Τι είναι το Επιστημονικό Θέατρο και πώς αυτό μέσω της παιδαγωγι-

κής προσέγγισης μάθησης STEAM μπορεί να συναντήσει τις ΤΠΕ στο μάθημα των 

μαθηματικών, σ’ ένα δημόσιο σχολείο της Β/θμιας εκπαίδευσης στο υπάρχον εκπαι-

δευτικό σύστημα; Στόχος του παρόντος άρθρου είναι εκτός από την ανάλυση του θεω-

ρητικού πλαισίου, η παρουσίαση ενός εφαρμοσμένου διδακτικού σεναρίου μεγάλης 

χρονικής διάρκειας για τα μαθηματικά της γ γυμνασίου, το οποίο σχεδιάστηκε και υ-

λοποιήθηκε πάνω στο πρότυπο πέντε φάσεων IBSE για τη διδασκαλία των Επιστημών 

με βάση τη Διερευνητική Μάθηση (Inquiry Based Science Education) και είχε ως απο-

τέλεσμα τη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης πάνω στη ζωή και το έργο του 

Θαλή του Μιλήσιου και μέσω αυτής μια πρώτη προσέγγιση ενός εκπαιδευτικού πειρά-

ματος που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Τέχνη και την Επιστήμη ως μοχλό ανά-

πτυξης και κοινωνικοσυναισθηματικών συνδέσεων των αυριανών πολιτών μιας κοινω-

νίας με ζητούμενο την καινοτομία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτική μαθηματικών, Διδακτικό σενάριο, Επιστημονικό Θέατρο, 

ΤΠΕ, STEAM 

Εισαγωγή- Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τη μετάβαση από το STEM στο STEAM. 

Ας δούμε όμως τι είναι το STEM, ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του και ποια η προ-

τεινόμενη διαφοροποίηση.  

Ο όρος STEM (Science, Technology, Engineering Mathematics) καθιερώθηκε σε διε-

θνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια ως μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση διασύνδεσης 

των ΤΠΕ (Technology) με την μάθηση 3 διδακτικών αντικειμένων: των Φυσικών Επι-

στημών (Science), της Τεχνολογίας/ Μηχανολογίας (Engineering) και των Μαθηματι-

κών (Μath), με στόχο την προετοιμασία των αυριανών πολιτών σε επαγγελματικούς 

χώρους που απαιτούν συνδυαστικές δεξιότητες τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε 

επίπεδο εφαρμογής. Ο τρόπος αυτός προσέγγισης των ΤΠΕ ξέφευγε από καθιερωμένα 

πρότυπα χρήσης εργαλείων και εστίαζε στην μοντελοποίηση και σε μεθόδους προσο-

μοίωσης αυθεντικών φαινομένων και διεργασιών, ενώ συνδεόταν άμεσα με την διερευ-

νητική/ανακαλυπτική (inquiry based) μαθησιακή και διδακτική ακολουθία. «…Όμως 
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οι κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας απαιτούν κάτι παρα-

πάνω από την απλή κατανόηση αυτών των περιοχών, απαιτούν ευελιξία εφαρμογής και 

δημιουργικότητα που οδηγεί στην πρωτοτυπία- ευρηματικότητα στην ευρετική των λύ-

σεων…και το STEM από μόνο του δεν μπορεί να εστιάσει σ’ αυτά τα ουσιώδη συστα-

τικά.» (Educationalcloset, 2016). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μετάβαση στο 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), ως ένα τρόπο να α-

ξιοποιηθούν τα οφέλη του STEM συμπληρώνοντας το πακέτο με την ενσωμάτωση αρ-

χών μέσα από και διαμέσου της Τέχνης. Το STEAM στόχο έχει να οδηγήσει το STEM 

σ’ ένα ανώτερο επίπεδο, το οποίο θα επιτρέψει στους μαθητές να συνδέσουν την μα-

θησιακή διαδικασία αυτών των βασικών γνωστικών περιοχών, με καλλιτεχνικές πρα-

κτικές, στοιχεία, αρχές σχεδιασμού και κριτήρια τα οποία θα τους παρέχουν ολόκληρη 

την παλέτα της μαθησιακής διαδικασίας στη διάθεση τους. Συμπερασματικά λοιπόν το 

STEAM είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση μάθησης που χρησιμοποιεί την Επιστήμη, 

την Τεχνολογία, την Πληροφορική, την Τέχνη και τα Μαθηματικά ως πύλες εισόδου 

στην καθοδήγηση των μαθητών στη διερευνητική μάθηση, το διάλογο και την κριτική 

σκέψη αντικαθιστώντας τους περιορισμούς με την απορία, την κριτική, την αναζήτηση 

και την καινοτομία.. Σε ποιο βαθμό όμως είναι εφικτή αυτή η σύζευξη στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα; 

Αν κάνουμε μια αναδρομή τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα μας θα διαπιστώσουμε 

μια σημαντική προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία πολλών γνωστικών 

αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων και των μαθηματικών (τόσο με την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών όσο και με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών 

σεναρίων). Παρ’ αυτά, οι συνεχείς κοινωνικοοικονομικές αλλαγές σε συνδυασμό με 

την αναζήτηση βελτιστοποίησης της διδακτικής πράξης φέρνουν πάντα τον εκπαιδευ-

τικό αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις όπως ο μετασχηματισμός των διδακτικών του σε-

ναρίων, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερα σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδο-

μές, το ανθρώπινο δυναμικό που έχει να εκπαιδεύσει, καθώς και τις εξελίξεις στον εκ-

παιδευτικό χώρο. Μία από αυτές τις εξελίξεις, στα πλαίσια του STEAM (που προανα-

φέρθηκε), είναι και η δυναμική που αναπτύσσεται τελευταία στο χώρο του Επιστημο-

νικού Θεάτρου.  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο ο προβληματισμός της γράφουσας διαμορφώ-

θηκε ως εξής: Υπάρχει τρόπος να συναντηθούν οι ΤΠΕ και το Επιστημονικό Θέατρο 

σε ένα δημόσιο σχολείο στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που αυτό διαθέτει;  

Προς την κατεύθυνση διερεύνησης του ερωτήματος αυτού σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε 

και υλοποιήθηκε μια διδακτική παρέμβαση μεγάλης χρονικής διάρκειας ως μια προ-

σπάθεια μετεξέλιξης ενός παλαιότερου εφαρμοσμένου διδακτικού σεναρίου ενσωμά-

τωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω του εμπλουτισμού του από 

τις δυνατότητες του Επιστημονικού Θεάτρου. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να 

παρουσιάσει το εφαρμοσμένο διδακτικό σενάριο της συγκεκριμένης παρέμβασης.  
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Το Επιστημονικό Θέατρο, οι Τ.Π.Ε., το σκεπτικό και ο στόχος της παρέμβασης 

Τα πρώτα παραδείγματα Επιστημονικού Θεάτρου (Ε.Θ.) εμφανίζονται στην αρχαία ελ-

ληνική τραγωδία και κωμωδία καθώς και κατά των περιόδων του Ανθρωπισμού, του 

Μπαρόκ και του Διαφωτισμού στην Ευρώπη και στον 20ο αιώνα, από τον Αισχύλο ως 

τον Brecth και τον Barrow, όταν ομάδες ξεκίνησαν να δραματοποιούν επιστημονικά 

ζητήματα και να τα παρουσιάζουν με ανεπίσημο τρόπο μέσω θεατρικών παραστάσεων, 

δημόσιων πειραμάτων κ.α. ώστε το κοινό να καταλάβει καλύτερα τους επιστημονικούς 

κλάδους.  

Κοινό χαρακτηριστικό του με το εκπαιδευτικό δράμα (Μηλιώνης, 2002) - του οποίου 

η αξιοποίηση στη διδασκαλία των μαθηματικών έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα 

τόσο για την εξοικείωση των μαθητών με τα μαθηματικά όσο και για τη διαμόρφωση 

θετικής στάσης απέναντι τους; (Κοταρίνου κ.α., 2012, Γαζίλα, 1993, Παπαδάκη, 

2001)- είναι ότι είναι κι αυτό μια αυστηρά δομημένη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί 

τη θεατρική φόρμα (τεχνικές και εργαλεία της δραματικής τέχνης) με βασικό σκοπό 

την ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, καθώς και τη 

συνειδητή και πολύπλευρη αφομοίωση της γνώσης μέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο 

(Γραμματάς, 2000). Η διαφοροποίηση του όμως από αυτό είναι ότι η πρακτική του Ε. 

Θ., η οποία μπαίνει ως μια καινοτόμος μέθοδος επιστημονικής σκέψης στα σχολεία, 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση αφενός στην ερευνητική μεθοδολογία του επιστήμονα και αφε-

τέρου στον τρόπο διάδοσης των αποτελεσμάτων. Το ζητούμενο για τον εκπαιδευτικό 

είναι αν και με ποιο τρόπο το νέο αυτό διδακτικό εργαλείο μπορεί:  

Α) να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να ενεργοποιήσει το συχνά λανθάνον ψυχοπνευμα-

τικό δυναμικό των μαθητών;  

Β) να προσφέρει βιώματα και εμπειρίες που χρησιμεύουν στη γενικότερη ανάπτυξη της 

κρίσης τους και στην ενίσχυση της προσληπτικής τους ικανότητας;  

Γ) να προωθήσει την ανάπτυξη της συλλογικότητας στη γνώση και την αύξηση της 

συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της μάθησης;  

 Θέτοντας αυτά τα ερωτήματα, αναδεικνύεται μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που α-

φορά στα κοινά στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ του Επιστημονικού Θεάτρου και ενσω-

μάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία τόσο των μαθηματικών όσο και των φυ-

σικών επιστημών. Το νέο ζητούμενο για το μαθητή τόσο στη δημιουργία ενός ψηφια-

κού μοντέλου όσο και στη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης είναι αφενός να 

καλλιεργήσει την φαντασία του, οραματιζόμενος πραγματικότητες και δυνατότητες (οι 

οποίες δεν μπορούν να εμφανιστούν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες αντίληψης μέσω 

των αισθήσεων) και αφετέρου να παρακολουθήσει την αντιπαράθεση και την εξέλιξη 

των επιστημονικών-μαθηματικών εννοιών και να αναστοχαστεί πάνω σε αυτές, χωρίς 

τους περιορισμούς και τις συμβατικές σχέσεις του τυποποιημένου σχολικού προγράμ-

ματος. Από την άλλη και στις δύο περιπτώσεις προϋπόθεση είναι η δημιουργία μιας 
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δυναμικής επικοινωνιακής ατμόσφαιρας που ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση 

στη διαδικασία της μάθησης και διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών 

δηλαδή ένας «τόπος» που ενώ τα αφηρημένα προβλήματα θα τίθενται στην πλήρη τους 

πολυπλοκότητα, εν τούτοις θα είναι προσιτά στους μη ειδικούς και κατανοητά από το 

πλατύ κοινό, ώστε να αντιμετωπίζεται ο μεγάλος αριθμός προκαταλήψεων, παρεξηγή-

σεων και εσφαλμένων αντιλήψεων που υπάρχουν στα μαθηματικά (Renyi,1979). Στό-

χος της αλληλεπίδρασης τόσο σε μια κοινότητα μάθησης που δημιουργεί ψηφιακά μο-

ντέλα όσο και σε μια κοινότητα μάθησης που δημιουργεί μια παράσταση για τα μαθη-

ματικά είναι η νοητική κατάσταση των συνομιλητών (συμπεριλαμβανομένων και των 

δημιουργών αλλά και των θεατών) που αναδεικνύοντας την πολλαπλή διάσταση του 

λόγου στο διάλογο, σε συνδυασμό με το συμπληρωματικό ρόλο της εικόνας θα προσ-

δώσει νέο νόημα στο περιεχόμενο. 

Με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο τέθηκε ως στόχος της παρέμβασης τα σύγχρονα 

τεχνολογικά εργαλεία να αποτελέσουν όχι μόνο μέσο για την κατανόηση της δυνατό-

τητας των νοητικών εργαλείων των μαθηματικών αλλά κυρίως το δίαυλο μεταβίβασης 

από μια διερευνητική διαδικασία μετρήσεων, υπολογισμών και «πειραματικών μαθη-

ματικών μοντέλων» σε μια διερευνητική διαδικασία διασυνδέσεων των μαθηματικών 

με άλλους χώρους της ανθρώπινης μάθησης όπως το θέατρο, η μουσική και ο χορός, 

στους οποίους ο «πειραματισμός» να αφορά την κατανόηση και την απόδοση μαθημα-

τικών εννοιών με βιωματικό τρόπο. 

Το πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης  

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο 2ο 

Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού και αποτέλεσε μετεξέλιξη μιας παλαιότερης διδακτικής πα-

ρέμβασης, της οποίας το εφαρμοσμένο σενάριο με τίτλο «Μαθηματικά και Πολιτισμός 

– Ένα ταξίδι στην ομοιότητα με τη βοήθεια του Geogebra» παρουσιάζεται στο υλικό 

επιμόρφωσης β επιπέδου (Ξεναρίου, 2012). Κοινή γνωστική περιοχή και των δύο πα-

ρεμβάσεων ήταν η Γεωμετρία Γ Γυμνασίου, και συγκεκριμένα η θεματική της ομοιό-

τητας (Ομοιότητα πολυγώνων και ομοιότητα τριγώνων). Αν και στις δύο παρεμβάσεις 

το θέμα ήταν κοινό δηλαδή η ενσωμάτωση στοιχείων δυναμικής γεωμετρίας και στοι-

χείων πολιτισμού στη διδακτική ενότητα της ομοιότητας (σύγχρονη τεχνολογία, ιστο-

ρία και τέχνη), η διαφοροποίηση είναι ότι στην παλαιότερη παρέμβαση η ενσωμάτωση 

της τέχνης ήταν περιορισμένη –σε σχέση με αυτήν της τεχνολογίας- ενώ σ’ αυτήν την 

παρέμβαση η ενσωμάτωση της τέχνης ήταν πολύ εκταταμένη - σε σχέση με την τεχνο-

λογία-καθώς έγινε μέσα από τη δημιουργία μιας ολόκληρης θεατρικής παράστασης. 

Αν και στις δύο παρεμβάσεις κοινό τεχνολογικό εργαλείο ήταν το Geogebra, στη δεύ-

τερη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και η προβολή video αλλά και η χρήση του power-

point (ως οπτικοακουστικό υλικό της παράστασης). 
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Στόχοι 

Γνωστικοί (σε σχέση με τη διδακτέα ύλη) 

Οι μαθητές : 1)να εμπλακούν με την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ομοιότητας και 

να μπόρεσαν να διακρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες των εννοιών ισότητα και 

ομοιότητα ευθυγράμμων σχημάτων, 2)να διερευνήσουν τα στοιχεία που παραμένουν 

σταθερά και αυτά που μεταβάλλονται κατά την παραγωγή όμοιων σχημάτων, 3)να κα-

τανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Θαλής μέτρησε το ύψος της πυραμίδας του Χέοπα 

με τη βοήθεια όμοιων τριγώνων.  

Ψυχοκινητικοί (σε σχέση με την ευρύτερη γνωστική διαδικασία) 

Οι μαθητές: 1)να κατανοήσουν «πως λειτουργεί η επιστήμη», 2)να είναι δημιουργικοί 

και να προσεγγίσουν την επιστήμη με φαντασία, 3)να συλλάβουν την εικόνα της επι-

στήμης ως μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας, 4)να μάθουν πως μαθαίνουν, 5)να μά-

θουν να συνεργάζονται και να επιλύουν συγκρούσεις. 

Ο σχεδιασμός της παρέμβασης  

Ο σχεδιασμός της παρέμβασης βασίστηκε στο πρότυπο πέντε φάσεων IBSE που προ-

τείνει το έργο Cosmos(Cosmos, 2008) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με 

βάση τη Διερευνητική Μάθηση (Inquiry Based Science Education). Συγκριμένα: Φάση 

1: Δραστηριότητες που γεννούν ερωτήματα / Εκδήλωση περιέργειας, Φάση 2: Ενεργή 

έρευνα, Φάση 3: Δημιουργία, Φάση 4: Συζήτηση, Φάση 5: Ανάλυση. 

Υλοποίηση της παρέμβασης – Από τη θεωρία στην πράξη  

Σε ποιους απευθύνθηκε 

Η χρήση της τεχνολογίας στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα απευθύνθηκε σε όλους 

τους μαθητές της Γ γυμνασίου (50 άτομα). Όμως στη δράση του Ε.Θ. έλαβαν μέρος 20 

μαθητές της Γ, εκ των οποίων 11 αγόρια και 9 κορίτσια και 1 αγόρι της Β Γυμνασίου, 

που είχε εκφράσει το ενδιαφέρον να συμμετέχει στη δράση. 

Χρόνος υλοποίησης  

Η δράση της ομάδας Ε.Θ., ως θεατρικό πολιτιστικό πρόγραμμα, ξεκίνησε από τον Ο-

κτώβριο του 2016 με την εξοικείωση της ομάδας με θεατρικά παιχνίδια και θεατρικές 

τεχνικές (Γκόβας, 2003). Στην πορεία όμως δημιουργήθηκε η επιθυμία να υλοποιηθεί 

κάτι πιο συγκεκριμένο σαν παράσταση για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Στο σημείο 

αυτό η ομάδα ενημερώθηκε για δράσεις Ε.Θ. όπως παραστάσεις από επαγγελματίες 

εμπνευσμένες από επιστημονικά θέματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλέ-

κουν τους μαθητές σε θεατρικές δράσεις βασισμένες σε ένα επιστημονικό θέμα, οι ο-
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ποίες έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλά ευρωπαϊκά θέατρα, μουσεία ε-

πιστημών και σχολεία και ενημερώθηκε για τα ευρωπαϊκά έργα όπως το CREAT-IT 

και το CREATIONS, που έχουν προσεγγίσει από διαφορετικές οπτικές το Ε.Θ. για ε-

νήλικες και μαθητές σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια. Η ομάδα ήρθε, μέσω της εκ-

παιδευτικού, σε επαφή με φορείς που υλοποιούν το CREATIONS και το Νοέμβριο το 

πολιτιστικό πρόγραμμα εντάχθηκε στη δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το 

Θέατρο 2». Η δράση Ε.Θ. διήρκησε ουσιαστικά μέχρι τον Απρίλιο, δουλεύοντας ένα 

2ωρο την εβδομάδα εκτός ωρολογίου προγράμματος ενώ από τον Απρίλιο μέχρι τον 

Ιούνιο έγιναν 4-5 συναντήσεις της ομάδας για πρόβες και βελτιώσεις πάνω στην παρά-

σταση προκειμένου να παρουσιαστεί στη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς. 

Χώρος υλοποίησης 

Η δράση της ομάδας Ε.Θ. έλαβε χώρα κυρίως στο χώρο του αμφιθεάτρου του Γυμνα-

σίου, με λίγες συναντήσεις στην αίθουσα του διαδραστικού πίνακα όπου οι μαθητές 

πειραματίστηκαν με κάποιο υλικό. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο μέρος της 

διδασκαλίας της γεωμετρίας στα 2 τμήματα της γ γυμνασίου από την αρχή του σχολι-

κού έτους λάμβανε χώρα στη αίθουσα του διαδραστικού πίνακα του σχολείου. Με τον 

τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί στην χρήση τόσο του διαδραστικού πί-

νακα όσο και του Geogebra ως διδακτικό εργαλείο οπτικοποίησης και πειραματισμού. 

Ροή φάσεων δραστηριοτήτων μάθησης 

Φάση 1: Δραστηριότητες που γεννούν ερωτήματα / Εκδήλωση περιέργειας (εβδ 1) 

Η εκπαιδευτικός παρουσίασε σε όλη την τάξη με μια μικρή δραματοποίηση ένα θέμα 

ιστορίας μαθηματικών, συγκεκριμένα τον υπολογισμό της απόστασης ενός πλοίου από 

τη στεριά από το Θαλή το Μιλήσιο, έτσι όπως υπάρχει σε σχετική αναφορά του σχ. 

βιβλίου σελ.197 καλώντας τους μαθητές μέσα στην τάξη να διερευνήσουν το συλλογι-

σμό πίσω από τις κινήσεις του Θαλή. Από κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών οι οποίοι 

ζήτησαν να μάθουν περισσότερα για το άτομό του. Εκείνη την περίοδο η ομάδα Ε.Θ. 

διερευνούσε το θέμα της θεατρικής παράστασης. Οπότε προέκυψε η ιδέα να συνδεθεί 

η διερεύνηση της προσωπικότητας του Θαλή με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημα-

τικών και με τη δραματοποίηση του σε μια θεατρική παράσταση.  

Φάση 2: Ενεργή έρευνα (εβδ 2-4) 

Δόθηκε αρχικό σχετικό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό στη ομάδα Ε.Θ. προς με-

λέτη και διερεύνηση. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρα-

σης, που παρουσίαζε με δραματοποιημένο τρόπο τη ζωή διαφόρων μαθηματικών, υ-

λικό που αποτέλεσε και τη βάση για τη συγγραφή του σεναρίου.  

Φάση 3: Δημιουργία (εβδ 5-18) 
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Στο χώρο του διαδραστικού πίνακα του σχολείου ξεχωριστά για κάθε τμήμα της γ γυ-

μνασίου οι μαθητές πειραματίστηκαν με έτοιμα αρχεία του Geogebra με σκοπό να έρ-

θουν σε επαφή με την έννοια της ομοιότητας πολυγώνων χρησιμοποιώντας γνώσεις 

που έχουν από την καθημερινότητά τους όπως η χρήση ενός φωτοτυπικού μηχανήμα-

τος. Ταυτόχρονα – εκτός σχολικού ωραρίου- η ομάδα Ε.Θ. επεξεργαζόταν ένα αρχικό 

κείμενο με μορφή θεατρικού αναλογίου που περιλάμβανε διάφορες φάσεις από τη ζωή 

του Θαλή του Μιλήσιου, όπως η αναζήτηση για τους φυσικούς νόμους, η πρόβλεψη 

της έκλειψης ηλίου, η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας, η πιθανή συνάντηση με τον 

Πυθαγόρα ως μαθητή του και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Στο τέλος η ομάδα κατέληξε 

στην άποψη στο σενάριο να μην γίνεται αναφορά μόνο στο κομμάτι της βιογραφίας –

αρχαία εποχή– αλλά και στην εμπλοκή μιας σύγχρονης τάξης, η οποία θα αλληλεπιδρά 

και θα εμπλέκεται με την εξέλιξη των μαθηματικών ιδεών και της ιστορίας δηλαδή θα 

πληροφορεί τον θεατή για διάφορα στοιχεία, όχι με την μορφή αφήγησης αλλά ζωντα-

νών διαλόγων που εξελίσσονται μέσα στην τάξη ή στο διάλειμμα, σαν να παρακολου-

θούν όλοι μαζί ένα συλλογικό όνειρο. Ταυτόχρονα άρχισαν να ανιχνεύονται οι 

σκηνοθετικές δυνατότητες και η απόδοση ρόλων.  

Αν και όλη η ομάδα Ε.Θ. παρακολουθούσε το σύνολο της διαδικασίας, προτείνοντας, 

μετασχηματίζοντας και καταλήγοντας σε ιδέες και λύσεις, ταυτόχρονα άρχισαν να γί-

νονται πιο εμφανείς και οι ρόλοι κάποιων επιμέρους ομάδων ανάλογα με τα ενδιαφέ-

ροντα των μαθητών (σενάριο -σκηνοθεσία- ηθοποιοί- μουσική-χορός-σκηνικά- κου-

στούμια). Ακολούθησε η διαδικασία για την εύρεση ή την κατασκευή σκηνικών και 

κοστουμιών. Το εγχείρημα άρχισε να μορφοποιείται και ακολούθησαν πολλές πρόβες 

για το δέσιμο και τον συντονισμό σε συνδυασμό με την επεξεργασία των μαθηματικών 

εννοιών αλλά και των χαρακτήρων που εμπλέκονταν σ’ αυτές. 

Φάση 4: Συζήτηση:Η μέτρηση του Θαλή-το νοητικό πείραμα ψηφιακά και βιωματικά 

Στο χώρο του διαδραστικού πίνακα του σχολείου ξεχωριστά για κάθε τμήμα της γ γυ-

μνασίου, οι μαθητές πειραματίστηκαν με έτοιμα αρχεία του Geogebra πάνω στο νοη-

τικό πείραμα του Θαλή με στόχο να δουν τη δυναμική μορφή του ιστορικού σημειώ-

ματος το οποίο παρουσιάζεται στο σχολικό τους βιβλίο. Στο σημείο αυτό, οι μαθητές 

της ομάδας Ε.Θ. παρουσίασαν στα τμήματα κάποια από τα στοιχεία, με τα οποία 

εκείνοι είχαν έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια της έρευνας τους και έτσι αυξήθηκε το 

ενδιαφέρον των τμημάτων τόσο πάνω στο αντικείμενο όσο και πάνω στη δράση της 

ομάδας. Από την άλλη στο σημείο αυτό αναδύθηκε και η ιδέα της χρήσης του βιντεο-

προβολέα σαν αναπόσπαστο στοιχείο της παράστασης (ιδέα που πρωτοπαρουσιάζει ο 

Ντ. Γκετζ στο Θεώρημα του Παπαγάλου (Γκετζ,1999)) που θα απέδιδε το χρόνο και 

τον χώρο εξέλιξης των γεγονότων αλλά και θα οπτικοποιούσε με ψηφιακό τρόπο μα-

θηματικές έννοιες που αναπαρίστανται στη σκηνή.  

Φάση 5 : Ανάλυση Η συνάντηση με το Θαλή: οι χαρακτήρες, οι μαθηματικές έννοιες, 

η τεχνολογία σε επαφή με το κοινό και η αξιολόγηση 
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Εντάχθηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα η παρακολούθηση μιας «πρόβας» της ομάδας 

Ε.Θ.–εναλλακτική μορφή διδασκαλίας 45’- σε κάθε τμήμα της γ γυμνασίου και οι μα-

θητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν με ερωτηματολόγια την «μαθηματική- θεατρική» 

παράσταση όσο αφορούσε στην καλλιτεχνική απόδοση αλλά κυρίως όσον αφορούσε 

στην κατανόηση των επιστημονικών εννοιών που παρουσίαζαν οι συμμαθητές τους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά από πρωτοβουλία και ενός τμήματος της α γυμνασίου (η 

οποία δεν γνώριζε το επιστημονικό αντικείμενο), κλήθηκε και το τμήμα αυτό να συμ-

μετέχει σ’ αυτού του τύπου την αξιολόγηση με πολύ θετική ανταπόκριση. Ακολούθησε 

δεύτερη διαμορφωτική αξιολόγηση από την υποστηρικτική ομάδα καθοδήγησης της 

δράσης «Μαθαίνοντας την επιστήμη μέσα από το Θέατρο 2». Η ομάδα επεξεργάστηκε 

τις παρατηρήσεις και σκηνοθετικές οδηγίες ως προς την συλλογική απόδοση των χα-

ρακτήρων, την ροή του κειμένου και την κατανόησή του από το κοινό. Η παράσταση 

για τη ζωή και το έργο του Θαλή ανέβηκε σε πανελλήνιο φεστιβάλ (εικόνα 1) με ιδιαί-

τερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τέλος, πριν την τελική παράσταση στο χώρο του 

σχολείο δόθηκαν στους συμμετέχοντες στην ομάδα ΕΘ ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

της δράσης και ακολούθησε συζήτηση. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Σκηνή από την παράσταση 

Επίλογος- Συμπεράσματα 

Αν και οι δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι αρκετές, κατά τη γνώμη της γρά-

φουσας τα οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τη συνολική σχολική κοινότητα 

είναι εξαιρετικά δελεαστικά για τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές, όπως φάνηκε από την 

αποδελτίωση των ερωτηματολογίων, τα οποία δόθηκαν ως μια πρώτη φάση ποιοτικής 

αξιολόγησης αυτού του αρχικού σταδίου πειραματισμού- οποίος δεν περιλαμβάνει α-

κόμα μετρήσιμους στόχους-, αντιμετώπισαν με έκπληξη αλλά και με ικανοποίηση τον 

εναλλακτικό αυτό τρόπο διδασκαλίας («Μάθαμε Μαθηματικά μέσα από το Θέα-

τρο!!!», «έτσι μπορούν να καταλάβουν διάφορες έννοιες και άτομα που δεν έχουν κα-

μιά απολύτως κλίση στα μαθηματικά», «μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα το 

μάθημα, γιατί παίζοντας θέατρο μπορούμε να ζήσουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, 

ενώ στο κλασσικό είναι όλο θεωρία κι είναι βαρετό», «πλεονεκτήματα πολλά! Ένα από 

αυτά ότι το μάθημα είναι πιο ευχάριστο και κατανοητό εύκολα από όλους»). Επίσης ο 
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συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας φάνηκε να προωθεί με έμπρακτο τρόπο την ανά-

πτυξη της συλλογικότητας στη γνώση και την αύξηση της συμμετοχής όλων των ε-

μπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της μάθησης («μου έκανε εντύπωση το γεγονός 

ότι ενώ όλοι διαφέραμε πάρα πολύ μεταξύ μας, καταφέραμε να αποδεχτούμε ο ένας 

τον άλλο και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε κάνοντας ταυτόχρονα νέους φίλους», 

«το δέσιμο με τα μέλη μιας ομάδας, η αίσθηση του εμείς, το ότι βοηθούσε ο ένας τον 

άλλον») Τέλος τόσο η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων όσο και η στενή, συνεχής 

και συγκροτημένη συνεργασία μεταξύ των μαθητών της θεατρικής ομάδας όσο και η 

διάχυση του έργου της στη σχολική κοινότητα συνέβαλε γενικά στην αλλαγή της στά-

σης του συνόλου των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά, και στη διαδικασία προσέγ-

γισής τους, ως ένας χώρος που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται με φόβο αλλά συμβάλει 

στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης («Καταφέραμε κάτι τόσο καλό», «κατάλαβα πολλά 

πράγματα, που δεν μπορούσα αρχικά κι έμαθα μέσα από το παιχνίδι, με ευχάριστο 

τρόπο», «έμαθα την ιστορία του Θαλή», «αν δουλεύεις σαν ομάδα μπορείς να πετύχεις 

στόχους», «αυτό που απόλαυσα περισσότερο ήταν οι στιγμές στις πρόβες, η παρά-

σταση, το χειροκρότημα του κοινού και το βραβείο»,και λιγότερο «κάποιοι καβγάδες 

μερικές φορές που μας έκαναν να αισθανόμαστε άσχημα μετά και η κούραση-που τε-

λικά όμως ανταμείφθηκε»). 

Η προσωπική εμπειρία της γράφουσας, ως εκπαιδευτικός, ήταν ότι αν και οι προσπά-

θειες για τον πειραματισμό με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους είναι 

πολλές φορές ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται όχι 

μόνο να φύγει από το ρόλο του παραδοσιακός καθηγητής μετωπικών διδασκαλιών και 

αυθεντία της γνώσης αλλά να ισορροπήσει ανάμεσα σε τρεις νέους ρόλους: α)εκείνου 

του συνεργάτη των μαθητών του, β) εκείνου του σημείου αναφοράς της τάξης του ως 

προς την καθοδήγηση της έρευνας και την επιστημονική εγκυρότητα των συμπερασμά-

των των μαθητών και γ) του ερευνητή, εν τούτοις ήταν μια πολύ γόνιμη εμπειρία για 

την αλλαγή της στάσης της ίδιας της εκπαιδευτικού απέναντι στη καθημερινή σχολική 

διαδικασία Πιο συγκεκριμένα η εμπλοκή σε μια τέτοια διαδικασία και η από κοινού με 

τους μαθητές δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ επιστήμης και πραγματικότη-

τας της έδωσε τη δυνατότητα να δώσει στην έννοια του σχολείου μια καινούρια διά-

σταση: όχι ένα μέρος που πηγαίνεις για να μάθεις αλλά ένα γενικότερο νοητικό πλαίσιο 

που χρησιμοποιεί την Επιστήμη και την Τέχνη ως μοχλούς συνολικότερης ανάπτυξης 

και κοινωνικοσυναισθηματικών συνδέσεων που οδηγούν στη δημιουργία των αυρια-

νών πολιτών και μεταξύ αυτών και επιστημόνων μιας κοινωνίας με ζητούμενο την και-

νοτομία. 
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Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένα ταξίδι στον αθλητισμό και τον πολιτισμό με 

τη χρήση Τ.Π.Ε. για τη Β΄ Γυμνασίου 

Θυρή Τσαμπίκα 
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tsampika.thiri@gmail.com 

Κοζάς Κωνσταντίνος 
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konstantinosrodos@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναδείξει το μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής διδα-

κτικού σεναρίου, με στόχο την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από τη συμ-

μετοχή σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την ιστορία των  Ολυμπιακών αγώνων της 

αρχαιότητας με την τοπική Ιστορία. Παράλληλος στόχος αποτελεί η αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ώστε αφενός να εμπλου-

τιστεί η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και αφετέρου οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που συμμετέχουν να βελτιώσουν τον τεχνολογικό τους εγγραμματισμό. Το σενάριο 

στηρίχθηκε στη μέθοδο του σχεδίου εργασίας (project). Η ενδυνάμωση της μαθησιακής 

διαδικασίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ αφορούσε τη διενέργεια ιστοεξερεύνησης, τη 

χρήση των κοινόχρηστων εγγράφων της Google και του διαδικτυακού πίνακα ανακοι-

νώσεων Lino. Τέλος, για την αξιολόγηση του σεναρίου χορηγήθηκε άτυπο τεστ επίδο-

σης πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η βελτίωση των επιδόσεων είναι στατιστικά σημαντική και με ισχυρή πρακτική συσχέ-

τιση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ολυμπιακοί Αγώνες, project, lino, πειραματισμός, ΤΠΕ 

Εισαγωγή  

Οι συνεχείς τεχνολογικές καινοτομίες μεταβάλουν καθημερινά τον τρόπο που σκεφτό-

μαστε, ενεργούμε και μαθαίνουμε επηρεάζοντας τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας 

και προσφέροντας νέες δυνατότητες (Σολομωνίδου, 2006). Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες 

εκπαιδευτικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο µε επίκεντρο το 

μαθητή, ο οποίος οικοδομεί τις γνώσεις του µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Μπού-

σιου κ. α., 2005). Οι ΤΠΕ διαθέτουν το δυναμικό να μεταμορφώσουν την μαθησιακή 

διαδικασία, προσφέροντας τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων μεθόδων  διδασκαλίας 

(Somekh, 1997). Αρκετές έρευνες δείχνουν την αξία της χρήσης των ΤΠΕ στη διδα-

σκαλία διαφόρων διδακτικών αντικειμένων (Liisa et al., 2001), όπου φαίνεται να αυ-

ξάνεται το ενδιαφέρον και η ευχαρίστηση (Κατμάδα κ. ά., 2015) και οι συμμετέχοντες 

να έχουν θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ (Νικολοπούλου & Γιαλαμάς, 2015). Ανα-

γκαία προϋπόθεση, βέβαια, για την αξιοποίηση των ΤΠΕ από την πλευρά των μαθη-

τών/τριών είναι η επίτευξη ενός επιπέδου ψηφιακού εγγραμματισμού ή αλφαβητισμού, 

που συνεπάγεται την απόκτηση της ικανότητας αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης, 

ανάλυσης, αξιολόγησης και κατανόησης των ψηφιακών περιεχομένων, των τεχνολογι-

κών εφαρμογών, καθώς και των διαδικασιών δημιουργίας, ανάπτυξης και συγγραφής 
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αυτών των περιεχομένων (Sofos, 2010 στο Σπανός κ. ά., 2013). Έτσι, οι μαθητές καθί-

στανται ικανοί να χειρίζονται επαρκώς εργαλεία λογισμικού ή να εκτελούν βασικές 

ενέργειες ανάσυρσης πληροφοριών (Buckingham, 2007). Ταυτόχρονα, η πολυπλοκό-

τητα του σημερινού κόσμου καθιστά αναγκαία την πολύπλευρη προσέγγιση της διδα-

σκαλίας με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών 

μέσα από βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. Έτσι, στην περίπτωση του διδα-

κτικού αντικειμένου της γενικής ιστορίας και συγκεκριμένα των Ολυμπιακών Αγώνων 

της αρχαιότητας, η διδασκαλία θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα τοπικό ιστορικό 

γεγονός που συνέβη στην περιοχή καταγωγής των μαθητών/τριών, ένα τοπικό μνημείο 

ή έναν εθνικό ήρωα (ΥΠΑΙΘ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). Με τον τρόπο αυτό οι 

μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να οδηγηθούν από το τοπικό στο γενικό, από το 

μέρος στο όλο, από το χθες στο σήμερα. (ΥΠΑΙΘ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001). 

Συγχρόνως, η φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πολιτισμού, στον 

οποίο ανήκουν οι συμμετέχοντες/χουσες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρ-

φωση της γνωστικής τους ανάπτυξης (Gagne, 1985). Τέλος, ο παραπάνω  συνδυασμός 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων θεωρήθηκε ότι έπρεπε να αξιολογηθεί ως προς την απο-

τελεσματικότητα του με τη χορήγηση τεστ επίδοσης πριν και μετά την εφαρμογή του 

διδακτικού σεναρίου (βλέπε σχετικά υποκεφάλαιο της αξιολόγησης).   

Στόχοι 

Γνωστικοί:  

 Να γνωρίσουν την ιστορία των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Να γνωρίσουν  την αθλητική ιστορία της οικογένειας των Διαγοριδών.  

 Να κατανοήσουν την κοινωνική θέση της γυναίκας κατά την αρχαιότητα μέσα 

από την ιστορία της Καλλιπάτειρας.  

Συναισθηματικοί: 

 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ισότητας και ρατσισμού   

 Να αναγνωρίσουν την σημαντικότητα των Ολυμπιακών ιδεωδών   

Ψυχοκινητικοί: 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, 

και αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών. 

 Να καταστούν ικανοί να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά και να σέβονται 

τις απόψεις των άλλων. 

Μεθοδολογία 

Για την διεξαγωγή του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος σχεδίου ερ-

γασίας (project) που ευνοεί την μελέτη και διερεύνηση ενός θέματος σε βάθος. Τα κα-
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θοδηγητικά ερωτήματα, οι ιδέες, οι υποθέσεις, η έρευνα, καθώς και οι εργασίες προκύ-

πτουν από τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές έτσι ώστε να αποτελέ-

σουν μαθητικά βιώματα και εμπειρίες (Frey, 1994). Για την αναζήτηση πληροφοριών 

αξιοποιήθηκε η ιστοεξερεύνηση που είναι μία ερευνητική δραστηριότητα, όπου το σύ-

νολο ή μέρος των πληροφοριών με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες, έχει 

ως πηγή το διαδίκτυο (Dodge, 1995). Με την ιστοεξερεύνηση μπορούν να ξεπεραστούν 

προβλήματα όπως: η χρονοβόρα και άσκοπη περιπλάνηση στο διαδίκτυο, ο κίνδυνος 

έκθεσης σε ακατάλληλο υλικό και η επισφάλεια της επίτευξης των μαθησιακών στόχων 

(Φεσάκης & Βλάχου, 2009). Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η ανεξάρτητη και συ-

νεργατική μαθητοκεντρική διερεύνηση καθώς και η σκέψη ανώτερου επιπέδου (Φεσά-

κης & Δημητρακοπούλου, 2009). Επιπλέον, κινητοποιείται το ενδιαφέρον τόσο των 

εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών, ενώ συγχρόνως παρέχεται το ιδανικό πλαίσιο 

για συνεργατική μάθηση (Brucklacher & Gimbert, 1999). Κατά τη διάρκεια του προ-

γράμματος εφαρμόστηκε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία στηρίζεται στις αλ-

ληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και στην ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων 

με αποτέλεσμα την ανερχόμενη γνώση (Κανάκης, 1987). Άλλωστε, η κατάκτηση της 

γνώσης είναι μια ενεργητική διαδικασία την οποία οι μαθητές οικοδομούν όταν εμπλέ-

κονται ενεργά , δηλαδή όταν τους δίνονται ευκαιρίες να δημιουργούν, να επικοινω-

νούν, να ερευνούν, να φαντάζονται, να κατακτούν και να δομούν τη γνώση και να την 

αφομοιώνουν (Wadsworth, 2001). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αν και αναπτύσ-

σει κυρίως κοινωνικές δεξιότητες, επιφέρει και σημαντικά θετικά γνωστικά αποτελέ-

σματα (Oortwijnetal, 2008). Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε μορ-

φές βιωματικών μαθησιακών δραστηριοτήτων στην κατηγορία των οποίων ανήκουν 

και οι «Δραστηριότητες Άμεσης Εμπειρίας» όπως επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής 

αναφοράς (Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους κ.ά. ). Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να 

αποτελέσουν βιωματική εμπειρία, αν οι μαθητές λάβουν μέρος σε κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και στη συνέχεια υπάρξει χρόνος για κριτικό στοχασμό (Δελούδη, 2002). 

Για τη συγγραφή των εργασιών και τη δημιουργία των παρουσιάσεων των ομάδων 

χρησιμοποιήθηκαν τα κοινόχρηστα έγγραφα της Google (Google Docs) που αξιοποι-

ούν το Διαδίκτυο με βάση τις αρχές της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μά-

θησης, εντάσσονται στα συστήματα συνεργατικής μάθησης και υποστηρίζουν ομάδες 

εργασίας (Κόμης, 2004). Στο ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο εδράζει και η διαδικτυακή ε-

φαρμογή «Lino» (http://en.linoit.com/), η οποία είναι μια ψηφιακή διαδραστική επιφά-

νεια όπου οι χρήστες μπορούν να αναρτούν πολυμεσικό υλικό, ανακοινώσεις και ερ-

γασίες.  Στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής συγκαταλέγονται: 

 Η δυνατότητα ταχύτατης και εξ αποστάσεως διακίνηση της πληροφορίας εξοι-

κονομώντας χρόνο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. 

  Η δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας που προσελκύει το ενδιαφέρον και την 

προσοχή των μαθητών, χρησιμοποιώντας σχήματα και πλαίσια με έντονα χρώ-

ματα, βοηθώντας έτσι  στην οργάνωση και οπτικοποίηση της πληροφορίας.  

1146

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 Η εύκολη αναζήτηση πληροφοριών, που έχουν ήδη αναρτηθεί στον πίνακα, 

δημιουργώντας ουσιαστικά μια μικρή βάση δεδομένων με πρόσβαση οποτεδή-

ποτε και από οπουδήποτε (προϋπόθεση παραμένει η ύπαρξη πρόσβασης στο 

διαδίκτυο). 

 Η δυνατότητα συγγραφής αλλά και παρακολούθησης της εξέλιξης των εργα-

σιών από εκπαιδευτικούς και μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες πε-

ριοχές ή εκτός σχολικού ωραρίου, σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη σύγ-

χρονη επικοινωνία και διάδραση.  

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παραπάνω μεθοδολογικής παρέμ-

βασης εφαρμόστηκε προπειραματικό σχέδιο μοναδικής ομάδας με προ-έλεγχο και 

μετα-έλεγχο. Η διαδικασία προέβλεπε την αρχική σύγκριση μιας ομάδας με τον εαυτό 

της, πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης. Το σχέδιο αυτό, αν και παρουσιάζει 

αδυναμίες, χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα (Βάμβουκας, 

2010). 

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

ΜΗΝΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οκτώβριος Συζήτηση με τους μαθητές, επιλογή θέματος και χωρισμός σε ομάδες 

 

Νοέμβριος Εκπαίδευση στην ιστοεξερεύνηση, τη συγγραφή εργασιών στο Word, 

τις παρουσιάσεις στο PowerPoint και στη χρήση του πίνακα lino 

 Δεκέμβριος Συγκέντρωση υλικού από το  διαδίκτυο και άλλες πηγές. 

Ιανουάριος Εκπαιδευτική εκδρομή σε τοπικό αρχαιολογικό χώρο  

Φεβρουάριος Συγγραφή εργασιών 

Μάρτιος Συνέντευξη από τον Παραολυμπιωνίκη Θ. Μπαράκα 

 

Απρίλιος Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία, δημιουργία τελικής πα-

ρουσίασης 

 Μάιος Παρουσίαση του προγράμματος στην γιορτή του σχολείου για το κλεί-

σιμο του σχολικού έτους 

Πίνακας 1: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων  
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Περιγραφή του προγράμματος 

Το πρόγραμμα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16 σε ένα δημόσιο  

Γυμνάσιο. Συμμετείχαν 13 μαθητές από τη Β΄ Γυμνασίου και ειδικότερα 8 αγόρια και 

5 κορίτσια. Η επιλογή του θέματος προέκυψε από τη διδασκαλία στο μάθημα της Λο-

γοτεχνίας του ποιήματος-σονέτου του Λ. Μαβίλη «Καλλιπάτειρα», το οποίο ενεργο-

ποίησε δημιουργικά το ενδιαφέρον των μαθητών για την οικογένεια των Διαγοριδών 

ειδικότερα και για τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες γενικότερα. Ταυτόχρονα, στο 

μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάχθηκαν –αν και ε-

κτός διδακτέας ύλης- στην 9η ενότητα το κείμενο του αρχαίου περιηγητή Παυσανία 

στο οποίο -με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ολυμπία- αφηγείται την περίπτωση 

της Καλλιπάτειρας, της μοναδικής έγγαμης γυναίκας που κατάφερε να εισέλθει στον 

χώρο τέλεσης των αγώνων και να μην τιμωρηθεί.  Ακολούθησε συζήτηση, διαπιστώ-

θηκε πως το θέμα ευαισθητοποίησε τα παιδιά και τελικά  αποφασίστηκε η εκπόνηση 

του συγκεκριμένου προγράμματος. Επίσης, αξιοποιήθηκε διδακτικά το βιβλίο της Β΄ 

Γυμνασίου «Αρχαία Ελλάδα – Ο τόπος και οι Άνθρωποι (Ανθολόγιο)» και συγκεκρι-

μένα η τελευταία ενότητα με τίτλο «Αθλητισμός και Αθλήματα». Εκεί οι μαθητές ήρ-

θαν σε επαφή με το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα καθώς και με τα 

Ολυμπιακά Ιδεώδη. Επιπρόσθετα, μελέτησαν από μετάφραση τον 7ο Ολυμπιόνικο του 

Πινδάρου, που ήταν αφιερωμένος στο Διαγόρα, υμνώντας την περίλαμπρη νίκη του, 

αλλά και το νησί καταγωγής του. Οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες 

ανάλογα με το επιμέρους θέμα που ανέλαβαν να μελετήσουν. Έτσι, σχηματίστηκαν οι 

ομάδες του «Διαγόρα», της «Καλλιπάτειρας», του «Δωριέα», και της «Ολυμπίας». 

Κριτήρια χωρισμού ήταν η εξασφάλιση της ανομοιογένειας στη σύνθεση της ομάδας 

(Ματσαγγούρας, 2007). Οι προγραμματισμένες συναντήσεις πραγματοποιούνταν συ-

νήθως Σάββατο πρωί στο εργαστήριο της πληροφορικής του σχολείου. Από κάθε ο-

μάδα ζητήθηκε η συγγραφή εργασίας σχετικής με το θέμα που μελετούσε χρησιμο-

ποιώντας τα κοινόχρηστα έγγραφα της Google (Google Docs). Η ομάδα με το όνομα 

«Διαγόρας» ανέλαβε τη συγκέντρωση πληροφοριών για την οικογένεια των Διαγορι-

δών (καταγωγή, μέλη, νίκες, θρύλοι, αναφορά σε άλλα έργα ποίησης και τέχνης από 

την αρχαιότητα ως σήμερα). Η ομάδα της «Καλλιπάτειρας» αναζήτησε στοιχεία για 

την Καλλιπάτειρα (καταγωγή, παράτολμη πράξη και ατιμωρησία, απόδοσή της στην 

τέχνη) και για τη θέση των γυναικών στους αθλητικούς αγώνες στην αρχαιότητα 

(σχήμα 1). Η ομάδα με το όνομα «Ολυμπία» διερεύνησε το χώρο του ιερού της Αρχαίας 

Ολυμπίας (γεωγραφική θέση, μνημεία, χώροι εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων) κα-

θώς και τη διαδικασία τέλεσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων και τη σημασία του 

Ολυμπιακού Ιδεώδους. Τέλος, η ομάδα του «Δωριέα» αναζήτησε πληροφορίες για το 

γιο του Διαγόρα, το Δωριέα (καταγωγή, νίκες, κοινωνικό και πολιτικό έργο), συνέλεξε 

στοιχεία για άλλους Ρόδιους Ολυμπιονίκες και διερεύνησε το θέμα της απεικόνισης 

των αθλημάτων στην αρχαία τέχνη.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν και οι παρακάτω εκπαιδευτικές δραστη-

ριότητες:  
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 Συμμετοχή στη «2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» τον Οκτώβριο 

του 2015 με θεματικό άξονα «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω 

τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλή-

ματα». Οι μαθητές και οι μαθήτριες αγωνίστηκαν σε τροποποιημένα παραολυ-

μπιακά αθλήματα «βιώνοντας» κάποια μορφή αναπηρίας. Στη συνέχεια παρα-

κολούθησαν βίντεο με θέμα τους Παραολυμπιακούς Αγώνες και απάντησαν σε 

ερωτήσεις σχετικού φύλλου εργασίας.  

Σχήμα 1: Φύλλο εργασίας της ομάδας «Καλλιπάτειρα» 

 

 Συμμετοχή σε παιχνίδι ρόλων με θέμα τη δραματοποίηση του ποιήματος του 

Λ.Μαβίλη «Καλλιπάτειρα», αλλά και του αρχαίου κειμένου του Παυσανία,  με 

σκοπό τον προβληματισμό σε σχέση με την εφαρμογή των νόμων και τους πα-

ράγοντες που επηρεάζουν την κρίση κάθε ατόμου. 

 Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Πελοπόννησο με επίσκεψη και 

ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.  

 Παρακολούθηση της πρόβας της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για 

τους 31ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 Επίσκεψη στο Μουσείο της Ολυμπίας. 
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 Επίσκεψη στην Ακρόπολη της Αρχαίας Ρόδου, στην ίδρυση της οποίας είχε 

πρωτοστατήσει η οικογένεια των Διαγοριδών.  

 Διενέργεια συζήτησης, υπό μορφή συνέντευξής, με τον Ρόδιο   Παραολυμπιο-

νίκη κ. Αθανάσιο Μπαράκα με θέμα τα ιδεώδη του Ολυμπισμού.   

Για τη συγγραφή των εργασιών των ομάδων αξιοποιήθηκαν τα κοινόχρηστα έγγραφα 

της Google (Google Docs) ώστε να είναι εφικτή η διάδραση μεταξύ των μελών των 

ομάδων σε πραγματικό χρόνο ακόμα και εκτός σχολικού ωραρίου. Επιπλέον, με τη 

χρήση του λογισμικού Lino η διάδραση από το επίπεδο της ομάδας μεταφέρθηκε σε 

επίπεδο ολομέλειας αφού οι εργασίες, οι φωτογραφίες, τα σχόλια κτλ ήταν ορατά και 

υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης  από το σύνολο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

 

Σχήμα 2: Απόσπασμα από τις αναρτήσεις στον πίνακα Lino 

Αξιολόγηση 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ακολούθησε η τελική αξιολόγηση, ομαδική 

και ατομική.  Σε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων έγινε αποτίμηση του προγράμ-

ματος ως προς την επίτευξη των αρχικών στόχων.  Αξιολογήθηκαν, δηλαδή, οι τελικές 

ομαδικές  παρουσιάσεις  ως προς την πληρότητα, τη σαφήνεια, τη σωστή δομή, την 

επίτευξη της συνεργατικότητας και τη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ. Με αυτό τον 

τρόπο καλύφθηκαν οι ψυχοκινητικοί στόχοι και η επίτευξη του ψηφιακού εγγραμματι-

σμού. Με τις βιωματικές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι ρόλων, τα αθλητικά δρώ-

μενα, τη συνέντευξη και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις έγινε εφικτή η ευαισθητοποίηση 

σε θέματα ισότητας ταυτόχρονα με την αναγνώριση των Ολυμπιακών ιδεωδών. Για την 

αξιολόγηση των γνωστικών αποτελεσμάτων του διδακτικού σεναρίου χορηγήθηκε ά-

τυπο τεστ επίδοσης πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το τεστ περιε-

λάμβανε 25 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογούνταν 

με μία μονάδα. Η αξιοπιστία του τεστ, ως προς την εσωτερική συνοχή, μετρήθηκε μετά 

την αρχική χορήγηση με τη βοήθεια του συντελεστή Kuder-Richardson 20 (Κουλάκο-

γλου, 2002) και έδειξε τιμή KR20 = 0,728 που θεωρείται ικανοποιητική (Caplow, 1972 

στο Βάμβουκας, 2010). Επίσης, διερευνήθηκε η ύπαρξη κανονικής κατανομής με τη 

βοήθεια του τεστ Sapiro-Wilk (S-W), τόσο πριν (p = ,380), όσο και μετά (p = ,000). Ως 
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εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon (Ανδρεαδάκης, & Βάμ-

βουκας, 2011), το οποίο έδειξε ότι οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του διδακτικού σε-

ναρίου (Mdn = 25) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες από τις επιδόσεις πριν 

(Mdn =  15), T(13), z = -3,185, p = , 001. Ακόμα, υπολογίστηκε το μέγεθος της επίδρα-

σης (Cohen’s d effect size) σε d = 3,8 υποδηλώνοντας μια δυνατή πρακτική συσχέτιση 

(Muijs, 2004).  

Τέλος, η συνολική προσπάθεια παρουσιάστηκε ενώπιον εκπαιδευτικών, συμμαθητών, 

γονέων και εκπροσώπων τοπικών φορέων, κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής  για το 

κλείσιμο του διδακτικού έτους, επιτυγχάνοντας έτσι και την απαραίτητη διάχυση στη 

σχολική και τοπική κοινωνία.  

Συμπεράσματα 

Όπως φαίνεται και από την αξιολόγηση το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έφερε εις 

πέρας τους αρχικούς του στόχους. Επίσης, από την πειραματική διαδικασία φάνηκε ότι  

ο συνδυασμός της μεθόδου project, της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και των ΤΠΕ 

βελτιώνει το γνωστικό  επίπεδο των μαθητών. Φυσικά, πρόκειται για μία μελέτη περί-

πτωσης με μικρό δείγμα και χωρίς την παρουσία ομάδας ελέγχου, παρόλα αυτά, απο-

τελεί μια ακόμα ένδειξη για τα αποτελέσματα της χρήσης ΤΠΕ σε συνδυασμό με σύγ-

χρονες μεθόδους διδασκαλίας. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να καταδείξει το κα-

τάλληλο μίγμα για τον προσδιορισμό καλών πρακτικών. 
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Αρχαιολογικός χώρος. Διδακτικό σενάριο για το εμβαδόν τριγώνου στο μάθημα 

της Γεωμετρίας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 

Τσιγώνιας Αντώνιος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

M.Sc. Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών 

atsigonias@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει μια πρόταση διδασκαλίας που περιλαμ-

βάνει την επίλυση ενός προβλήματος και έχει στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της χρή-

σης του κατάλληλου τύπου για το εμβαδόν ενός τριγώνου στο μάθημα της Γεωμετρίας 

της Β΄ τάξης του γενικού λυκείου. Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο να ενεργοποιήσει 

όλους τους μαθητές και να τους δώσει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το 

δοθέν μαθηματικό πρόβλημα. Και αυτό γιατί η δραστηριότητα αυτή, σαν καλή διδα-

κτική πρακτική, αρχικά φανερώνει τη χρησιμότητα της Γεωμετρίας σε ένα πρόβλημα 

που σχετίζεται με την πραγματικότητα και επιπλέον δίνει την ευκαιρία σε κάθε μαθητή, 

ανάλογα με τις γνώσεις του, να επιλέξει εκείνο το επίπεδο δυσκολίας της δραστηριό-

τητας που θα ταιριάζει όσο το δυνατόν καλύτερα στο γνωστικό του επίπεδο, βασικό 

στοιχείο που καταδεικνύει την καινοτομία της.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας , εμ-

βαδόν. 

Εισαγωγή 

Φανταστείτε να δοθεί στους μαθητές της Β Λυκείου στο μάθημα της Γεωμετρίας η εξής 

άσκηση: «Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των αποστάσεων ενός τυχαίου σημείου 

της βάσης ισοσκελούς τριγώνου από τις ίσες πλευρές του, είναι σταθερό». 

Είναι βέβαιο πως αρκετοί μαθητές (ίσως και περισσότεροι από όσους αναμένουμε) να 

μην καταφέρουν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την άσκηση, αλλά ίσως ούτε 

την κατασκευή ενός αντιπροσωπευτικού σχήματος. Σε εμάς τους εκπαιδευτικούς πάλι, 

είναι πιθανόν η παραπάνω κατάσταση, ως τρόπος αξιολόγησης, να θυμίσει την παρα-

κάτω γνωστή εικόνα. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Βασική συνιστώσα της πράξης της διδασκαλίας των μαθηματικών αποτελεί η επιλογή 

και η αξιοποίηση δραστηριοτήτων και συζητήσεων στην τάξη, οι οποίες αφενός μπο-

ρούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης που ορίζει το αναλυτικό 

πρόγραμμα και αφετέρου συνιστούν πλαίσια αυθεντικής μαθηματικής δράσης, δηλαδή 

πεδία αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας τόσο μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μα-

θητών όσο και των μαθητών μεταξύ τους, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη και 

στην ανάπτυξη μαθηματικών ιδεών. Η διπλή αυτή λειτουργία της δραστηριότητας στη 

μαθηματική τάξη συνιστά κεντρικό ζήτημα για τη μαθηματική κοινότητα τόσο σε ε-

ρευνητικό, όσο και σε επίπεδο διδακτικής πράξης (Doerr 2006).  

Η επίλυση προβλήματος θεωρείται ένας προνομιακός χώρος μαθηματικής εκπαιδευτι-

κής πρακτικής όπου δίνεται η δυνατότητα να αναδυθούν οι μαθηματικές δεξιότητες και 

γνώσεις των μαθητών σε προβλήματα που περιγράφουν μορφές αυθεντικών ή πιθανών 

καταστάσεων, έξω από το σύνηθες τυπικό πλαίσιο (Κολέζα 2000) που μας προσφέρουν 

οι αφηρημένες εφαρμογές και οι αλγοριθμικές διαδικασίες. Έτσι ο μαθητής καλείται 

να αντιμετωπίσει μια οικεία με τις εμπειρίες του προβληματική κατάσταση, τη λύση 

της οποίας ο κατασκευάζει με τη βοήθεια γνωστών διαδικασιών και αλγορίθμων. Επο-

μένως, τα αυθεντικά λεκτικά προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για 

την εκμάθηση και κατανόηση μαθηματικών εννοιών (Chapman 2007) μέσα από την 

ερμηνεία του πραγματικού κόσμου και να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις 

δυνατότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης κατά την επίλυσή τους. Παράλληλα, 

αποκτούν και τη δυνατότητα με τη χρήση της αποκτηθείσας μαθηματικής γνώσης, να 

επιλύουν απλά ή πιο πολύπλοκα προβλήματα (Verschaffel, Greer & De Corte, 2000) 

O όρος «καλές εκπαιδευτικές πρακτικές» στο επίπεδο της τάξης, συνδέεται κυρίως με 

την αποτελεσματικότητα και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της διδασκαλίας. Ένα 
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βασικό χαρακτηριστικό μιας καλής πρακτικής είναι η βελτίωση της διδασκαλίας μέσω 

της προσπάθειας που κάνει ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της μάθη-

σης στην τάξη, αξιοποιώντας ποικιλία διδακτικών τεχνικών και σχεδιάζοντας εργασίες 

με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, δίνοντας έτσι ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μα-

θητές.  

Η προσέγγιση του θέματος μέσω του παρόντος σχεδίου μαθήματος γίνεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακαλυπτικής (Bruner 1977) διερεύνησης 

(scaffolding) (Vygotsky 1978) και της κοινωνικής-εποικοδομητικής προσέγγισης 

(Vygotsky 1978) της γνώσης στα πλαίσια του εποικοδομισμού (Ράπτης και Ράπτη 

2006). Λαμβάνονται υπόψη οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών γύρω από την 

έννοια του εμβαδού τριγώνου και γίνεται προσπάθεια χρήσης και σύνθεσης μαθηματι-

κών αντικειμένων με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση μαθηματικών εννοιών. Η δραστη-

ριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης και οι μα-

θητές συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία. 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Αρχαιολογικός Χώρος 

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Γεωμετρία Β΄ Λυκείου. 

 

ΘΕΜΑ: Η δραστηριότητα αυτή αφορά την κατανόηση της χρήσης του κατάλληλου 

τύπου για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τριγώνου και της χρήσης της γεωμετρίας 

στην επίλυση μιας πραγματικής προβληματικής κατάστασης, συνδέοντας με αυτό τον 

τρόπο τα σχολικά μαθηματικά με την καθημερινότητα. 

Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ: Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας ο οποίος υποδεικνύει την ε-

πίλυση της ίδιας άσκησης από όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως γνωστικού επιπέδου 

ως τρόπου αξιολόγησης, έχει πλέον κριθεί αναποτελεσματικός. Επιπλέον, έχει παρα-

τηρηθεί ότι η επιλογή κατάλληλου τύπου για τον υπολογισμού του εμβαδού ενός τρι-

γώνου συχνά δυσκολεύει τους μαθητές.  

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η παρούσα δραστηριότητα δεν σχετίζεται με ένα πρόβλημα ίδιου 

επιπέδου δυσκολίας για όλους τους μαθητές ή διαφορετικά προβλήματα διαφορετικών 

επιπέδων στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, αλλά με το ίδιο πρόβλημα για 

όλους, με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας, δίνοντας έτσι ευκαιρίες μάθησης σε ό-

λους τους μαθητές. Με την παρούσα δραστηριότητα και στο παραπάνω πλαίσιο, οι 

μαθητές έχουν τη ευκαιρία να ασχοληθούν με το ίδιο πρόβλημα και διαφορετικό βαθμό 

δυσκολίας. Τα επίπεδα δυσκολίας μπορούν να ποικίλουν, ανάλογα με το είδος του προ-

βλήματος ή τους στόχους της διδασκαλίας.  
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ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: Με την παρούσα δραστηριότητα οι μαθητές μπορούν να 

αντιληφθούν τη χρησιμότητα της Γεωμετρίας σε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την 

πραγματικότητα και επίσης έχουν την ευκαιρία, ανάλογα με τις γνώσεις τους, να επι-

λέξουν εκείνο το επίπεδο δυσκολίας της δραστηριότητας που θα ταιριάζει όσο το δυ-

νατόν καλύτερα στο γνωστικό τους επίπεδο. Επιπλέον, η ίδια διαδικασία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την εισαγωγή μιας μαθηματικής έννοιας που δεν έχει διδαχθεί, 

δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να την ανακαλύψουν μόνοι τους. 

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Η δραστηριότητα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ 

τάξης του Γενικού Λυκείου. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μια διδακτική ώρα.  

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Θα χρησιμοποιηθεί ένα φύλλο εργασίας διαφορετι-

κών επιπέδων.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθησιακοί στόχοι αφορούν: 

Α. Στην μετατροπή ενός προβλήματος της καθημερινότητας λεκτικά διατυπωμένο, σε 

ένα καθαρά μαθηματικό (γεωμετρικό) πρόβλημα.  

Β. Στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης των διαφόρων τύπων εμβαδού τριγώνου. 

Γ. Στην εξάλειψη των παρανοήσεων που προκύπτουν από αυτή, όπως για παράδειγμα 

ότι ο τύπος 
β υ

Ε
2


  χρησιμοποιείται μόνο όταν έχουμε αριθμητικά δεδομένα ή ότι το 

αξίωμα ΄΄Το άθροισμα των εμβαδών χωρίων χωρίς κοινά σημεία που αποτελούν μια 

πολυγωνική επιφάνεια, ισούται με το εμβαδόν της επιφάνειας ́ ΄ χρησιμοποιείται σε πιο 

σύνθετες ασκήσεις και χωρίς αριθμητικά δεδομένα.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η παρούσα δραστηριότητα επιχειρεί:  

Α. Να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, ανεξάρτητα από το 

γνωστικό τους επίπεδο.  

Β. Να αναπτύξει την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών αλλά και 

μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: Ο καθηγητής έχει στην έδρα την ίδια άσκηση αλλά δια-

τυπωμένη σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Οι μαθητές ανάλογα με τις δυνατότητές 

τους, επιλέγουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Όσο πιο αδύναμη η ομάδα στο σύνολό της, 

τόσο πιο χαμηλό το επίπεδο της άσκησης. Έτσι η κάθε ομάδα, ανάλογα με το μαθη-

σιακό του επίπεδο των μελών της, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευχέ-

ρεια το συγκεκριμένο θέμα. Αν η ομάδα δυσκολεύεται στην επιλογή επιπέδου, ο εκ-

παιδευτικός θα τη συμβουλέψει και αν κάποιος μαθητής δυσκολεύεται, τα υπόλοιπα 
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μέλη της ομάδας θα τον βοηθήσουν, ενισχύοντας έτσι και το αίσθημα αλληλοβοήθειας 

που πρέπει να υπάρχει στη σχολική τάξη. Ο μόνος λόγος που χρησιμοποιήθηκε ο τύπος 

 
β υ

2


   αντί του  

1
β γ ημΑ

2
     είναι γιατί θεωρήθηκε ότι οι μαθητές χει-

ρίζονται με περισσότερη άνεση και ευκολία μήκη ευθυγράμμων τμημάτων παρά γω-

νίες. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Αν και οι σύγχρονες τάσεις της διδακτικής καταδει-

κνύουν το σχηματισμό ανομοιογενών ομάδων, είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

ο οποίος συντονίζει τη διαδικασία, να χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες, είτε ανάλογα 

με το επίπεδο της δραστηριότητας που επιλέγουν οι μαθητές, είτε ανάλογα με το γνω-

στικό τους επίπεδο που αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός. Σχετικά με την επιλογή των 

επιπέδων δυσκολίας, είναι προφανές ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο λιγότε-

ρες παρεμβάσεις χρειάζονται, οι οποίες βέβαια πρέπει να είναι στοχευμένες και να κα-

λύπτουν όσο αυτό είναι δυνατόν, τις μαθησιακές ανάγκες των μελών της ομάδας. Επί-

σης για το ποια βοηθητικά στοιχεία θα δίνονται και σε ποιο επίπεδο, παίζουν ρόλο 

διάφοροι παράγοντες όπως η εμπειρία του εκπαιδευτικού, η οπτική του για την εκπαι-

δευτική διαδικασία, η παιδαγωγική του κατάρτιση κ.α  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενισχύει τις προσπάθειες των μαθητών και να παρεμβαίνει 

όπου χρειαστεί βοήθεια. Μπορεί να διατυπώνει κατάλληλες ερωτήσεις, να χρησιμο-

ποιεί τον πίνακα και να ενθαρρύνει με κάθε τρόπο τους μαθητές στην προσπάθειά τους, 

αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία και ενισχύοντας έτσι τη 

συνεργατική μάθηση. Αφού συμπληρώσουν τη λύση της άσκησης, οι μαθητές σε συ-

νεργασία με την ομάδα τους ή ζητώντας τη βοήθεια του καθηγητή τους, προσπαθούν 

να λύσουν τυχόν απορίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της επίλυσης ή να διευ-

κρινίσουν τυχόν σημεία που δεν κατανόησαν πλήρως. Τέλος, με τη συμπλήρωση των 

φύλλων εργασίας, οι μαθητές θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το παραπάνω πρό-

βλημα και συζητώντας μεταξύ τους και κάνοντας υποθέσεις να καταλήξουν σε συμπε-

ράσματα.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την έννοια 

του εμβαδού πολυγωνικού χωρίου και τους βασικούς τύπους υπολογισμού εμβαδού 

τριγώνου. 

Το πρόβλημα: Δυο πόλεις Α, Β που απέχουν μεταξύ τους 100Km, απέχουν η κάθε μια 

από την πόλη Γ απόσταση 120Km. Οι τρείς πόλεις συνδέονται μεταξύ τους μέσω εθνι-

κών οδών. Παραπλεύρως της εθνικής οδού μεταξύ των πόλεων Α και Β, ανακαλύφθηκε 

ένας χώρος τεράστιας αρχαιολογικής αξίας και προκειμένου να αξιοποιηθεί, πρέπει να 

συνδεθεί μέσω επαρχιακών οδών με τις εθνικές οδούς των πόλεων Α, Γ και Β, Γ. Οι 

οδοί πρέπει να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η απόσταση του αρχαιολογικού 

χώρου από τις εθνικές οδούς να είναι η ελάχιστη δυνατή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί και 

ο χρόνος οδήγησης αλλά και το κόστος κατασκευής. Ο επιβλέπων μηχανικός της εται-

ρείας που έχει αναλάβει το έργο, παρατήρησε ότι, σε όποιο σημείο της εθνικής οδού 
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των πόλεων Α και Β και αν βρισκόταν ο αρχαιολογικός χώρος, το κόστος κατασκευής 

του έργου θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Για ποιο λόγο ο μηχανικός κατέληξε σε αυτόν τον 

ισχυρισμό;  

 

Σχήμα 1 

Τα φύλλα εργασίας (ένα φύλλο εργασίας για κάθε επίπεδο) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 

Να συμπληρώσετε τη λύση της ακόλουθης άσκησης:  

Στην πλευρά ΒΓ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ, επιλέγουμε ένα τυχαίο (με-

ταβλητό) σημείο Μ. Από το Μ φέρνουμε τις κάθετες στις ίσες πλευρές του  τριγώνου 

που τέμνουν τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι ΜΚ + 

ΜΛ = σταθ. 

 

Σχήμα 2 

Λύση: 

Φέρνουμε την ΑΜ και το τρίγωνο ΑΒΓ χωρίζεται σε δυο τρίγωνα τα ……………. και 

……………. . Το ΜΚ είναι ύψους του τριγώνου ……………. και το …………. είναι 

ύψος του τριγώνου ΑΜΓ. Επειδή το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσο με το άθροι-

σμα των …………………… των τριγώνων ……………. και ……………. , θα ισχύει: 
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 ΑΒΓ …………… + ……………. . Χρησιμοποιώντας τον τύπο 
1

Ε β υ
2

  , η προη-

γούμενη ισότητα γράφεται 
1 1 1

ΑΓ υ ΑΒ ΜΚ ΑΓ ΜΛ
2 2 2

      (1), όπου υ το ύψος του 

τριγώνου ΑΒΓ που αντιστοιχεί στην πλευρά ………. και τα ΜΚ, ΜΛ ύψη που αντι-

στοιχούν στις πλευρές …….… και ………. των τριγώνων …………….. και 

…………… αντίστοιχα. Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με βάση ………. θα 

ισχύει ……… = ……… οπότε η σχέση (1) γίνεται 

1 1 1
ΑΓ υ ΑΒ ΜΚ ΑΓ ΜΛ

2 2 2
       

 ΑΓ υ ΑΓ ΜΚ ........ ΜΛ ......... ......... ......... ........ ........ ΜΚ ΜΛ υ            

. 

Επειδή το ύψος υ του τριγώνου ΑΒΓ που αντιστοιχεί στην πλευρά …..….… είναι στα-

θερό, το άθροισμα ………………. θα είναι επίσης ……………………. . 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 

Α. Για τον υπολογισμό των εμβαδών των παρακάτω τριγώνων, είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: 

i. 
β υ

E
2


   ii.

1
β γ ημΑ

2
      iii.    Ε τ τ α τ β τ γ     

 

Σχήμα 3 Σχήμα 4 Σχήμα 5 

Β1. Στο παρακάτω σχήμα το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΜ είναι 10 και το εμβαδόν του 

τριγώνου ΑΜΓ είναι 20. Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.  
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Σχήμα 6 

Β2. Το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων ΑΒΜ και ΑΜΓ του παραπάνω σχήματος, 

είναι ίσο με το ……..………… του τριγώνου ………… . 

Να συμπληρώσετε το κενό της παραπάνω πρότασης και να την αποδώσετε στη μαθη-

ματική γλώσσα. 

Γ. Χρησιμοποιώντας την ισότητα του Β2 και αντικαθιστώντας στα εμβαδά των τριγώ-

νων τον τύπο που επιλέξατε στο Α, με τη βοήθεια του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ 

(ΑΒ=ΑΓ) του παρακάτω σχήματος, να αποδείξετε ότι ΚΜ + ΜΛ = υ, όπου υ το ύψος 

του τριγώνου ΑΒΓ που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΓ. 

 

Σχήμα 7 

Δ. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και ένα τυχαίο σημείο Μ στην πλευρά 

ΒΓ. Φέρνουμε την ΑΜ και ΜΚ και ΜΛ είναι τα ύψη των τριγώνων ΑΒΜ και ΑΜΛ  

αντίστοιχα. Συνδυάζοντας κατάλληλα τα Β2. και Γ. να αιτιολογήσετε γιατί το άθροισμα 

των ΜΚ και ΜΛ (σχήματα Αi. , Aii.) είναι ίσο με το ύψος υ του τριγώνου ΑΒΓ που 

αντιστοιχεί στην πλευρά του ΑΓ (σχήμα Αiii.). 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Α. Για τον υπολογισμό των εμβαδών των τριγώνων του παρακάτω σχήματος, είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: 

i. 
β υ

E
2


   ii.

1
β γ ημΑ

2
      iii.    Ε τ τ α τ β τ γ     
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 Σχήμα 8  Σχήμα 9  Σχήμα 10 

Β. Το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων ΑΒΜ και ΑΜΓ του παρακάτω σχήματος 

είναι ίσο με το ……..………… του ………… Να συμπληρώσετε το κενό της παρα-

πάνω πρότασης και να την αποδώσετε στη μαθηματική γλώσσα. 

 

Σχήμα 11 

Γ. Χρησιμοποιώντας την ισότητα του Β και αντικαθιστώντας στα εμβαδά των τριγώ-

νων τον τύπο που επιλέξατε στο Α, με τη βοήθεια του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ 

(ΑΒ=ΑΓ) του παραπάνω σχήματος, να αποδείξετε ότι ΚΜ + ΜΛ = σταθερό. 

Δ. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και ένα τυχαίο σημείο Μ στην πλευρά 

ΒΓ. Τα ΜΚ και ΜΛ είναι οι αποστάσεις του σημείου Μ από τις ίσες πλευρές του τρι-

γώνου ΑΒΓ. Συνδυάζοντας κατάλληλα τα παραπάνω, να αιτιολογήσετε γιατί το άθροι-

σμα των ΜΚ και ΜΛ είναι ίσο με το ύψος υ του τριγώνου ΑΒΓ 

που αντιστοιχεί στην πλευρά του. 

 

Σχήμα 12 

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 
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Α. Για τον υπολογισμό των εμβαδών του τριγώνου του παρακάτω σχήματος, είναι προ-

τιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: 

i. 
β υ

E
2


   ii.

1
β γ ημΑ

2
      iii.    Ε τ τ α τ β τ γ     

 

Σχήμα 13 

Β. Με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος, αν  ΑΒΜ κ  και  ΑΜΓ λ , να βρείτε 

το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. 

 

Σχήμα 14 

Γ. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και ένα τυχαίο σημείο Μ στην πλευρά 

ΒΓ. Αν ΜΚ και ΜΛ είναι τα ύψη των τριγώνων ΑΒΜ και ΑΜΛ αντίστοιχα, να δικαι-

ολογήσετε συνδυάζοντας κατάλληλα τον τύπο που επιλέξατε στο Α.  

και το Β. ότι το άθροισμα των υψών ΜΚ και ΜΛ των τριγώνων ΑΒΜ και ΑΜΓ αντί-

στοιχα, είναι ίσο με το ύψος υ του τριγώνου ΑΒΓ που αντιστοιχεί στην πλευρά ΒΓ. 

 

Σχήμα 15 

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 

Α. Να συμπληρώσετε την ισότητα    ΑΒΜ ΑΜΓ ........................  που ακολουθεί,  
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με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος.  

 

Σχήμα 16 

Β. Αν το τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ,  

να αποδείξετε ότι ΜΚ ΜΛ υ   όπου υ είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ που αντι-

στοιχεί στην πλευρά ΑΓ. 

 

Σχήμα 17 

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και ένα τυχαίο σημείο Μ στην πλευρά 

ΒΓ. Αν Κ και Λ είναι τα ίχνη των προβολών του σημείου Μ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ  

αντίστοιχα του τριγώνου ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι ΜΚ+ΜΛ = σταθ. 

 

Σχήμα 18 

ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

Στην πλευρά ΒΓ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ, επιλέγουμε ένα τυχαίο (και 

μεταβλητό) σημείο Μ. Από το Μ φέρνουμε τις κάθετες στις ίσες πλευρές του τριγώνου 

που τέμνουν τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι  
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ΜΚ + ΜΛ = σταθ. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 8 

Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των αποστάσεων ενός τυχαίου σημείου της βάσης ισο-

σκελούς τριγώνου από τις ίσες πλευρές του, είναι σταθερό. 
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Περίληψη 

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο στηρίζεται στο γεγονός ότι 
οι νέοι εκθέτουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο Διαδίκτυο, κυρίως στους χώρους 
συνομιλίας και έτσι κινδυνεύουν να πέσουν θύματα αποπλάνησης. Λαμβάνοντας υ-
πόψη ότι σύμφωνα με έρευνες οι μικρότεροι μαθητές/μαθήτριες τείνουν να «αποκαλύ-
πτουν περισσότερα», παρουσιάζεται το επιστημονικό περιεχόμενο στο οποίο στηρίζε-
ται η διδακτική πρόταση και τεκμηριώνονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν σχετικά με 
τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, τη διδακτική στρατηγική και τη μορφή διδασκαλίας. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται το σενάριο και τα συνοδευόμενα φύλλα εργασίας ενώ το άρ-
θρο κλείνει με πρώτα πορίσματα από την εφαρμογή της πρότασης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτική πρόταση, ασφαλείς συνομιλίες, αποπλάνηση ανηλίκων. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (Δημητρακάκης, Σοφός, 
Βαλμάς, 2011), οι πιο διαδεδομένοι διαδικτυακοί κίνδυνοι για τους μαθητές/μαθήτριες 
στην Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι κυρίως η έκθεσή τους σε 
ακατάλληλο υλικό, οι ηλεκτρονικές απάτες, η πειρατεία λογισμικού, οι ιοί, η 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο εκβιασμός, ο εκφοβισμός, η υβριστική 
συμπεριφορά, η παρενόχληση, η αποπλάνηση (grooming), η έκθεση σε σελίδες με 
επικίνδυνο υλικό, ο τζόγος, ο εθισμός στο Διαδίκτυο, η ανεπιθύμητη δημοσίευση 
προσωπικών στοιχείων. Από τα παραπάνω, πιο ριψικίνδυνη δραστηριότητα θεωρείται 
η δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων, καθώς τουλάχιστον το 50% των εφήβων που 
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο στην Ευρώπη επιδείδεται σε αυτό, ενώ στην Ελλάδα αυτό 
το ποσοστό αγγίζει το 9% των μαθητών/μαθητριών (Δημητρακάκης, Σοφός, Βαλμάς, 
2011). Ειδικότερα, σύμφωνα με το SaferInternet.gr, στους χώρους συνομιλίας στο 
Διαδίκτυο ο κυριότερος κίνδυνος που παρουσιάζονται είναι η αποπλάνηση ανηλίκων 
(grooming). Το grooming (online ή offline) μπορεί να ορισθεί ως «η διαδικασία μέσω 
της οποίας ένα άτομο προετοιμάζει ένα παιδί, άλλους εφήβους και το περιβάλλον για 
την αποπλάνηση αυτού του παιδιού» (Craven, Brown, Gilchrist, 2006). Στο online 
grooming, παιδόφιλοι, προσποιούμενοι ότι είναι έφηβοι, χρησιμοποιούν τα δωμάτια 
ανοιχτής επικοινωνίας (chat rooms), τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και άλλους 
χώρους διαδικτυακής επικοινωνίας για να προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να τα κακο-
ποιήσουν. Συχνά, τέτοιου είδους ιστοχώροι θεωρούνται από τα παιδιά ασφαλείς τόποι 
συνομιλίας, τόσο εξαιτίας της δημόσιας φύσης της συζήτησης, αλλά και της λανθασμέ-
νης εκτίμησης των παιδιών ότι διατηρείται η ανωνυμία τους.  
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ευρωπαϊκές έρευνες δείχνουν το 54% των παιδιών-χρηστών Διαδικτύου 9-16 ετών έχει 
προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και περνά αρκετές ώρες την εβδομάδα σε 
ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (Νικολοπούλου & Γιαλαμάς, 2011). Οι έφηβοι χρησιμοποι-
ούν ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, MSN), για να διατηρήσουν και να 
επεκτείνουν τον φιλικό τους κύκλο πέρα από τα όρια της παρέας, του σχολείου ή ακόμη 
και της χώρας του. Έρευνα σε μαθητές/μαθήτριες Λυκείου στην Ελλάδα (Μπράτιτσης, 
Καρασπύρου & Κυρίδης, 2010) έδειξε ότι το facebook αποτελεί σημαντικό μέρος της 
καθημερινότητας των εφήβων, οι οποίοι συνήθως δημοσιεύουν φωτογραφίες, σχολιά-
ζουν προφίλ και φωτογραφίες φίλων τους και συνομιλούν διαδικτυακά. Σύμφωνα με 
τους αρμόδιους φορείς για θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου καθώς και τις ειδικές 
υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, τα σπουδαιότερα προβλήματα αφορούν την άγνοια των περισ-
σοτέρων ανήλικων χρηστών ως προς την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δε-
δομένων τους όταν συνδέονται με τον παγκόσμιο ιστό (ΙΟΜ, 2008). Αναφορικά με την 
ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, έρευνες δείχνουν ότι καθώς η 
ηλικία αυξάνεται, η ποσότητα προσωπικής πληροφορίας που αποκαλύπτεται σε χώ-
ρους κοινωνικής δικτύωσης μειώνεται. Αυτό συνεπάγεται ότι οι έφηβοι εκθέτουν πιο 
άφοβα, συγκριτικά με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα προσωπικά τους δεδομένα και 
δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται εάν αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους σε τρίτους (Nosko, 
Wood & Molema, 2010). Γενικά σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ το 50% των ευρωπαίων 
εφήβων αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες σε ιστοχώρους κοινωνικής δικτύω-
σης οι οποίες μπορούν να παραμείνουν για πάντα στο Διαδίκτυο και να διαβαστούν 
από όλους (Livingston et al., 2010). Ειδικότερα, οι Έλληνες έφηβοι που φοιτούν στο 
Λύκειο δημοσιοποιούν αβίαστα προσωπικές φωτογραφίες, αν και γνωρίζουν ότι δεν 
παρέχεται ασφάλεια από το facebook (Μπράτιτσης, Καρασπύρου & Κυρίδης, 2010), 
ενώ στην πλειοψηφία τους καταχωρούν το πραγματικό πλήρες όνομά τους και την 
πλήρη διεύθυνση διαμονής ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (Παναγή, 2010). 

Επιστημονικό περιεχόμενο 

Τα τεταρτογενή ψηφιακά μέσα (Η/Υ και Διαδίκτυο) εντείνουν τη δυνατότητα πρόσβα-
σης των νέων σε περιεχόμενα που δεν σχετίζονται με τον ηλικιακό τους ορίζοντα και 
όχι μόνο. Επιτρέπουν τη συνειδητή ή ακόμα και την ακούσια πρόσβαση σε παραβατικά 
περιεχόμενα, δηλαδή σε διαδικτυακές πράξεις που περιέχουν παράνομα, επιβλαβή πε-
ριεχόμενα ή αποκλίνουσες πρακτικές. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα παραπάνω 
έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της ΕΕ η έννοια της προστασίας των νέων στο Διαδί-
κτυο η οποία εμφανίζει 4 διαστάσεις (Σοφός, 2009): 

(1) Τεχνολογική διάσταση. Έχει στόχο την αδυνατότητα προσπέλασης σε προβληματικά 
περιεχόμενα, μέσω της χρήσης λογισμικών φιλτραρίσματος. (2) Κοινωνική διάσταση. 
Λειτουργεί ρυθμιστικά μέσω της αξιολόγησης και καταγγελίας ακατάλληλων περιεχο-
μένων από οργανισμούς που λειτουργούν ως παρατηρητήρια και φορείς ευαισθητοποί-
ησης των πολιτών. (3) Θεσμική/νομοθετική διάσταση. Στηρίζεται παραδοσιακά στην 
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παραδοχή μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ της χρήσης μιντιακών περιεχομένων και των 
προβληματικών συμπεριφορών που παρουσιάζουν οι νέοι. Υλοποιείται από την πολι-
τεία η οποία νομοθετεί σχετικά με τα μιντιακά υλικά. Ως επιβλαβή περιεχόμενα στο 
διαδίκτυο χαρακτηρίζονται τα περιεχόμενα που δεν είναι παράνομα, καθώς δεν πλη-
ρούν με ακρίβεια τα κριτήρια του νόμου, μπορεί όμως να ενοχλούν κάποιες ομάδες 
χρηστών και ενδέχεται να ασκήσουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των νέων (π.χ. 
προσέλκυση σε σατανιστικές ομάδες, ψηφιακή παρενόχληση, αποκλίνουσες σεξουαλι-
κές πρακτικές) (Σοφός, 2009). Τα επιβλαβή περιεχόμενα, αντιμετωπίζονται νομικά σε 
επίπεδο ΕΕ με την έκδοση της 98/560/ΕΚ Σύστασης από το Συμβούλιο που περιλαμ-
βάνει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή πλαισίου αυτορρύθμισης για την προ-
στασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις on-line οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης (Μερίδου, 2009). (4) Εκπαιδευτική διάσταση. 
Αναφέρεται στους χρήστες ως αναπτυσσόμενα άτομα με στόχο όχι τον περιορισμό των 
κινήσεών τους, αλλά τη στήριξη και την ενδυνάμωσή τους. Η σύγχρονη παιδαγωγική 
αντίληψη προσεγγίζει το θέμα της προστασίας των νέων ως διαδικασία μιντιακής αγω-
γής και εκπαίδευσης, όπου οι νέοι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις έχουν τη δυνατό-
τητα να διευρύνουν την ικανότητα και την κριτική σκέψη στα μέσα. Η ιδέα της προφύ-
λαξης αντικαθίσταται από την ιδέα της παιδαγωγικής στήριξης και της εμψύχωσης ώ-
στε να αντιμετωπίσουν αυτόνομα προβληματικά περιεχόμενα και να χρησιμοποιήσουν 
τα Μέσα για την ατομική έκφραση και τη διαπραγμάτευση των πολυπολιτισμικών α-
ξιών τους (Σοφός, 2009). Έτσι, η Παιδαγωγική των Μέσων εστιάζει στην προφύ-
λαξη/προστασία, στην πληροφόρηση σχετικά με τα νέα Μέσα, στην ευαισθητοποίηση 
απέναντι σε μηχανισμούς αποπροσανατολισμού, στην ενεργητική συμμετοχή παραγω-
γής μιντιακών περιεχομένων, στη χειραφέτηση και στη λειτουργική χρήση των νέων 
Μέσων για την υποστήριξη μαθησιακών διαδικασιών. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Το σενάριο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την ανάπτυξη του επιστημονικού περιεχομέ-
νου σχετικά με την προστασία των νέων στο Διαδίκτυο, αλλά και από την εξέταση 
ερευνών σχετικά με τις πρακτικές παιδιών και εφήβων σε χώρους συνομιλίας στο Δια-
δίκτυο και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε 
αυτούς. Ο μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου στηρίχθηκε στις βασικές 
εστιάσεις της Παιδαγωγικής των Μέσων όσον αφορά στην προστασία των νέων στο 
Διαδίκτυο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός μετασχηματισμός των ιδεών των 
μαθητών/μαθητριών σχετικά με τους κινδύνους στους χώρους συνομιλίας στο Διαδί-
κτυο και τους τρόπους προστασίας απέναντί τους, ο μετασχηματισμός του περιεχομέ-
νου στηρίχθηκε στο εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας των Driver-Oldham (1986). 
Γι’ αυτό ακολουθήθηκε η γνωστή πορεία βημάτων του μοντέλου: α) προσανατολι-
σμός, ώστε να τεθεί το θέμα, να κινηθεί το ενδιαφέρον και να αναπτυχθούν κίνητρα 
μάθησης, β) ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/μαθητριών, ώστε να αναδειχθούν και 
να γίνουν συνειδητές οι πρότερες γνώσεις τους σχετικά με τις στρατηγικές καλής γνω-
ριμίας και εξαπάτησης σε χώρους συνομιλίας στο διαδίκτυο, τους κινδύνους που προ-
κύπτουν και τους τρόπους προφύλαξης, και να οδηγηθούν στο αδιέξοδο που μπορεί να 
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προκύπτει από αυτές, γ) αναδόμηση των ιδεών των μαθητών/μαθητριών, ώστε να 
μετασχηματισθούν οι ιδέες τους προς την επιθυμητή επιστημονικά αποδεκτή διάσταση 
σχετικά με τις στρατηγικές εξαπάτησης και τους κινδύνους σε χώρους συνομιλίας στο 
διαδίκτυο και την ανάπτυξη στρατηγικών προφύλαξης σε αυτούς, δ) εφαρμογή των 
ιδεών, ώστε να εφαρμόσουν τις νέες ιδέες σε διαφορετικά πλαίσια για να εμπεδωθεί η 
νέα γνώση, ε) ανασκόπηση των ιδεών, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη μετάβαση στη 
νέα γνώση.  

Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός ακολούθησε το ομαδοσυνεργατικό εργασιοκεντρικό μο-
ντέλο εργασίας σε λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου που απαιτεί τον επιμερισμό των 
ρόλων των ομάδων σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Η διδακτική στρατηγική που 
επιλέχθηκε είναι εκείνη της ανοικτής καταστασιακής διδασκαλίας που βασίζεται στις 
λειτουργίες α) της διαμόρφωσης καταστάσεων που διεγείρουν τη διαδικασία της μά-
θησης για μεμονωμένους μαθητές/μαθήτριες, ομάδες ή ολόκληρη την τάξη και β) της 
συνεπαγόμενης παροχής δυνατότητας για διερευνητική μάθηση σε αυτές (Σοφός & 
Kron, 2010), ώστε να μπορέσουν οι μαθητές/μαθήτριες να έρθουν σε επαφή και να 
αντιληφθούν καταστάσεις που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Η κυρίαρχη μορφή 
διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη διδασκαλία 
είναι το παιχνίδι ρόλων. Η παιδαγωγική αξία αυτής της μορφής διδασκαλίας έγκειται 
στο ότι στα παιχνίδια, οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, γεγονός που 
αποτελεί βασικό συστατικό της λειτουργίας τους και συνεπάγεται το ότι η μαθησιακή 
διαδικασία βασίζεται στη δική τους άμεση εμπειρία και τις αποφάσεις τους, ώστε να 
γενικεύονται σε άλλες καταστάσεις. Επιλέχθηκε γιατί ένα τέτοιο ζήτημα, που συνδέε-
ται άμεσα με την πραγματική ζωή, δεν θα προσεγγίζονταν αποτελεσματικά παρά μόνο 
μέσα από την προσομοίωση μιας πραγματικής προβληματικής κατάστασης σε ένα 
chatroom κατά την οποία οι μαθητές/μαθήτριες υποδύονται κόντρα ρόλους, όπως αυ-
τόν του groomer. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δραστη-
ριότητες: Η Δραστηριότητα 1 αποτελεί μία δραστηριότητα προσομοίωσης ενός χώρου 
συνομιλίας στο Διαδίκτυο (παιχνίδι ρόλων), με την οποία στόχος ήταν οι μαθητές/μα-
θήτριες να έρθουν σε επαφή με στρατηγικές καλής γνωριμίας και στρατηγικές εξαπά-
τησης, να αναγνωρίσουν τους κινδύνους και να αναπτύξουν στρατηγικές προφύλαξης 
από αυτούς. Έχει κυρίως τη λειτουργία της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών/μαθη-
τριών και της αναδόμησής τους. Με τη Δραστηριότητα 2 που υλοποιείται με εργασία 
σε ομάδες και μετωπική αλληλεπίδραση των ομάδων, μέσω της αξιολόγησης μίας αυ-
τοπαρουσίασης συνομήλικης μαθήτριας σε έναν χώρο συνομιλίας στο Διαδίκτυο, στό-
χος είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές/μαθήτριες ποια προσωπικά στοιχεία μπορούν να 
παρουσιάζονται με ασφάλεια σε έναν χώρο συνομιλίας στο Διαδίκτυο και ποια όχι. Με 
αυτή τη δραστηριότητα, οι νέες ιδέες εξειδικεύονται και εφαρμόζονται σε νέα πλαίσια. 

Ταυτότητα 

Τάξη: Ε΄ Δημοτικού, 16 μαθητές/μαθήτριες 
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Γνωστικό περιοχή: Εκπαίδευση στα Μέσα 

Ζώνη διδασκαλίας: Ευέλικτη Ζώνη. 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες. 

Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή σχολική τάξη με φορητούς Η/Υ. 

Απαιτούμενη τεχνολογία / λογισμικά / Μέσα: Προσωπικοί ή φορητοί Η/Υ (ένας ανά 4 
μαθητές/μαθήτριες), βιντεοπροβολέας, λογισμικό συνομιλίας (προτείνεται το Google 
Hangouts), φύλλα εργασίας, πίνακας. 

Καινοτομία/πρωτοτυπία 

Η πρωτοτυπία αυτού του σχεδιασμού έγκειται στο ότι παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον 
που αναπαριστά πραγματικές καταστάσεις, συνθήκη απαραίτητη για την ανάδειξη του 
ζητήματος της ασφάλειας των συνομιλιών σε δωμάτια επικοινωνίας. Επιπλέον, η 
χρήση των Η/Υ ως πεδίου εφαρμογής του παιχνιδιού, επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους 
να ανακαλέσουν εύκολα τις συνομιλίες (αρκεί μόνο να ανατρέξουν στην οθόνη του 
Η/Υ), γεγονός που τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της δια-
δικασίας, να την αναλύσουν και να αναστοχαστούν πάνω στους τρόπους με τους οποί-
ους ενσάρκωσαν τους ρόλους τους. 

Συμβατότητα με τα ΔΕΠΠΣ 

Η θεματική ενότητα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο ΔΕΠΠΣ της Πληροφορικής του Δη-
μοτικού Σχολείου δεν εμφανίζεται σε επιμέρους διδακτικούς στόχους συγκεκριμένων 
τάξεων, αλλά γίνονται αναφορές σε αυτήν: α) Στον γενικό στόχο του θεματικού άξονα 
«Επιστήμη και Τεχνολογία στην Καθημερινή ζωή»: 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. Ευαισθητο-
ποιούνται σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των πληρο-
φοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο κτλ. β) Στον ειδικό σκοπό: Να αναπτύξουν έναν 
κώδικα δεοντολογίας που να αφορά την εργασία τους στο χώρο του εργαστηρίου και το 
σεβασμό της εργασίας των άλλων, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των 
πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, 
ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων στο «εργασιακό» τους περιβάλλον κτλ. Πιο συγκε-
κριμένες αναφορές σε αυτή τη θεματική ενότητα γίνονται στο γνωστικό αντικείμενο 
της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 4 «Νέοι δρόμοι 
επικοινωνίας και ενημέρωσης» της Ενότητας 7 το οποίο αντιστοιχεί στη Θεματική ε-
νότητα «Νέες τεχνολογίες, διαδίκτυο» του ΔΕΠΠΣ Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄ 
τάξης και στον διδακτικό στόχο: να έρθουν σε επαφή και με άλλες μορφές ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (δορυφορική τηλεόραση, διαδίκτυο) και να προβληματιστούν για τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 
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Στοχοθεσία 

Σκοπός του σεναρίου: Οι μαθητές/μαθήτριες εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν υπεύ-
θυνα τους χώρους συνομιλίας στο Διαδίκτυο. Επιμέρους στόχοι (ως προς το γνωστικό 
αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία): Να αναφέρουν ποια προσωπικά 
στοιχεία μπορούν να παρουσιάζονται με ασφάλεια σε έναν χώρο συνομιλίας στο Δια-
δίκτυο και ποια όχι. Να περιγράφουν κινδύνους που μπορούν να εμφανισθούν σε χώ-
ρους συνομιλίας στο Διαδίκτυο και τρόπους προφύλαξης από αυτούς. Να αναγνωρί-
ζουν στρατηγικές γνωριμίας, εξαπάτησης και προφύλαξης σε χώρους συνομιλίας στο 
Διαδίκτυο. Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσίαση συγκεκρι-
μένων προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Να εντοπίζουν τα στοιχεία που είναι 
επικίνδυνο να δημοσιεύει κανείς στο Διαδίκτυο σε μία δοσμένη ατομική αυτοπαρου-
σίαση. Να εργάζονται ομαδικά διεκπεραιώνοντας το αντικείμενο εργασίας τους στον 
προσυμφωνημένο χρόνο και σύμφωνα με τη συμφωνημένη διαδικασία Να τηρούν τους 
κανόνες συμπεριφοράς και να εργάζονται αρμονικά στις ομάδες. Να εκτιμούν τη ση-
μασία της προφύλαξης των προσωπικών τους δεδομένων στο Διαδίκτυο. Να αποκτή-
σουν θετική στάση απέναντι στην επικοινωνία σε χώρους συνομιλίας στο Διαδίκτυο. 

Οριζόντιες ικανότητες που υπηρετούνται από τους επιμέρους στόχους 

Ως προς τον μιντιακό γραμματισμό των μαθητών/μαθητριών (Σοφός, 2009): Γνωρίζω 
τα Μέσα: να χρησιμοποιούν χώρους συνομιλίας στο Διαδίκτυο. Στοχάζομαι γύρω από 
τα Μέσα: να προβληματίζονται για τις κακόβουλες χρήσεις των χώρων συνομιλίας στο 
Διαδίκτυο. Ως προς τα Διεθνή Εκπαιδευτικά Τεχνολογικά Πρότυπα για μαθητές/μαθή-
τριες της ISTE και στον άξονα «Κοινωνικά, ηθικά και ανθρώπινα θέματα». Γενική Μι-
ντιακή Ικανότητα: Οι μαθητές/μαθήτριες εκπαιδεύονται στο να χρησιμοποιούν υπεύ-
θυνα τα συστήματα της τεχνολογίας, της πληροφόρησης και το λογισμικό. Ειδική Μι-
ντιακή Ικανότητα: Οι μαθητές/μαθήτριες περιγράφουν τις συνέπειες της ανεύθυνης 
χρήσης των τεχνολογικών πόρων στο σπίτι και στο σχολείο (επίπεδο αρχάριος). Οι 
μαθητές/μαθήτριες συζητούν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την υπεύθυνη 
χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριών, εντοπίζουν τα σενάρια που περιγράφουν 
αποδεκτές και μη-αποδεκτές χρήσεις των υπολογιστών και περιγράφουν τις προσωπι-
κές συνέπειες της ακατάλληλης χρήσης (επίπεδο έμπειρος) 

Διδακτική πρόταση – σενάριο 

1η διδακτική ώρα 

Προσανατολισμός: για την εισαγωγή στο θέμα και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών/μαθητριών προβάλλεται φωτογραφία που δείχνει ένα παράδειγμα παρα-
πλάνησης σχετικά με την πραγματική ταυτότητα των συνομιλητών στα δωμάτια επι-
κοινωνίας στο διαδίκτυο. Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/μαθητριών (Δραστηριό-
τητα 1): το θέμα της ασφάλειας των συνομιλιών στο διαδίκτυο προσεγγίζεται με την 
τεχνική του παιχνιδιού ρόλων. Παρουσίαση του σεναρίου: Το σενάριο παρουσιάζεται 
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στους μαθητές/μαθήτριες και αφορά σε 3 εικονικές συνομιλίες στο Διαδίκτυο (Πίνακας 
1) μεταξύ ενός μαθητή (Σάββας) που θέλει να κάνει γνωριμίες με: (1) μία μαθήτρια 
(Ελένη), επίσης της Ε’ Δημοτικού διαφορετικού σχολείου που θέλει να γνωριστεί με 
τον Σάββα και να γίνουν διαδικτυακοί φίλοι, (2) έναν ενήλικα 50 ετών (Γιάννης) που 
υποδύεται έναν μαθητή με όνομα Τάσος προκειμένου να παρασύρει τον Σάββα σε συ-
νάντηση και (3) έναν μαθητή (Νίκος), που υποδύεται μαθήτρια (Ντίνα) της ΣΤ’ τάξης 
που αρέσει τον Σάββα, προκειμένου να του αποσπάσει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. 
κωδικούς) προς όφελός του. Εκτέλεση του σεναρίου: Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίζο-
νται σε 4 υποομάδες (των 4 ατόμων) και αφού συζητήσουν μεταξύ τους με σκοπό να 
αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους, αναλαμ-
βάνουν να παίξουν από έναν ρόλο εκτελώντας το σενάριο ανά δύο μέσω λογισμικού 
συνομιλίας. Επεξεργασία του παιχνιδιού: Οι μαθητές/μαθήτριες ανατρέχουν στις οθό-
νες των Η/Υ και καταγράφουν στο Φύλλο Εργασίας 1: (1) τις στρατηγικές που ακο-
λουθούν οι συνομιλητές προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους, (2) τους κινδύνους 
που πιστεύουν ότι προκύπτουν από τις στρατηγικές εξαπάτησης και (3) τους τρόπους 
προφύλαξης που αναπτύχθηκαν απέναντι σε αυτές. 

Ρόλος Ο-
μάδα Σκοπός 

Σάββας Α Να κάνει νέες γνωριμίες και να προφυλαχθεί από τους κιν-
δύνους 

Ελένη Β Να γνωριστεί και να γίνει φίλη με τον Σάββα 
Γιάννης  

(ως Τάσος) 
Γ Να παρασύρει τον Σάββα σε συνάντηση ή να του αποσπάσει 

προσωπικές πληροφορίες 

Νίκος  

(ως Ντίνα) 
Δ Να αποσπάσει προσωπικές πληροφορίες από τον Σάββα για 

δικό του όφελος (π.χ. προσωπικούς κωδικούς) 

Πίνακας 1: Ρόλοι και σκοπός της κάθε ομάδας 

2η διδακτική ώρα 

Αναδόμηση των ιδεών των μαθητών/μαθητριών: οι ομάδες παρουσιάζουν στους υ-
πόλοιπους τα αποτελέσματα της επεξεργασία τους και γίνεται συζήτηση επάνω σε 
αυτά. Ο/η εκπαιδευτικός, με τη βοήθεια των μαθητών/μαθητριών, κατηγοριοποιεί τις 
στρατηγικές που χρησιμοποίησε ο κάθε συνομιλητής, τους κινδύνους που προκύπτουν 
και τους τρόπους προφύλαξης απέναντι σε αυτές στον πίνακα και γίνεται συζήτηση 
επάνω σε αυτά. Εξαγωγή συμπερασμάτων: μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, 
ο/η εκπαιδευτικός συνθέτει τα συμπεράσματα που καταγράφηκαν και παρουσιάζει δια-
φάνειες που αποδίδουν με σαφήνεια τα παραπάνω ζητήματα. Τα παιδιά καταγράφουν 
τα συμπεράσματα. Ανασκόπηση των ιδεών των μαθητών/μαθητριών: οι μαθητές/μα-
θήτριες καλούνται να ανατρέξουν στα Φύλλα Εργασίας τους από το προηγούμενο 
βήμα, να συμπληρώσουν τη γραμμή ΤΙ ΕΜΑΘΑ και να συγκρίνουν τις στρατηγικές 
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και τους κινδύνους που κατέγραψαν ως αποτέλεσμα του παιχνιδιού με αυτά που κατέ-
γραψαν από την παρουσίαση του/της εκπαιδευτικού. Στόχος είναι να γίνει συνειδητή η 
νέα γνώση. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση επάνω σε αυτή τη μετάβαση. 

3η διδακτική ώρα 

Σύνδεση με τα προηγούμενα: γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων των προηγού-
μενων διδακτικών ωρών. Εφαρμογή των ιδεών των μαθητών/μαθητριών (Δραστη-
ριότητα 2): οι μαθητές/μαθήτριες εφαρμόζουν τη γνώση τους αναλύοντας μία εικονική 
αυτοπαρουσίαση μίας μαθήτριας σε ένα chatroom (Εικόνα 1) και συμπληρώνουν το 
Φύλλο Εργασίας 2 εντοπίζοντας στοιχεία: (1) που πρέπει να αφαιρεθούν και (2) που 
δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν από την παρουσίαση. Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια 
κατά την οποία κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της στις υπόλοιπες. Ο/η εκπαιδευ-
τικός, με τη βοήθεια των μαθητών/μαθητριών, κατηγοριοποιεί τα στοιχεία στον πίνακα 
και γίνεται συζήτηση επάνω σε αυτά. 

 

Εικόνα 1: Η αυτοπαρουσίαση της Νεφέλης 

Εξαγωγή συμπερασμάτων: μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο/η εκπαιδευτι-
κός συνθέτει τα συμπεράσματα που καταγράφηκαν και παρουσιάζει διαφάνεια που α-
ποδίδει με σαφήνεια τα προσωπικά στοιχεία που δεν πρέπει να δημοσιεύουν οι ανήλι-
κοι στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές/μαθήτριες καταγράφουν-συμπληρώνουν τα συμπερά-
σματα. Ανασκόπηση των ιδεών των μαθητών/μαθητριών: οι μαθητές/μαθήτριες καλού-
νται να ανατρέξουν στα Φύλλα Εργασίας τους, να συμπληρώσουν τη στήλη ΤΙ Ε-
ΜΑΘΑ και να συγκρίνουν τα στοιχεία που κατέγραψαν ως αποτέλεσμα της κριτικής 
τους με αυτά που κατέγραψαν από την παρουσίαση του/της εκπαιδευτικού. Στόχος εί-
ναι να γίνει συνειδητή η νέα γνώση. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση επάνω σε αυτή τη 
μετάβαση. Όσον αφορά στον τρόπο αξιολόγησης, εντάσσονται οι διερευνητικές ερω-
τήσεις, οι σημειώσεις των μαθητών/μαθητριών, η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 
και η επιτυχής ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Επίσης, με την τελική αξιολόγηση 
μέσω διαδικτυακού κουίζ-τεστ που υπάρχει στην ιστοσελίδα 
http://www.saferinternet.gr/games/quiz1_chat_RANSWpages.html, αποτιμάται με συ-
στηματικό τρόπο το αποτέλεσμα της διδακτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε αλλά 
και της προσωπικής προσπάθειας του μαθητή/μαθήτριας. 
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Φύλλα εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1 

Μόλις ολοκληρωθούν οι συνομιλίες ανατρέξτε στις οθόνες σας και καταγράψτε στις 
γραμμές ΠΩΣ ΠΑΙΞΑΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, τι έκανε ο κάθε παίκτης για να πετύχει τον 
σκοπό του. Προσοχή: Τη γραμμή ΤΙ ΕΜΑΘΑ θα την συμπληρώσετε αργότερα. 

Πώς προσεγγίζω κάποιον αν θέλω να τον γνωρίσω και να γίνουμε φίλοι  

σε χώρους συνομιλίας στο διαδίκτυο; 

ΠΩΣ ΠΑΙ-
ΞΑΜΕ ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Τι έκανε ο Σάββας 

για να κάνει γνωριμίες; 
 

Τι έκανε η Ελένη για να γί-
νει φίλη με τον Σάββα;  

ΤΙ ΕΜΑΘΑ  
 

Πώς μπορεί κάποιος να με εξαπατήσει σε χώρους συνομιλίας στο διαδίκτυο; 

ΠΩΣ ΠΑΙ-
ΞΑΜΕ ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Τι έκανε ο Γιάννης για να 
παρασύρει τον Σάββα σε 
συνάντηση ή να του απο-

σπάσει προσωπικές πληρο-
φορίες; 

 

Τι έκανε ο Νίκος για να α-
ποσπάσει προσωπικές πλη-
ροφορίες από τον Σάββα για 

δικό του όφελος; 

 

ΤΙ ΕΜΑΘΑ  
 

Τι κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν από τους εικονικούς μας φίλους που μας 
εξαπατούν σε χώρους συνομιλίας στο διαδίκτυο; 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ  

ΤΙ ΕΜΑΘΑ  
Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από τους κινδύνους που προκύπτουν  

σε χώρους συνομιλίας στο διαδίκτυο; 
ΠΩΣ ΠΑΙ-
ΞΑΜΕ ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Τι έκανε ο Σάββας για 
να προφυλαχθεί από τους 

κινδύνους; 
 

ΤΙ ΕΜΑΘΑ  
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Φύλλο εργασίας 2 

Διαβάστε την αυτοπαρουσίαση της Νεφέλης και συζητήστε στην ομάδα τη γνώμη σας 
για αυτήν. Είναι καλή; Υπάρχει κάτι που θα αφαιρούσατε; Σημειώστε στη στήλη ΠΩΣ 
ΚΡΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ποια σημεία θεωρείτε ότι πρέπει να αφαιρε-
θούν από την παρουσίαση και ποια όχι. Προσοχή: Τη στήλη ΤΙ ΕΜΑΘΑ θα την συ-
μπληρώσετε αργότερα. 

ΠΩΣ ΚΡΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΕΜΑΘΑ 

Πρέπει να αφαιρεθούν 
Δεν χρειάζεται να αφαι-

ρεθούν 

Προσωπικά στοιχεία που 
δεν αποκαλύπτω ποτέ στο 

Διαδίκτυο 
   
   
   

 

Εφαρμογή του σεναρίου 

Παίρνοντας ως δεδομένο ότι οι μαθητές/μαθήτριες γενικά χρησιμοποιούν με μεγάλο 
βαθμό την υπηρεσία της συνομιλίας, η εφαρμογή του σεναρίου έγινε με δύο υποθέσεις: 
α) ότι το γεγονός αυτό δίνει στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση το πλεονέκτημα της 
δημιουργίας κινήτρου στους μαθητές, β) ότι πιθανόν να είναι δύσκολο να πραγματο-
ποιηθεί η συνομιλία μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων και με ένα συγκε-
κριμένο αντικείμενο, καθώς οι μαθητές λειτουργούν σε τέτοια πλαίσια έχοντας ως 
πραγματικό στόχο την άνευ όρων επικοινωνία με τους συμμαθητές τους. Για τον λόγο 
αυτό, εκτιμήθηκε ότι μια τέτοια προσέγγιση θέτει εξαρχής την αναγκαιότητα για πολύ 
καλό σχεδιασμό ώστε να μην καταλήξει σε μία κατάσταση παιχνιδιού που μπορεί να 
αποτελεί μία όαση στην τάξη αλλά δεν εξυπηρετεί τους στόχους της μιντιακής αγωγής 
τέθηκαν. Σχετικά με τη Δραστηριότητα 2, η πράξη έδειξε ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί 
δύο φορές: μία φορά στην αρχή και μία στο τέλος της διδακτική ενότητας. Αρχικά 
σχεδιάστηκε για εφαρμογή σε ένα τελικό στάδιο εφαρμογής-εμπέδωσης και αφού έχει 
ολοκληρωθεί το στάδιο της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών/μαθητριών. Ο λόγος 
ήταν ότι προσφέρει στη διδακτική προσέγγιση α) την υπεραξία της δυνατότητας να 
αναδειχθούν οι ιδέες των μαθητών/μαθητριών σχετικά με τους κινδύνους των συνομι-
λιών στο Διαδίκτυο και β) του αναστοχασμού των τρόπων με τον οποίο συνηθίζουν να 
συνομιλούν σε δωμάτια επικοινωνίας. Ωστόσο με την εφαρμογή της πριν τη διδακτική 
ενότητα, θα μπορούσαν επίσης να συγκριθούν τα δύο Φύλλα Εργασίας των παιδιών 
(πριν και μετά) και να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα. Τέλος, αξίζει να αναφερ-
θεί ότι, επειδή οι μαθητές/μαθήτριες ήταν εξοικειωμένοι με συνομιλίες στο Διαδίκτυο 
γενικότερα, είχαν ξεπεράσει τη φάση του παιγνιώδους ενθουσιασμού που μπορεί να 
αποπροσανατολίσει από τον διδακτικό στόχο και επικεντρώθηκαν στη διαδικασία του 
παιχνιδιού απερίσπαστοι. Έτσι, δε χρειάστηκε καμία επέμβαση σε επίπεδο πειθαρχίας 
για να τηρηθούν οι όροι του παιχνιδιού, αντίθετα προέκυψε ένα καλοπαιγμένο παιχνίδι, 
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από το οποίο αναδυθήκαν πολλά συμπεράσματα σχετικά με το πώς βλέπουν οι μαθη-
τές/μαθήτριες τους χώρους συνομιλίας στο Διαδίκτυο. 
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Βιωματικότητα και Τ.Π.Ε. στη Λογοτεχνία 

Σταμέλου Μαλαμώ 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
malamo123@live.com 

Περίληψη 

Η διδακτική πρόταση που κατατίθεται εδώ αφορά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ο 
σχεδιασμός και η υλοποίησή της ξεκίνησαν από την πρόθεση να διερευνηθούν οι δυ-
νατότητες για διαφορετική προσέγγιση του λογοτεχνικού λόγου. Αρχικά επιδιώχθηκε 
να βρεθούν τρόποι για να αποκτήσει βιωματικότητα η διδακτική διαδικασία, ώστε να 
αποτελέσει πηγή αισθητικής συγκίνησης και έκφρασης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εξίσου 
σημαντικός στόχος υπήρξε να χρησιμοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. για να παραχθεί από τους 
μαθητές υλικό που ζωντανεύει το λογοτεχνικό κείμενο και στη συνέχεια το υλικό αυτό 
να καταστεί προσβάσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο συγγραφέας που επιλέχθηκε 
ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Όσον αφορά τη διαφορετικότητα της προσέγγισης 
χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές της βιωματικής μεθόδου, καθώς και η ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος. Στο κομμάτι της χρήσης των Τ.Π.Ε., τα λογισμικά της επεξεργασίας φωτο-
γραφιών, της δημιουργίας ταινιών και της δημιουργίας ιστολογίου καθώς και η διαδι-
κτυακή έρευνα αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία. 

Λέξεις-Κλειδιά: λογοτεχνία, Παπαδιαμάντης, βιωματικότητα, οπτικοποίηση, ιστολό-
γιο. 

Εισαγωγή 

Συχνά ο φιλόλογος που μπαίνει στην σχολική τάξη για να διδάξει λογοτεχνία βρίσκεται 
αντιμέτωπος με το πρόβλημα ότι μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού δεν διαθέτει 
σημαντικές αναγνωστικές εμπειρίες και δείχνει απροθυμία για το συγκεκριμένο μά-
θημα. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο λογοτέχνης που πρόκειται να μελετηθεί προέρχεται 
από παλαιότερη περίοδο της λογοτεχνίας και διαφοροποιείται το κείμενό του τόσο από 
γλωσσική άποψη όσο και από το σημερινό κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο, το ενδιαφέ-
ρον για συμμετοχή είναι μειωμένο, η «τάξη» γίνεται παθητική και αδιάφορη. Στο έργο 
της ασφαλούς απομάκρυνσης των παιδιών από τη λογοτεχνία συμβάλλει κατά τρόπο 
ουσιαστικό και αποτελεσματικό και η φορμαλιστική προσέγγιση της λογοτεχνίας που 
επιλέγει να πραγματοποιεί το ελληνικό σχολείο. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως ένας 
παθητικός αναγνώστης του λογοτεχνικού κειμένου που οφείλει να μάθει πολλά σχετικά 
με το λογοτεχνικό κείμενο κι αυτή η γνωστική διαδικασία αποβαίνει εις βάρος της ίδιας 
του της σχέσης με το κείμενο. (Φρυδάκη – Καλούδη, 2015) Κατανοούμε λοιπόν την 
αναγκαιότητα να αλλάξουμε τον τρόπο προσέγγισης της λογοτεχνίας για να μπορούν 
οι μαθητές μας να απολαμβάνουν τους λογοτεχνικούς θησαυρούς. 
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Η ανάγκη για εφαρμογή της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στο 
μάθημα της λογοτεχνίας 

Τα χαρακτηριστικά της βιωματικής θεωρίας της μάθησης την καθιστούν ιδιαίτερως 
κατάλληλη για την διδασκαλία της λογοτεχνίας Για τη βιωματική θεωρία η εμπειρία 
είναι το θεμέλιο και το κίνητρο της μάθησης, οι μαθητές ενεργά οικοδομούν την δική 
τους εμπειρία, η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μια ολιστική διαδικασία και οικοδομείται 
σε ένα κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο από το οποίο και προσδιορίζεται. (Boud, 
Cohen και Walker, 1993) Όταν έχουμε την αποστολή να φέρουμε τον ιδιαίτερο παπα-
διαμαντικό λόγο στην αντίληψη των εφήβων, δεν αρκεί, χωρίς βέβαια να παραγνωρί-
ζεται η αξία τους, η γλωσσική επεξεργασία ή η δομική και στερεοτυπική προσέγγιση. 
Αυτές απευθύνονται κυρίως στις πνευματικές λειτουργίες του μαθητή ήδη κουρασμέ-
νες και κορεσμένες σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα καθαρά γνωσιοκεντρικό και νοη-
σιαρχικό. Δεν πετυχαίνεται έτσι ο ολιστικός χαρακτήρας της προσέγγισης. Η βιωμα-
τική μάθηση εμπλέκει και το πνεύμα και τις αισθήσεις και το συναίσθημα, ώστε να 
πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα. (Andersen, Boud και Cohen) Ακόμη στη Βιωματική 
θεωρία η διδακτική προσπάθεια δεν αφορμάται από μια tabula rasa πνευματική κατά-
σταση του μαθητή ούτε από ένα μαθητή αφομοιωμένο από το σύνολο της τάξης. Αντι-
θέτως, η καινούρια γνώση συνδιαλέγεται δημιουργικά με τις προηγούμενες εμπειρίες 
και το πολιτιστικό υπόβαθρο από το οποίο εκκινά ο κάθε μαθητής, ενώ δίδεται ιδιαί-
τερη προσοχή στα ατομικά του χαρακτηριστικά και οι σχέσεις του με τον εκπαιδευτικό 
θεμελιώνονται σε δημοκρατική βάση αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. 

Μια τέτοια «βιωματική ανάγνωση» του Παπαδιαμάντη, προσφέρει νέα βιώματα στον 
μαθητή, τον ενθαρρύνει να συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία της γνωριμίας με το 
κείμενο, αλλά και στη διεισδυτικότερη έρευνα του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλο-
ντος που αυτό αναπλάθει. Ο μαθητής μπορεί να φανταστεί τους ήρωες να κινούνται 
μέσα στο χώρο, νιώθει να μοιράζεται τις περιπέτειες τους και κατά συνέπεια, όπως 
τονίζει η Μ. Δεδούλη (2002, 149), «έτσι αποφεύγεται η στασιμότητα και η ακαμψία του 
παραδοσιακού συμβατικού μαθήματος που περιορίζεται στην προσπάθεια μετάδοσης της 
γνώσης». Το λογοτεχνικό κείμενο παύει να είναι άψυχο, αποκτά πνοή που δροσίζει την 
καρδιά των μαθητών και προκαλεί τη συναισθηματική ανταπόκρισή τους. Παράλληλα, 
ο μαθητής γίνεται δεκτικότερος στα μηνύματα που εκπέμπει το κείμενο, κατανοεί σε 
ποιο βαθμό οι κοινωνικές συμβάσεις και τα ήθη μιας εποχής καθορίζουν την εξέλιξη 
της ζωής του ατόμου. Ακόμη μπορεί ευκολότερα να κατανοήσει πώς οι ποικίλοι κοι-
νωνικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες συνδιαμορφώνουν την κοινωνική 
πραγματικότητα. (Postle, 1993) 

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να επισημάνουμε και την σημαντική επικουρία 
που μπορεί να συνεισφέρει στη διδακτική ανανέωση του μαθήματος της λογοτεχνίας η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Πολλές σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες επισημαίνουν 
ότι η νοητική ανάπτυξη του ατόμου δεν είναι παρά μια διαδικασία κοινωνικής αλληλε-
πίδρασης, στην οποία το άτομο συμμετέχει ενεργά.(«Lev Vygotsky and Social Learn-
ing Theories» χ.χ.) Ο Η. Ματσαγγούρας (2000, 8) παρατηρεί ότι «οι υποστηρικτές της 
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ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αποδέχονται την άποψη ότι η ομαδική συνεργασία δη-
μιουργεί μια αναπτυξιακή δυναμική που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν 
τα ατομικά τους όρια σκέψης και πράξης». Και πράγματι, η συνανάγνωση πολλαπλα-
σιάζει τα οφέλη της ανάγνωσης του λογοτεχνικού έργου. Η παρέα, το μοίρασμα της 
εμπειρίας, αλλά και ο καταμερισμός των εργασιών αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον για 
το κείμενο, ενώ η συνεργασία για το «ζωντάνεμα» του διατηρεί μια ζεστή ατμόσφαιρα 
επικοινωνίας. Οι συζητήσεις που μπορούν να γίνουν με πρωτοβουλία των παιδιών μέσα 
στην ομάδα μπορούν να φωτίσουν πολλές πλευρές του κειμένου και να αποκαλύψουν 
τα πιο κρυφά του μηνύματα.  

Οι Τ.Π.Ε. και το μάθημα της λογοτεχνίας 

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω 
από το πεδίο της επίδρασής της και την εκπαίδευση. Ένας πρωτόγνωρος κόσμος δυνα-
τοτήτων προσφέρεται σε όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, κα-
θηγητές και μαθητές. Ο Α. Μικρόπουλος (2004, 13) τονίζει ότι η επιστημονική έρευνα 
επιδεικνύει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μελετών και ερευνητικών εργασιών που 
δείχνουν ότι οι Τ.Π.Ε. κινητοποιούν την προσοχή και την αντίληψη των μαθητών, πολ-
λαπλασιάζουν τις δυνατότητες ανάκτησης πληροφοριακών στοιχείων και παράλληλα 
προσφέρουν ένα πεδίο για την ερμηνευτική κατανόηση δεδομένων και φαινομένων. Από 
την άλλη ο Παν. Παντζαρέλας (2012, 10) απαντά στο ερώτημα γιατί πρέπει να εισα-
χθούν οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν υπό προϋποθέσεις άλλοτε να 
λειτουργήσουν επικουρικά σε διάφορες εκφάνσεις της διδασκαλίας άλλοτε πιο δημιουρ-
γικά σε σύγκριση με ένα πιο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και διότι δεν πρέπει το 
σχολείο να αγνοήσει τις ευρείες τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν όχι μόνο νέα 
αντικείμενα μάθησης…αλλά και νέα υποκείμενα, ανάμεσα σε άλλα και τους μαθητές μας.  

Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι αναμενόμενο να ανατρέπεται και η παραδο-
σιακή σχέση αναγνώστη – κειμένου. Καθώς η καθημερινή δραστηριότητα των παιδιών 
σχετίζεται άμεσα με τη χρήση πολλών και ποικίλων ηλεκτρονικών μέσων και η ανα-
γνωστική τους διάθεση εξανεμίζεται, προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη να επαναπροσ-
διοριστεί η σχέση νεαρού αναγνώστη και λογοτεχνίας, ειδικά στο χώρο του σχολείου. 
Μπορούμε να αναζητήσουμε στις νέες τεχνολογίες τα εργαλεία που θα βοηθήσουν να 
αποδοθεί ένα νέο νόημα στη διαδικασία της ανάγνωσης. Κι αυτό γιατί με τη χρήση 
τους μπορούν όχι μόνο να εξερευνήσουν καλύτερα το κείμενο, αλλά και να παράξουν 
υλικό πρωτότυπο. Σύμφωνα με την Βενετία Αποστολίδου (2012, 6) δημιουργική αξιο-
ποίηση των εργαλείων ΤΠΕ, δε σημαίνει απλώς χρήση κάποιων εργαλείων ΤΠΕ προκει-
μένου να κερδηθεί χρόνος […] ή να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό με τη χρήση εικόνων, 
βίντεο, μουσικής κλπ. Κυρίως σημαίνει πρωτόγνωρη δραστηριοποίηση των μαθητών με 
μέσα που δεν χρησιμοποιούνταν ως τώρα στη διδασκαλία αλλά έχουν μπει στην καθημε-
ρινή ζωή των νέων .  

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος 
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Η αφορμή για τη διδακτική πρόταση που κατατίθεται εδώ δόθηκε το 2011, καθώς τότε 
συμπληρώθηκαν το εκατό χρόνια από τον θάνατο του Παπαδιαμάντη. Ως εκ τούτου 
έπρεπε να οργανωθεί κάποια εκδήλωση για να τιμηθεί η σημαντική επέτειος από τη 
Σχολική Βιβλιοθήκη. Η όλη προσπάθεια εντάχθηκε εξ αρχής σε ένα πρόγραμμα Αγω-
γής Υγείας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και την 
Α΄ Λυκείου. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής: α. να ανακαλύψουν οι μα-
θητές τη χαρά της ομαδικής και βιωματικής ανάγνωσης και σε αυτό το πλαίσιο να ε-
ξοικειωθούν με το έργο του Παπαδιαμάντη και να εντρυφήσουν στον λόγο και τον 
κόσμο του. β. να ανακαλύψουν ξανά το νησί τους μέσα από το λογοτεχνικό του έργο 
και να αναπτύξουν νέους δεσμούς με τον τόπο τους και την ιστορία του γ. να γνωρίσουν 
την κοινωνία του νησιού τους και μάλιστα τα ήθη που αφορούσαν τους εφήβους της 
εποχής του 19ου και των αρχών του 29ου αι. δ. να συνδυαστεί η διέγερση της δημιουρ-
γικότητας και της ερευνητικότητας των παιδιών με την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους 
στις ΤΠΕ. 

Στη Βιβλιοθήκη για αρκετό καιρό υπήρχε Ομάδα Ανάγνωσης για μαθητές Γυμνασίου 
– Λυκείου και είχαν γίνει προσπάθειες να γνωρίσουν οι μαθητές το έργο του μεγάλου 
σκιαθίτη δημιουργού. Οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν τελεσφορήσει λόγω της απρο-
θυμίας των παιδιών να εξοικειωθούν με την ιδιαίτερη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Ό-
μως όπως αναφέρει η Μ. Λεοντσίνη, οι ομάδες ανάγνωσης (2015, 133) «είναι χώροι 
στους οποίους τα αναγνώσματα κεφαλαιοποιούνται, οι ερμηνευτικές ικανότητες των με-
λών καλλιεργούνται, ενώ ταυτόχρονα, ενίοτε διαμορφώνονται σχέσεις φιλίας και αλλη-
λεγγύης». Γι’ αυτό αποτελεί πραγματική πρόκληση για τον εκπαιδευτικό η αποτελε-
σματική λειτουργία τους. 

 Γι’ αυτό όταν ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η δημιουργία μιας ειδικής 
ψηφιακής πλατφόρμας με ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα τον Παπαδιαμάντη, δόθηκε 
η κατάλληλη ευκαιρία για μια νέα και διαφορετική προσέγγιση. Το γεγονός ότι το όλο 
εγχείρημα είχε διαγωνιστικό χαρακτήρα συνέβαλε επίσης στο να αναζωογονηθεί το 
ενδιαφέρον των μαθητών και να ξεκινήσει η προσπάθεια με κέφι και καλή διάθεση. Η 
υλοποίηση του εγχειρήματος διήλθε τρεις φάσεις: 

Α΄ΦΑΣΗ (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2010 /10 συναντήσεις) Στην πρώτη συνάντηση 
με τα παιδιά που εκδήλωσαν ενδιαφέρον τούς προτάθηκαν κάποιοι θεματικοί άξονες 
για την επιλογή των διηγημάτων που θα αποτελούσαν το αντικείμενο της μελέτης. 
Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να εστιαστεί το ενδιαφέρον της ομάδας στα ερω-
τικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για τα εξής διηγήματα «Έρως Ήρως», 
«Έρωτας στα Χιόνια», «Όνειρο στο κύμα», «Η Νοσταλγός» «Το Αστεράκι», «Ολό-
γυρα στη λίμνη», «Η Βασιλική Δρυς», «Τα Ρόδινα Ακρογιάλια» 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τέθηκαν ως εξής: 
• Ποιοι είναι οι κεντρικοί ήρωες των διηγημάτων;(τόσο οι έφηβοι όσο και άλλοι μεγα-

λύτερης ηλικίας). Να χαρακτηριστούν και να ψυχογραφηθούν. 
• Ποια είναι η πλοκή κάθε διηγήματος; 
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• Ποιες οι αφηγηματικές τεχνικές που ακολουθεί ο συγγραφέας; 
• Πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα; Ποια κοινωνικά στερεότυπα συνοδεύουν τα αγό-

ρια και τα κορίτσια στην κλειστή σκιαθίτικη κοινωνία του τέλους του 19ου και των 
αρχών του 20ου αιώνα; 

• Ποιον ρόλο παίζουν τα φυσικά στοιχεία στην έκφραση του ερωτισμού; 

Για την υλοποίηση του προγράμματος η σχολική τάξη εγκαταλείφθηκε. Ο χώρος δρά-
σης ήταν η Σχολική Βιβλιοθήκη και οι πολλές ωραίες τοποθεσίες του νησιού που κατά 
κάποιο τρόπο συνδέονταν με τα διηγήματα. 

Στις δυο πρώτες συναντήσεις (στη Σχολική Βιβλιοθήκη) προβλήθηκαν οι ταινίες Καλή 
σου Νύχτα κυρ Αλέξανδρε (Γ. Σμαραγδής, 1983) και Σεληνοφεγγής Νύξ (Γ. Κούμουρος, 
2011). Ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά με κύριο στόχο την ενημέρωση των μαθη-
τών σχετικά με τη ζωή και το έργο του Παπαδιαμάντη. Οι υπόλοιπες οκτώ συναντήσεις 
αφιερώθηκαν στη γνωριμία με τα υπό μελέτη διηγήματα. Πραγματοποιήθηκαν επτά 
αναγνώσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως φαίνεται παρακάτω, και μια προβολή 
ταινίας : 

1.«Έρως Ήρως» : Ανάγνωση στην τοποθεσία που έχει θέα στη γειτονιά στην οποία 
εξελίσσεται η υπόθεση του διηγήματος. 2.«Το αστεράκι»: Ανάγνωση στο Μπούρτζι, 
κοντά στο σπίτι του συγγραφέα και το σπίτι της ηρωίδας του διηγήματος. 3.«Η 
Nοσταλγός»: στο Ξάνεμο 4.«Υπό την βασιλικήν δρυν»: Ανάγνωση στο Μοναστήρι του 
Αγίου Ιωάννη στον Πύργο, πολύ κοντά στην περιοχή που σχετίζεται με την υπόθεση. 
5.«Ολόγυρα στη λίμνη»: Ανάγνωση στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που η ευρύ-
τερη περιοχή του αποτελεί το σκηνικό της δράσης του διηγήματος. 6.«Έρωτας στα χιό-
νια»: Ανάγνωση σε παραδοσιακό σοκάκι του νησιού. 7.«Όνειρο στο κύμα»: Ανάγνωση 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου με την καταπληκτική θέα στη θάλασσα. 8.«Ρόδινα 
ακρογιάλια»: Προβολή της ταινίας Ρόδινα Ακρογιάλια ( Ευ. Χατζής, 1998) στο χώρο 
της βιβλιοθήκης. 

Κατά τις επισκέψεις μας στις παραπάνω τοποθεσίες ακολουθούσαμε το εξής πρό-
γραμμα.  
1. Ανάγνωση του προκαθορισμένου διηγήματος. 
2. Συζήτηση πάνω στα σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα που προηγουμένως ανα-

φέρθηκαν και επεξεργασία των ερωτημάτων από τις ομάδες και συμπλήρωση φύλλων 
εργασίας με σημειώσεις. 

3. Ελεύθερος χρόνος πριν από τη λήξη της επίσκεψης. Οι μαθητές εξερευνούσαν την πε-
ριοχή, άκουγαν μουσική και κατέγραφαν πολλές ωραίες στιγμές σε φωτογραφίες και 
βίντεο μέχρι την ώρα της αναχώρησης. Κι έτσι έκλειναν αυτές οι εξορμήσεις 

Προχωρώντας στην αξιολόγηση της πρώτης αυτής φάσης μπορούν να προκύψουν πολύ 
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Οι μαθητές συμμετείχαν με προθυμία στην ομάδα, ακο-
λουθούσαν με χαρά στις εκδρομές και άκουγαν ήσυχα και αδιαμαρτύρητα την ανά-
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γνωση του κειμένου. Στην επεξεργασία του κειμένου που ακολουθούσε έδειχναν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με εποικοδομητικές παρατηρήσεις. Και ίσως δεν εί-
ναι τολμηρό να υποστηρίξουμε ότι οι αναμνήσεις που δημιουργούν αυτές οι όμορφες 
εκδρομές μπορούν να αποτελέσουν μια στέρεη γέφυρα που χτίζει ο μαθητής για μελ-
λοντικές αναγνώσεις του συγγραφέα.  

Β΄ ΦΑΣΗ (Ιανουάριος – Μάρτιος 2011/ 11 συναντήσεις) 

Η δεύτερη φάση υλοποιήθηκε κυρίως στο χώρο της Βιβλιοθήκης και απέβλεπε στην 
παραγωγή πρωτότυπου υλικού από τους μαθητές. Αποφασίστηκε να παραχθούν γρα-
πτές παρουσιάσεις διηγημάτων για όλα τα εξεταζόμενα διηγήματα και να δημιουργη-
θούν οπτικοποιημένες αφηγήσεις των διηγημάτων «Ολόγυρα στη λίμνη» και «Υπό την 
Βασιλικήν Δρυν».  

Όσον αφορά τις γραπτές παρουσιάσεις, αυτές έγιναν με σκοπό να διαβαστούν κυρίως 
από άλλους μαθητές που θα ήθελαν να προσεγγίσουν το έργο του συγγραφέα. Έχοντας 
βιώσει το κείμενο μέσα από μια διαφορετική ανάγνωση, καλούνται να το παρουσιά-
σουν και να καταγράψουν σκέψεις και συναισθήματα, να αναπαράγουν λογικά και συ-
ναισθητικά το νόημά του. Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στην θεμελιακή αντίληψη 
της βιωματικής θεωρίας που εκφράζουν εύστοχα οι Φρυδάκη-Καλούδη (2015, 156) ότι 
το λογοτεχνικό έργο βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πόλους (κείμενο και αναγνώστη) και 
συγκροτείται από την αλληλεπίδρασή τους…… το έργο αποτελεί μια οντότητα ανοικτή, 
καθώς συγγενές γνώρισμα της ίδιας της δομής του είναι να μπορεί να πραγματωθεί με 
ποικίλους τρόπους από τον ίδιο ή διαφορετικούς αναγνώστες κατά τη συνειδητή ή υπο-
συνείδητη προσπάθειά τους να εξάγουν συνεκτικό νόημα από αυτό. Όταν μάλιστα υπάρ-
χει το κίνητρο τα μαθητικά κείμενα να «επικοινωνηθούν» και σε άλλους συνομίληκους 
μαθητές μέσω του διαδικτύου ενισχύεται η διάθεση του μαθητή να αναπτύξει αυτούς 
τους δεσμούς αλληλεπίδρασης με το κείμενο.  

Η οπτικοποιημένη αφήγηση επιλέχτηκε για να αποκτήσουν τα κείμενα ζωή και ρυθμό, 
για να επαναληφθεί η ανάγνωση με τρόπο που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και 
αμεσότητα. Η αμεσότητα προσδίδεται από τη χρήση της εικόνας. Η Ευ. Διαμαντοπού-
λου (2016, 20) συμμερίζεται την άποψη αυτή: «Ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της διδα-
κτικής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, η εικονογραφική υποστήριξη των κειμένων, παράλ-
ληλα με την φιλολογική ανάλυση, κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος τρόπος προσέγγισης 
του αληθούς του λόγου τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κείμενα λιγότερο ελκυστικά». 
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχτηκαν φωτογραφίες από παλιές τοποθεσίες της 
Σκιάθου - όταν ταίριαζαν με τα συγκεκριμένα διηγήματα, οπότε οι μαθητές μπόρεσαν 
να ανακαλύψουν αλλαγές που έχουν συμβεί στον τόπο τους - άλλο φωτογραφικό υλικό 
καθώς και πίνακες ζωγραφικής που ταίριαζαν με την αφήγηση. Με την έρευνα σε βι-
βλία και στο διαδίκτυο για να βρεθούν οι παλιές φωτογραφίες που αφορούν το σκηνικό 
της λογοτεχνικής δράσης, εκτός από το ζωντάνεμα του κειμένου προκύπτει και η γνω-
ριμία των μαθητών με πτυχές της τοπικής ιστορίας.  
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Τα λογισμικά που χρειάστηκαν είναι αρχικά οι μηχανές αναζήτησης για την έρευνα 
στο διαδίκτυο και αργότερα ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας, όπως το 
Phοtoshop ή αντίστοιχα προγράμματα που χρησιμοποιούνται on line π.χ. το pick mon-
key, και ένα πρόγραμμα δημιουργίας ταινιών, όπως το Windows Movie Maker.  

 Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής ακολουθήθηκε η εξής πορεία εργασιών -Συντά-
χθηκαν από τους μαθητές σύντομες παρουσιάσεις των διηγημάτων, βασισμένες στα 
φύλλα εργασίας που είχαν μοιραστεί. (2 συναντήσεις) 
− Επίσης οι μαθητές κατέγραψαν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά 

με την υπόθεση και τους ήρωες των διηγημάτων. (1 συνάντηση) 
− Έγινε έρευνα σε βιβλία και στο διαδίκτυο για να βρεθεί φωτογραφικό υλικό που θα 

ταίριαζε με τα διηγήματα «Ολόγυρα στη λίμνη» και «Υπό την Βασιλικήν Δρυν». Όταν 
αυτές συγκεντρώθηκαν, έγινε η απαραίτητη επεξεργασία τους. (3 συναντήσεις)  

− Δημιουργήθηκαν αρχεία ήχου με μαγνητοφωνημένες αναγνώσεις αποσπασμάτων από 
τα δυο διηγήματα. Παράλληλα, επιλέχθηκαν έντεχνα ελληνικά τραγούδια, καθώς και 
άλλα ηχητικά αρχεία, όπως κελαηδήματα πουλιών, που ταίριαζαν με τη θεματική των 
διηγημάτων. (2 συναντήσεις) 

− Αφού συγκεντρώθηκε το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό ξεκίνησε η δημιουργία 
δυο μικρού μήκους ταινιών. Οι τίτλοι των δύο ταινιών ήταν: «Υπό την Βασιλικήν 
Δρυν» και «Τρεις Ιστορίες της λίμνης». Οι ταινίες πραγματοποιήθηκαν με το πρό-
γραμμα Windows Movie Maker και αναρτήθηκαν στο VIMEO 
(https://vimeo.com/26236578 και https://vimeo.com/24983184 αντίστοιχα) (3 συ-
ναντήσεις) 

Γ΄ ΦΑΣΗ(Απρίλιος – Μάιος 2011/ 5 συναντήσεις)  

Η εργασία που έγινε στις προηγούμενες φάσεις άλλαξε τη διάθεση και τη στάση των 
μαθητών απέναντι στον συγγραφέα και το έργο του. Το υλικό που παράχθηκε έπρεπε 
τώρα να συμπληρωθεί και να προβληθεί. Γι’ αυτό αποφασίστηκε να παρουσιαστεί ο 
συγγραφέας και το έργο του σε ένα θεματικό ιστολόγιο που δημιούργησαν οι μαθητές. 
Η δημιουργία ενός τέτοιου ιστολογίου παρέχει ποικίλες ωφέλειες στο διδακτικό έργο 
οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν και να τεκμηριωθούν ως εξής: 

-Ενισχύει τις ερευνητικές δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με το διαδίκτυο. 
Αυτό συμβαίνει γιατί χρειάζεται στοχευμένη αναζήτηση και κριτική αξιολόγηση των 
ψηφιακών πόρων για να επιτευχθεί η συλλογή υλικού (πληροφορίες για τη βιογραφία 
και την εργογραφία του συγγραφέα και αξιόλογα κριτικά και ερμηνευτικά άρθρα για 
το έργο του) που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο. Δικαιολογημένα η Ευ. Μουλά (2010, 
35) σημειώνει ότι στο διαδίκτυο υπάρχει υπεραφθονία άρθρων, κριτικών δοκιμίων α-
κόμα και βιογραφικών δεδομένων….. Ο εντοπισμός και η συγκέντρωση πληροφοριών 
σχετικά με τον συγγραφέα και την εποχή του από τους μαθητές, μπορεί να αντικαταστήσει 
τη δασκαλοκεντρική μονόδρομη μεταβίβαση γνώσεων και να οδηγήσει σε μια πιο γόνιμη 
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και ουσιαστική συμμετοχή, κατανόηση και ανασύσταση της ιστορικότητας του έργου από 
πλευράς των μαθητών.  

-Εξοικειώνονται οι μαθητές με την έννοια της πολυτροπικότητας των κειμένων , αφού 
καλούνται να δουν και να διαβάσουν, αλλά και να παράξουν τέτοια κείμενα, κατάλ-
ληλα για την ανάρτηση στο ιστολόγιο. Είναι γεγονός ότι οι νέες αντιλήψεις για τη δι-
δακτική της λογοτεχνίας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της πολυτροπικότητας. 
Τα πολυτροπικά κείμενα καταργούν την αυξημένη μέχρι τις μέρες μας σημασία του 
γραπτού λόγου, αφού η εικόνα , ο ήχος ή η κίνηση δε συνοδεύουν απλά το κείμενο 
αλλά απαιτούν κι αυτά τη δική τους ισότιμη ανάγνωση (Ελ. Χοντολίδου, 2000). Και η 
ικανότητα των μαθητών να ‘διαβάζουν’ και να κατανοούν τέτοια κείμενα οικοδομείται 
αποτελεσματικότερα όταν συμμετέχουν σε διαδικασίες μετατροπής ενός παραδοσια-
κού κειμένου σε πολυτροπικό. 

-Τέλος, η δημιουργία ιστολογίου και η διαχείρισή του αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία για να επιτευχθεί ο τεχνολογικός αλφαβητισμός των μαθητών. Οι δημιουργοί και 
διαχειριστές του πρέπει να αναπτύξουν σύνθετες ικανότητες χειρισμού ποικίλων προ-
γραμμάτων για να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Εξίσου σημαντικό είναι επίσης ότι 
το ιστολόγιο προσφέρει και πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας με άλλα σχολεία 
και άλλους μαθητές. 

Στην τρίτη φάση ανάλαβαν δράση οι μεγαλύτεροι μαθητές. Αξιοποιώντας την ψηφιακή 
πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, δημιούργησαν ένα ιστολόγιο, στο οποίο δινόταν 
η δυνατότητα να προβληθούν οι εργασίες των παιδιών και να τιμηθεί επάξια από το 
σχολείο ο ντόπιος λογοτέχνης. Αμέσως μετά τη δημιουργία του ιστολογίου αναρτήθη-
καν σε αυτό όλες οι εργασίες των παιδιών, οι δυο ταινίες με τις οπτικοποιημένες αφη-
γήσεις, καθώς και παλιότερες εργασίες που είχαν εκπονηθεί στο σχολείο από άλλες 
ομάδες ανάγνωσης. Αναρτήθηκαν επίσης λίγα αλλά σημαντικά κι αντιπροσωπευτικά 
άρθρα και συνεντεύξεις για τον Παπαδιαμάντη σημαντικών μελετητών που σταχυολο-
γήθηκαν από το διαδίκτυο μετά από έρευνα των μαθητών. Η ομάδα έκρινε ότι το ιστο-
λόγιο (ΝΑΥΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ, http://blogs.sch.gr/mastamel/) περιείχε πια αρκετά εν-
διαφέρον υλικό για όσους μαθητές ή μη ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν πληροφορίες 
για τον Σκιαθίτη συγγραφέα και τον τόπο που ενέπνευσε τα πιο νεανικά και ποιητικά 
έργα του. Έκρινε επίσης ότι υπήρχε αξιόλογο υλικό για να εκπροσωπηθεί το σχολείο 
στον μεγάλο διαγωνισμό «Εκατό χρόνια μετά» κι έτσι υποβλήθηκε αίτηση συμμετοχής. 
Και προς μεγάλη ικανοποίηση των μελών της ομάδας το ιστολόγιό μας βρέθηκε στη 
δεύτερη θέση της κατηγορίας του! 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όνομα Μαθητή………………………… Τάξη - Τμήμα………. 
Τίτλος Διηγήματος……………………………………………………… 
Κεντρικοί ήρωες :  
Πρωταγωνιστές……………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………….. 
Δευτεραγωνιστές……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 Κύρια Χαρακτηριστικά τους ……………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Κεντρικό θέμα: 
Θεματικοί ΄Αξονες……………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………… 
 Κύρια Στοιχεία Πλοκής………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
Περιβάλλον/ Σκηνικό της δράσης: Φυσικό και Πολιτιστικό περιβάλλον όπου εξελίσ-
σεται η δράση 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
Αφηγηματικές τεχνικές που αξίζει να προσεχθούν 
………………………………………………………………………………………… 
 
Συναισθήματα: συναισθηματικές διακυμάνσεις των ηρώων και συναισθήματα που 
προκαλούνται στον αναγνώστη 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
Στερεότυπα που αφορούν τα δυο φύλα…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………....  

Συμπεράσματα 

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάστηκε εδώ απαιτεί αρκετό χρόνο για την υλοποίησή 
της, περίπου μια σχολική χρονιά και περνά από τρεις συνεχόμενες φάσεις. Το μειονέ-
κτημά της ίσως είναι ακριβώς αυτό. Στο ελληνικό σχολείο και μάλιστα στο Λύκειο η 
πίεση της διδακτέας ύλης δημιουργεί πολλά εμπόδια για την εφαρμογή της. Η επιτυχία 
όμως που είχε συνηγορεί στο να επαναληφθεί εκ νέου το εγχείρημα στο πλαίσιο ενός 
πολιτιστικού προγράμματος, ακόμη κι αν οι εκάστοτε συνθήκες δεν επιτρέψουν την 
παραγωγή τόσου και τόσο ποικίλου υλικού. Τα παιδιά αλλάζουν στάση απέναντι σε 
κείμενα που η σχολική τάξη θα κρατούσε κλειδωμένα γι΄ αυτούς, κερδίζει η λογοτεχνία 
αναγνώστες, βελτιώνεται κι επιτυγχάνεται ο ψηφιακός αλφαβητισμός. Δίνεται τέλος η 
δυνατότητα το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί και σε επόμενα σχολικά έτη από άλλους 
εκπαιδευτικούς και άλλα τμήματα ή ακόμη γιατί όχι ο εμπλουτισμός του ιστολογίου να 
τεθεί ως πρόκληση γι’ αυτούς. Κλείνοντας παραθέτουμε την πολύ εύστοχη και ουσια-
στική παρατήρηση των Κελεπούρη Μ. – Χοντολίδου Ε (2000, 24-25): Αναμφίβολα, 
μπορεί κάποιος να διδάξει εξαιρετικά ένα λογοτεχνικό κείμενο χωρίς τη χρήση κανενός 
είδους ΤΠΕ. Ωστόσο, εάν προτεραιότητα για κάθε διδάσκοντα έχει εκτός από τη διδα-
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σκαλία του κειμένου, η διδασκαλία των ίδιων των μαθητών, ως αποδεκτών του λογοτε-
χνικού φαινομένου σε όλες του τις εκφάνσεις, τότε η αναζήτηση και εξεύρεση τρόπων 
μιας πιο δημιουργικής και ευφάνταστης αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι απολύτως αναγκαία. 
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Δημιουργική προσέγγιση του πεζού λογοτεχνικού κειμένου:  

εφαρμογή σε αποσπάσματα από την Αναφορά στον Γκρέκο του Ν. Καζαντζάκη 

Δουζίνα Μαρίλη  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02  

ΜΑ, Υποψ. Διδάκτορας ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

marilidouzinas@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου επιχειρή-

θηκε η εναλλακτική προσέγγιση αποσπασμάτων από την Αναφορά στον Γκρέκο του Ν. 

Καζαντζάκη μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής με ση-

μείο εκκίνησης το ανθολογημένο απόσπασμα στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελ-

ληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου «Νέα Παιδαγωγική» (Πυλαρινός κ.ά., 2007). Στόχος 

της προσέγγισης αυτής ήταν οι μαθητές να προσεγγίσουν δημιουργικά τις κειμενικές 

(αφηγηματολογικές, δομικές, γλωσσικές, υφολογικές κ.ά.) επιλογές του Καζαντζάκη, 

να ενεργοποιηθούν απέναντι στο κείμενο και να ανταποκριθούν σε αυτό δημιουργικά. 

Επιλέχθηκε η ήπια καθηγητική καθοδήγηση των μαθητών μέσω ερωτήσεων και αξιο-

ποιήθηκαν στοχευμένες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Από την αξιολόγηση 

των μαθητών που ακολούθησε προκύπτει ότι η δημιουργική ανάγνωση και γραφή συ-

νέβαλαν στο να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν στοιχεία της λογοτεχνικής ρητορι-

κής του Ν. Καζαντζάκη.  

Λέξεις-Κλειδιά: δημιουργική ανάγνωση, δημιουργική γραφή, Ν. Καζαντζάκης. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α΄ Γυμνασίου (αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις) 

παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, τις οποίες ο καθηγητής καλείται να υπερκεράσει. 

Μεταξύ αυτών, βάσει της διδακτικής εμπειρίας, συγκαταλέγονται η τάση των μαθητών 

για υπεραπλουστευμένες ή αυθαίρετες ερμηνείες με έντονο βιωματικό υπόβαθρο, για 

επιφανειακή προσέγγιση του κειμένου και παράφρασή του αντί για ανάλυσή του, η 

αδυναμία συνειδητοποίησης της σύνδεσης μορφής και περιεχομένου, η αμηχανία απέ-

ναντι στην αφηγηματική ορολογία και η προσκόλληση στην καθηγητική αυθεντία που 

υπαγορεύει την ασφαλή μοναδική ερμηνεία, που θα εξασφαλίσει μια ικανοποιητική 

επίδοση κατά την τυπική τριμηνιαία αξιολόγηση ή κατά τις προαγωγικές (ή απολυτή-

ριες) εξετάσεις. Οι μαθητές φαίνεται να υστερούν σε αναγνωστικές δεξιότητες, καθώς 

δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς ακόμα στη διαδικασία αποκρυπτογράφησης του λογο-

τεχνικού νοήματος (Φρυδάκη, 2003). Ο μαθητής παραμένει δυστυχώς σε πολλές των 

περιπτώσεων καταναλωτής της γνώσης, των πληροφοριών και των έτοιμων ερμηνευ-

τικών σχημάτων (Φρυδάκη, 2003). 

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2015-

2016 σε ένα τμήμα της Α΄ Γυμνασίου και αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση στην 
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προσέγγιση του πεζού λογοτεχνικού κειμένου: η δημιουργική ανάγνωση και γραφή ε-

πιστρατεύονται προκειμένου οι μαθητές να μετατοπιστούν από τη θέση του παθητικού 

δέκτη σε αυτή του ενεργητικού πομπού, του δημιουργικού υποκειμένου, που μέσω της 

ερμηνείας και της συγγραφής συνειδητοποιεί τη λειτουργία των επιλογών του συγγρα-

φέα και αναπτύσσει έτσι τον κριτικό και τον λογοτεχνικό του γραμματισμό. 

Δημιουργική ανάγνωση και δημιουργική γραφή 

Η δημιουργική ανάγνωση είναι ουσιαστικά η δημιουργική πρόσληψη και ανταπόκριση 

προς το κείμενο. Η ανάγνωση είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες μπορούν 

να αρθρώνουν λόγο για το νόημα και τη μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας ποικίλα 

εκφραστικά μέσα και όχι μόνον τη γλώσσα, συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες τους, χωρίς 

να ευθυγραμμίζονται με το νόημα που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι κρύβει το κείμενο 

(Αποστολίδου, 2003). Στη νοηματοδότηση του κειμένου ο μαθητής αναγνώστης έχει 

να παίξει ένα ρόλο τόσο σημαντικό όσο και το ίδιο το κείμενο.  Γι’ αυτό κατά τη διδα-

σκαλία ο δάσκαλος δίνει χώρο για δράση στον μαθητή υποβάλλοντας εκείνα τα ερω-

τήματα που τον διευκολύνουν στη συνάντησή του με τον κόσμο του κειμένου αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν εμπεριέχουν έτοιμες απαντήσεις ή δεν περιχαρακώνουν την απο-

κλίνουσα σκέψη του μαθητή. Η δημιουργική ανάγνωση μπορεί να αποτελέσει ένα ε-

ναλλακτικό ερμηνευτικό μοντέλο της λογοτεχνίας, όπου το κέντρο βάρος μετατοπίζε-

ται από τον συγγραφέα στον αναγνώστη, μετατόπιση που ευθυγραμμίζεται με τις θεω-

ρίες της αναγνωστικής πρόσληψης και της αισθητικής ανταπόκρισης 

Η δημιουργική γραφή στη διδακτική πράξη είναι μια συγγραφική πρακτική, με την 

οποία οι μαθητές οδηγούνται στο να «ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της 

λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο 

τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμ-

βαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-

πρου, 2010). Η δημιουργική γραφή  κατά την εκπαιδευτική διαδικασία µε τις ιδιαίτερες 

διδακτικές της παρεμβάσεις αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης της διδασκα-

λίας της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής ανάγνωσης (Κωτόπουλος, 2012). Η «διδα-

σκαλία» της δημιουργικής γραφής στο σχολείο δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει νέ-

ους συγγραφείς. Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στο να απελευθερώσει το μυαλό και το συ-

ναίσθημα των μαθητών, να τους καθοδηγήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση της λο-

γοτεχνίας, να εκτονώσει τη δημιουργικότητά τους, να τονώσει την αυτοπεποίθησή 

τους, να τους αποκαλύψει ότι στη λογοτεχνία ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του 

«με προσωπεία, που αναδεικνύουν τα πρόσωπα» (Νικολαΐδου, 2013).  

Η δημιουργική ανάγνωση και γραφή στη Λογοτεχνία απουσιάζει από το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (2003), αν και ε-

ντοπίζονται ίχνη δημιουργικής γραφής σε δραστηριότητες στο μάθημα της Νεοελληνι-

κής Γλώσσας. Η είσοδός της στην εκπαιδευτική πράξη ως προέκταση της μαθησιακής 

διαδικασίας, τόσο για την εμπέδωση του θεωρητικού πλαισίου, όσο και για τη διεύ-

ρυνσή του ενθαρρύνεται από τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (2011). Να σημειώσουμε 

ωστόσο τη δυναμική και γόνιμη είσοδο της δημιουργικής γραφής στο Πρόγραμμα 
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Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου από το 2010. 

Η διδακτική παρέμβαση 

Θεωρητικό  πλαίσιο 

Η εναλλακτική προσέγγιση πεζών αποσπασμάτων του Ν. Καζαντζάκη μέσω της δη-

μιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής οργανώθηκε σε 3 (τρία) στάδια.  

• το στάδιο της δημιουργικής ανάγνωσης (2 διδακτικές ώρες) 

• το στάδιο της συγκριτικής ανάγνωσης (2 διδακτικές ώρες) 

• το στάδιο της αξιολόγησης (1 διδακτική ώρα) 

Στη φάση της δημιουργικής ανάγνωσης πραγματοποιήθηκε μέσω ήπια κατευθυντικών 

ερωτήσεων η επαφή των μαθητών με το κείμενο σε δομή «επιφανείας» και στο επίπεδο 

της «βαθιάς δομής»· αποφεύχθηκαν οι ρητορικές ερωτήσεις «κλειστού τύπου» (ως πιο 

«βατές», κατά την ισχύουσα πρακτική, αλλά μάλλον απλουστευτικές), και προτιμήθη-

καν ερωτήσεις διερευνητικής μάθησης ή κατευθυνόμενης  κρίσεως. Οι ερωτήσεις δεν 

ήταν προκατασκευασμένες, καθώς προέκυψαν από την αλληλεπίδραση μαθητών-κα-

θηγητή, των συνδιαμορφωτών του μαθήματος. Ο προσανατολισμός των ερωτήσεων 

ήταν τέτοιος, ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν στο να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν 

στις «νύξεις» (cues) και «ενδείξεις» (clues), στα «κειμενικά σήματα» (textual signs) 

μορφής και περιεχομένου και να ενεργοποιήσουν τις «μνημονικές αποσκευές» τους 

(mnemonic baggage) (Rosenblatt, 1994). Η δημιουργική γραφή ενεπλάκη στη φάση 

αυτή. Ήταν «καθοδηγούμενη» με στόχο να συνειδητοποιήσουν και να αφομοιώσουν, 

να κατανοήσουν σε βάθος οι μαθητές – και όχι να απομνημονεύσουν μηχανικά – πτυχές 

της λογοτεχνικής ρητορικής. Ορισμένες ασκήσεις δημιουργικής γραφής (όπως οι α-

σκήσεις μετασχηματισμού του αφηγηματικού τρόπου) έγιναν παράλληλα με τη δη-

μιουργική ανάγνωση. Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής που αφορούσαν σε ελεύθερη 

δημιουργία και κινητοποίηση της φαντασίας έγιναν είτε στην τάξη είτε στο σπίτι· και 

στις δύο περιπτώσεις καλό είναι οι δημιουργίες των παιδιών να παρουσιαστούν στην 

ολομέλεια είτε με μεγαλόφωνη ανάγνωση είτε με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώ-

σεων της τάξης είτε με δημοσιοποίηση σε ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον υπάρχει σχετική 

άδεια από το Σχολείο. Η δημοσιοποίηση των εργασιών λειτουργεί ως κίνητρο για τους 

μαθητές. 

Στη φάση της συγκριτικής ανάγνωσης φωτίστηκαν άλλες ή οι ίδιες πτυχές του κειμένου 

(συνανάγνωση, σύγκριση, αντιπαραβολή) μέσα από παράλληλο χωρίο που δόθηκε φω-

τοτυπημένο στους μαθητές.  Η επεξεργασία του κειμένου στην τάξη έγινε μέσα από 

ήπια κατευθυντικές ερωτήσεις.  

Στη φάση της αξιολόγησης οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε αδίδακτο κείμενο του Καζα-

ντζάκη, συναφούς θεματικής και δυσκολίας, για να διαπιστωθεί αν όντως αφομοιώθη-

καν οι πτυχές του κειμένου που διερευνήθηκαν κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις. 

Παρά το γεγονός ότι στο ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ  (2003) δεν προβλέπεται αξιολόγηση μαθητών 
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Α΄ Γυμνασίου σε αδίδακτο κείμενο (η προσέγγιση παράλληλου κειμένου στη Λογοτε-

χνία προορίζεται για τη Γ΄ Γυμνασίου), κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές ήδη από την Α΄ 

Γυμνασίου να εξοικειωθούν με την πρακτική της κριτικής ανάγνωσης και της δημιουρ-

γικής ερμηνείας, που διαφοροποιείται από την αυθαίρετη και ανυπόστατη. Προϋπό-

θεση όμως για τέτοια αξιολογική δραστηριότητα αποτελεί η ανάπτυξη στοιχειωδών 

αναγνωστικών και κριτικών δεξιοτήτων, που ευνοείται από τα δύο στάδια προσέγγισης 

του κειμένου που έχουν προηγηθεί. 

Για να ελεγχθεί, να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης με 

οδηγό τη δημιουργική ανάγνωση και γραφή, ορίστηκε ως «Ομάδα Ελέγχου» τμήμα της 

ίδιας τάξης, στο οποίο το κείμενο του σχολικού βιβλίου διδάχτηκε με τον «παραδο-

σιακό» τρόπο (δηλαδή περισσότερο δασκαλοκεντρικά και κατευθυντικά, χωρίς δη-

μιουργικές δραστηριότητες και παράλληλα κείμενα). Επειδή κατά την προσέγγιση ενός 

λογοτεχνικού κειμένου υπεισέρχεται ως ένα βαθμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, η προ-

σωπική σφραγίδα του διδάσκοντα, οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση 

αφορούν σε πτυχές του κειμένου που προσεγγίζονται «υποχρεωτικά», μιας και περι-

λαμβάνονται και «συμμορφώνονται» σε μεγάλο βαθμό με το είδος των ερωτήσεων που 

τίθενται στις προαγωγικές εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου και ορίζονται από το αντί-

στοιχο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 319/2000).  Η αξιολόγηση διάρκειας 1 διδακτικής 

ώρας  δόθηκε στους μαθητές χωρίς την «απειλή» του βαθμού, για λόγους ψυχολογι-

κούς,  για να «απελευθερωθεί» η ανταπόκρισή τους αλλά και για τυπικούς λόγους (δεν 

προβλέπεται όπως προαναφέρθηκε η αξιολόγηση των μαθητών της Α’ Γυμνασίου σε 

αδίδακτο κείμενο). Διευκρινίστηκε, όμως, πως η προσπάθεια αξιολογείται και προσμε-

τράται στη συνολική εικόνα των μαθητών. 

Εφαρμογή 

Κατά την α’ φάση προσέγγισης του κειμένου (φάση της δημιουργικής ανάγνωσης), ο 

καθηγητής διαβάζει στην τάξη εισαγωγικό σημείωμα και το ανθολογημένο στο σχο-

λικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου απόσπασμα από την Ανα-

φορά στον Γκρέκο του Ν. Καζαντζάκη με τίτλο «Νέα Παιδαγωγική». Στη συνέχεια θέ-

τει ήπια καθοδηγητικές ερωτήσεις αξιοποιώντας τεχνικές δημιουργικής ανάγνωσης και 

δημιουργικής γραφής, προκειμένου να διευκολύνει την ερμηνευτική αποκωδικοποίηση 

του κειμένου από τους ίδιους τους μαθητές. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις, καθώς 

αυτές δεν προκατασκευάζονται αλλά συνδιαμορφώνονται κατά την αλληλεπίδραση 

καθηγητή-μαθητή. 

1. Ποιος αφηγείται; Ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα ή βρίσκεται έξω από την 

ιστορία; Ο αφηγητής και ο ήρωας ταυτίζονται ή όχι; Γιατί πιστεύετε ότι επιλέγει αυτόν 

τον τρόπο αφήγησης; Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με αυτή την αφηγηματολογική επι-

λογή; (στην προσέγγιση της αφηγηματολογίας, εναπόκειται στην κρίση του διδάσκο-

ντα αν θα προχωρήσει σε χρήση της ζενετικής ορολογίας). 

2. (προφορική μετασχηματιστική άσκηση δημιουργικής γραφής) Μετασχηματίστε 
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(προφορικά) το χωρίο  «Με τα μαγικά πάντα μάτια… κάνε τον σταυρό σου» σε τριτο-

πρόσωπη αφήγηση. Τι εντύπωση σας δημιουργείται; Τι «κερδίζει» και τι «χάνει» το 

κείμενο; (η δραστηριότητα συνδέεται με την προηγούμενη και μπορεί να προηγηθεί 

της τελευταίας υποερώτησης της ερώτησης 1, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν 

μόνοι τους τον λόγο για τον οποίον επιλέγεται η πρωτοπρόσωπη αφήγηση). 

3. Τι περιγράφεται; Τι δεν περιγράφεται, ενώ θα μπορούσε; Περιγράφεται ο ήρωας; Ο 

πατέρας; Οι δάσκαλοι; Γιατί; 

4. Εντοπίστε τις μεταφορές και τις παρομοιώσεις στις δύο πρώτες παραγράφους του 

αποσπάσματος.  

5. (προφορική μετασχηματιστική άσκηση δημιουργικής γραφής) Στο χωρίο «Με τα 

μαγικά πάντα μάτια…κι αντρειευόμουν.» αντικαταστήστε τα σχήματα λόγου με την 

κυριολεκτική απόδοσή τους. Ποια εκδοχή του κειμένου προτιμάτε: αυτή με τα σχήματα 

λόγου ή την «απογυμνωμένη» από αυτά; Τι επιτυγχάνει ο Καζαντζάκης με τη χρήση 

των σχημάτων λόγου; 

6. Στο χωρίο «Ήμουν σαν ένα μικρό καταστολισμένο σφαγάρι… ζεστή φούχτα» εντο-

πίστε το ασύνδετο σχήμα. 

7. (προφορική μετασχηματιστική άσκηση δημιουργικής γραφής) Αντικαταστήστε το 

ασύνδετο σχήμα χρησιμοποιώντας την τελεία, τον σύνδεσμο «και» ή άλλη συνδετική 

λέξη, την άνω τελεία. Αλλάζει το κείμενο; Τι αίσθηση δημιουργεί η χρήση του ασύν-

δετου σχήματος; 

8. Βασιζόμενοι στο κείμενο χαρακτηρίστε τον μικρό Νίκο, τον πατέρα, τη μητέρα και 

τους δύο δασκάλους. 

9. Περιγράψτε τη σχέση μεταξύ των προσώπων (πατέρας – γιος, μητέρα – γιος, δάσκα-

λοι-μαθητές), έτσι όπως προκύπτει από το κείμενο. 

10. Εντοπίστε σημεία όπου φαίνεται η παιδική ματιά, ο αλλιώτικος (αφελής) τρόπος με 

τον οποίο ένα μικρό παιδί αντικρίζει τον κόσμο. Γιατί ο Καζαντζάκης παρουσιάζει σε 

αυτό το σημείο τον κόσμο μέσα από τα παιδικά του μάτια; 

11. Εντοπίστε σημεία του κειμένου με διακριτικό χιούμορ και ειρωνεία. Τι πετυχαίνει 

ο Καζαντζάκης με τη χρήση τους; 

12. Παρατηρήστε τη στίξη με την οποία εισάγεται ο διάλογος και ο ευθύς λόγος στο 

κείμενο (παύλα – εισαγωγικά). Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τη διαφορετική επι-

λογή στο σημείο στίξης. 

13. (προφορική μετασχηματιστική άσκηση δημιουργικής γραφής) Μετασχηματίστε σε 

πλάγιο λόγο τα σημεία στα οποία υπάρχει διάλογος και ευθύς λόγος. Τι αλλάζει στο 

κείμενο; Τι πετυχαίνει με τη χρήση του διαλόγου/ ευθέος λόγου ο Καζαντζάκης; 
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14. Ο Καζαντζάκης ολοκληρώνει το μυθιστόρημα Αναφορά στον Γκρέκο λίγο πριν πε-

θάνει. Καταγράφει τις αναμνήσεις του. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αναφέρει τα συ-

γκεκριμένα γεγονότα; Για ποιο λόγο δεν τα έχει ξεχάσει; 

15. Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι ο Καζαντζάκης γράφει το κείμενο αυτό; Ποιος είναι 

ο στόχος του; (οι μαθητές προβαίνουν σε ερμηνευτικές υποθέσεις – οι μαθητές θα μπο-

ρούν να απαντήσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα στην ερώτηση, όταν θα έχουν επεξερ-

γαστεί τα παράλληλα κείμενα. Βέβαια, το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου τους τους 

προϊδεάζει.) 

Στη β’ φάση (φάση της συγκριτικής ανάγνωσης) οι μαθητές προσεγγίζουν ένα άλλο 

συναφές θεματικά απόσπασμα από την Αναφορά στον Γκρέκο: επιλέχθηκε το απόσπα-

σμα που αναφέρεται στον δάσκαλο της Γ΄ Δημοτικού Περίανδρο Κρασάκη  (Αναφορά 

στον Γκρέκο, Ε’, Δημοτικό Σκολειό): «Στην Τρίτη Τάξη ο Περίανδρος Κρασάκης …. 

– Σώπα, δάσκαλε, φώναξε· σώπα, δάσκαλε, ν’ ακούσουμε το πουλί!» (Καζαντζάκης, 

2009). Στόχος είναι η κατανόηση της επιλεγμένης αφηγηματικής δομής από τον Καζα-

ντζάκη. Το κείμενο δίνεται σε φωτοτυπία στους μαθητές και διαβάζεται από τον καθη-

γητή  Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής γίνονται στο σπίτι ή στην τάξη, αν υ-

πάρχει χρόνος. Όπως προαναφέρθηκε, είναι σημαντικό τα κείμενα των μαθητών να 

δημοσιοποιηθούν στην ολομέλεια. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές (2 

διδακτικές ώρες). 

1. Παρατηρήστε πώς δομεί/οργανώνει ο Καζαντζάκης την αφήγησή του στο δοσμένο 

απόσπασμα (περιγραφή δασκάλου, παιδαγωγικές εμμονές, αντίθεση δασκάλου-μαθη-

τών, αξιομνημόνευτο περιστατικό). Συγκρίνετε την οργάνωση αυτή με την αντίστοιχη 

στο απόσπασμα του σχολικού σας βιβλίου. Γιατί πιστεύετε ότι ο συγγραφέας ακολου-

θεί αυτή την οργάνωση; 

2. Πώς θα χαρακτηρίζατε την αντίδραση του μαθητή Νικολιού; 

3. Ο Καζαντζάκης διακόπτει την αφήγηση του συγκεκριμένου περιστατικού στα λόγια 

του μαθητή. Γιατί; 

4. (γραπτή άσκηση δημιουργικής γραφής διάρκειας 10΄): Αφηγηθείτε ένα περιστατικό 

της σχολικής σας ζωής ακολουθώντας την οργάνωση του Καζαντζάκη.  

5. (γραπτή άσκηση δημιουργικής γραφής διάρκειας 10΄): Τι έγινε στη συνέχεια; Φα-

νταστείτε το.  

Στη φάση της αξιολόγησης δίνεται στους μαθητές άλλο απόσπασμα από την Αναφορά 

στον Γκρέκο με ερωτήσεις που αφορούν σε στοιχεία του κειμένου που έτυχαν επεξερ-

γασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσοι οι μαθητές τα έχουν κατανοήσει, «κα-

τακτήσει», αφομοιώσει. Η αξιολόγηση αυτή αποδεσμεύεται μεν από τη βαθμολογία, 

αξιολογείται δε και γίνεται ως εργασία στην τάξη σε 1 διδακτική ώρα. Επιλέχθηκε το 

απόσπασμα (Αναφορά στον Γκρέκο, Ε’, Δημοτικό Σκολειό): «Τη Μεγάλη Παρασκευή 
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μας πήγε στην εκκλησιά να προσκυνήσουμε το Σταυρωμένο…-Ο Ιούδας … έκαμε αυ-

τός και χαμογέλασε με πικρία» (Καζαντζάκης, 2009). 

1.Σχολιάστε τη χρήση του διαλόγου/ευθέος λόγου και της περιγραφής στο απόσπασμα. 

Τι πετυχαίνει με τη χρήση τους ο Καζαντζάκης; 

2.Εντοπίστε ένα σημείο στο απόσπασμα με ειρωνική χροιά και σχολιάστε τη λειτουρ-

γία της. 

3.Για ποιον λόγο ο Καζαντζάκης αναφέρεται στη συνάντησή του με το Νικολιό 30 

χρόνια μετά; 

4.Χαρακτηρίστε τον δάσκαλο, το Νικολιό και τον Καζαντζάκη με βάση το απόσπασμα. 

Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εναλλακτική προσέγγιση των 

αποσπασμάτων του Ν. Καζαντζάκη ήταν όντων γόνιμη για τους μαθητές, η ίδια αξιο-

λόγηση δόθηκε και σε μαθητές άλλου τμήματος που είχαν προσεγγίσει μόνο το από-

σπασμα του σχολικού βιβλίου «Νέα Παιδαγωγική» με τον παραδοσιακό, μετωπικό 

τρόπο διδασκαλίας και που αποτέλεσαν τρόπον τινά την «Ομάδα Ελέγχου». Κατά τη 

συγκριτική ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών της «Ομάδας Ελέγχου» 

και των μαθητών που προσέγγισαν εναλλακτικά τον Καζαντζάκη (και αποτέλεσαν την 

«Πειραματική Ομάδα») έδειξαν σαφή υπεροχή των απαντήσεων των μαθητών της Πει-

ραματικής Ομάδας ως προς την πληρότητα, την τεκμηρίωση και την εμβάθυνση. 

Συμπεράσματα 

Η εναλλακτική προσέγγιση αποσπασμάτων από την Αναφορά στον Γκρέκο του Ν. Κα-

ζαντζάκη αποτιμήθηκε θετικά από τους μαθητές, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

τους σε συνεντεύξεις τους μετά το τέλος της προσέγγισης. Είναι θετικό ότι αρκετοί 

μαθητές αναζήτησαν και διάβασαν και άλλα βιβλία του Καζαντζάκη.  

Με βάση την παρατήρηση των μαθητών κατά την εναλλακτική προσέγγιση, την ανά-

λυση των γραπτών τους αξιολογήσεων και τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις τους προ-

κύπτει ότι οι μαθητές πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό: 

• να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες «λογοτεχνικού γραμματισμού», να κατακτήσουν 

βασικά κλειδιά ανάλυσης ενός πεζού κειμένου (Αθανασοπούλου, 2005).  

• να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με 

συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή) και να αντιληφθούν πώς ο δημιουργός 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης λογοτεχνικής συνθήκης (σύμβα-

σης), ενίοτε και τις υπερβαίνει (Αθανασοπούλου, 2010).  

• να λειτουργήσουν ως κοινότητα «λογοτεχνικού γραμματισμού» μέσα σε συνθήκες 

δημοκρατικού διαλόγου και συλλογικής μάθησης, γεγονός που επιτρέπει σε διδάσκο-

ντες και διδασκόμενους να αποκτήσουν κριτική επίγνωση της πολυφωνίας αλλά και 
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της ασυμμετρίας των οπτικών γωνιών, της σχετικότητας αλλά όχι της αυθαιρεσίας των 

απόψεων και των ιδεών (Αθανασοπούλου, 2010). 

• να αρχίσουν να κατανοούν ότι το φανταστικό «παιχνίδι» της λογοτεχνίας είναι ένα 

παιχνίδι σοβαρό, που δεν γίνεται αυθαίρετα αλλά έχει νόμους (σύστημα) και κώδικες 

(είδη και τύπους κειμένων) που εξελίσσονται (αλλάζουν) στο πέρασμα των χρόνων, 

ανάλογα με τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών, και συνακόλουθα των νοοτροπιών 

και του γούστου (αλλαγή ευαισθησίας) (Αθανασοπούλου, 2010). 

• να βιώσουν την αναγνωστική απόλαυση  (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007) και να 

αποκαταστήσουν ή να εγκαθιδρύσουν την επικοινωνία τους με τη λογοτεχνία (να απο-

βάλουν την «αλλεργία» για το μάθημα της Λογοτεχνίας (Αθανασοπούλου, 2005)). 
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Δημιουργώντας ψηφιοποιημένα παραμύθια 
με μαθητές των μικρών τάξεων του δημοτικού 

Τραγαζίκης Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  Υποψ. Διδάκτορας 

ptragaz@media.uoa.gr 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι προτείνει ένα διδακτικό σενάριο και μια μεθοδο-
λογική προσέγγιση, για την ψηφιοποίηση των ιστοριών, που δημιούργησαν μαθητές 
της πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Η  προσέγγιση βασίστηκε σε παιγνιοποίηση των 
διαδικασιών δημιουργίας ιστοριών. Αποσκοπεί δε με τη χρήση των εμπειριών των μα-
θητών, από την ακρόαση ιστοριών και παραμυθιών, να τους παρακινήσει να φτιάξουν 
δικά τους παραμύθια και ιστορίες. Οι δημιουργίες των μαθητών βασίζονται στις αφη-
γηματικές τεχνικές που αντιλήφθηκαν, κατά την ακρόαση των παραμυθιών και στις 
εμπειρίες που αποκόμισαν με τη χρήση της διδακτικής τεχνικής «παιχνίδι ρόλων». Το 
παιχνίδι ρόλων αναπτύχθηκε με την αναπαράσταση των ιστοριών που άκουσαν, αλλά 
και εκείνων που δημιούργησαν. Πάνω στις λειτουργίες του παιχνιδιού ρόλων εφαρμό-
στηκαν κάποιες από τις αρχές της παιγνιοποίησης. Επιπλέον ανάλογες αρχές χρησιμο-
ποιήθηκαν,  στην οργάνωση και παρουσίαση του υλικού που παράχθηκε από τους μα-
θητές και δημιουργήθηκαν  με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικές  ανα-
παραστάσεις των ιστοριών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, παιγνιοποίηση, παιχνίδι ρόλων, ψηφιακά παιχνί-
δια 

Εισαγωγή 

Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου οι μαθητές, θα πρέπει μέσα από μια ποικι-
λία ερεθισμάτων και δραστηριοτήτων, να αναπτύξουν την ικανότητα να συντάσσουν 
ολοκληρωμένες προτάσεις και να έχουν την ικανότητα να δημιουργούν μια απλή ιστο-
ρία. Στην προσπάθεια ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων, η ανάγνωση και η επεξεργα-
σία του περιεχομένου  είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική Γκίβαλου, (1994). Η ακρόαση 
και η αφήγηση μιας ιστορίας δίνουν πολλές δυνατότητες για δράσεις που μπορούν να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αναφέραμε παραπάνω Γιαννικοπού-
λου, (1998). Επιπλέον για τους μικρούς μαθητές η ευχαρίστηση που προκαλεί η ανά-
γνωση και το άκουσμα των παραμυθιών και ιστοριών, δίνει τη δυνατότητα εύκολα να 
αναπτύξουν κάποια από τα χαρακτηριστικά του παραμυθά και να πλάσουν ιστορίες. Η 
προσπάθεια που έγινε στόχευε ακριβώς σε αυτό, στην ανάπτυξη με απλή γλώσσα και 
ζωντανό λόγο παραμυθιών ώστε να στηριχθεί πολύτροπα η ψυχοκοινωνική και η γνω-
στική ανάπτυξη των μικρών μαθητών Πελασγός, (2008).  Την όλη αυτή δυναμική στο-
χεύσαμε να την αναπτύξουμε χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό μέσο με στόχο, να δη-
μιουργηθεί μια ψηφιακή ιστορία, στη λογική που διατυπώνει η Lathem,  (2005),  σύμ-
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φωνα με την οποία, η ψηφιακή αφήγηση έρχεται να εμπλουτίσει την παραδοσιακή α-
φήγηση  με πολυμέσα και εργαλεία επικοινωνίας ώστε να ενισχυθεί ο προφορικός και 
γραπτός λόγος. Για να επιτευχθούν αποτελέσματα ανάλογα με όσα αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω, αναζητήθηκε ένα λογισμικό, το οποίο να ταιριάζει καλύτερα στις δυνατότητες 
των παιδιών της Α και Β τάξης. Αυτό θα έπρεπε, να απαιτεί μικρό χρόνο εκμάθησης 
από τον εκπαιδευτικό, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν 
κάποιες διαδικασίες εύκολα, ώστε να συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον 
αναζητήθηκε κάτι στο οποίο με απλό τρόπο, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν οι δρά-
σεις που παράγονται «αναλογικά» από τους μαθητές, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα 
να αποτελεί μια ψηφιοποιημένη εκδοχή της προσπάθειάς τους. Η ανάπτυξη της δη-
μιουργικότητας των μαθητών προς μια τέτοια κατεύθυνση, ενισχύεται από το γεγονός 
ότι, η ψηφιακή αφήγηση είναι βασισμένη στην παιδαγωγική, όπου οι μαθητές φέρουν 
την πολιτιστική τους γνώση και εμπειρία σε κάτι χειροπιαστό, αναπτύσσοντας δεξιό-
τητες, ώστε με την υποστήριξη της τεχνολογίας, να μεταφέρουν τη σκέψη τους και να 
ενδυναμώσουν τους εαυτούς τους Benmayor,  (2008). Μια επιπλέον προσέγγιση του 
ζητήματος, αποτελεί το γεγονός, ότι η όλη προσπάθεια βασίστηκε στις αρχές της παι-
γνιοποίησης (gamification), τη χρήση δηλαδή της παιγνιώδους σκέψης στην οργάνωση 
των δραστηριοτήτων, αλλά και την ύπαρξη παιγνιωδών διαδικασιών στο τελικό προϊόν. 
Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω επιλέξαμε για την ψηφιακή απεικόνιση των ιστοριών 
ένα λογισμικό (Adventure Maker) σχεδιασμένο για τη δημιουργία ψηφιακών παιχνι-
διών. Η αιτία ήταν ότι σε αυτό υπάρχουν ενσωματωμένες παιγνιώδεις λειτουργίες που 
εξυπηρετούν  το γενικότερο σχεδιασμό όπως περιγράφηκε παραπάνω.. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ιδέα δημιουργίας της δραστηριότητας ξεκίνησε κάτω από την ομπρέλα του όρου της 
παιγνιοποίησης (gamification), μιας σχετικά καινούριας ιδέας, η οποία όμως βασίζεται 
στην παλαιότερη ιδέα, της χρήσης της παιγνιώδους σκέψης και του σχεδιασμού των 
ψηφιακών παιχνιδιών, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των εμπλεκομένων Zichermann, 
& Cunningham, (2011). Γενικότερα η εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών σε μη παιγνιώδη 
περιεχόμενα με σκοπό την αύξηση των κινήτρων γενικά, την επιρροή της συμπεριφο-
ράς και την ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής διαγράφουν την οριοθέτηση του όρου 
Marczewski, (2013) H παραπάνω διάσταση αποτελεί μια από τις τρεις θεωρητικές δια-
στάσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η οργάνωση της δραστηριότητας. Το δεύτερο θε-
ωρητικό πεδίο είναι αυτό της δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών από τους ίδιους τους 
μαθητές ή σε συνεργασία με τον δάσκαλο με σκοπό την επίτευξη εκπαιδευτικών στό-
χων με τη χρήση κάποιου εργαλείου κατασκευής. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν, 
η ικανότητα ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών, Salen, (2007), η ανταλλαγή ιδεών πάνω 
στο σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών, Monroy-Hernández, (2007), η απόκτηση ικανο-
τήτων προγραμματισμού, Ioannidou et al, (2009), η βελτίωση των ικανοτήτων των εκ-
παιδευτικών, Whitehouse (2011) και ο προγραμματισμός φορητών συσκευών, Li et al, 
(2013). Γι’ αυτό και επιλέχθηκε μια πλατφόρμα δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών 
Adventure Maker η οποία διευκολύνει την εφαρμογή της δραστηριότητας σε μικρές 
ηλικίες. Το τρίτο θεωρητικό πεδίο αφορά τη δημιουργία ψηφιακής ιστορίας. Πείτε την 

1199

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



ιστορία σας τώρα ψηφιακά Rule, (Digital Storytelling Association). Δήλωση η οποία 
ουσιαστικά ερμηνεύει την εκτεταμένη χρήση των ψηφιακών μέσων από τους νέους και 
όχι μόνο, αλλά επιπλέον δημιουργεί ένα πεδίο αναζήτησης για τη χρήση της ψηφιακής 
αφήγησης στην εκπαίδευση.  Αν θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο σε έναν ορισμό, 
η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης 
με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία που λειτουργούν από απόσταση Lathem, 
(2005). Αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία, στην οποία η παραδοσιακή ιστορία, 
συνδυάζεται με τη χρήση κατά απόλυτα προσωπικό τρόπο ψηφιακής τεχνολογίας 
Ohler, (2008). Αυτή η διάσταση, επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του καθενός να μοιράζε-
ται την ιστορία του μέσω πολλαπλών μέσων όπως, εικόνων, κειμένων, φωνής, ήχου, 
μουσικής, βίντεο και κινουμένων σχεδίων ώστε σύμφωνα με τον J. Lambert, από τα 
ιδρυτικά μέλη  του Center for Digital Story Telling (1992) να αποτελεί το κύριο χόμπι 
του κόσμου.  Πάνω σε αυτές τις τρεις διαστάσεις βασίστηκε το διδακτικό σενάριο ώστε 
να αναδείξει ψηφιακά τις δημιουργίες των μικρών μαθητών. 

Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου ακολούθησε το θεωρητικό πλαίσιο που περι-
γράφηκε παραπάνω. Προέβλεπε να λειτουργεί και να αναπτυχθεί με βάση τις αρχές του 
εποικοδομητικού, όπως ενσωματώνονται στο ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ για τις τάξεις της 
Πρώτης και της Δευτέρας Δημοτικού. Η όλη δραστηριότητα διήρκεσε επτά μήνες και 
γινόταν μια διδακτική ώρα την εβδομάδα. 

Στοχοθεσία 

Ο βασικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να μπο-
ρούν να δημιουργήσουν μια φανταστική ιστορία, συνεργατικά και να οργανώσουν τα 
βασικά μέρη αυτής της ιστορίας κατά το πρότυπο: Βασικός ήρωας, βοηθητικοί ήρωες, 
δράση των ηρώων, κορύφωση-αδιέξοδο, λύση του αδιεξόδου-τέλος. Για διευκόλυνση 
στη συνέχεια το παραπάνω πρότυπο θα αναφέρεται ως «βασικό μοτίβο». Η απλοποιη-
μένη αυτή μορφή υιοθετήθηκε κυρίως από τις λειτουργίες του ήρωα όπως αυτός πα-
ρουσιάζεται μέσα από τις μελέτες των Propp, (1928) και Campbell, (1997) και προ-
σαρμόστηκε ως προς τις απαιτήσεις για το τελικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις δυνα-
τότητες παιδιών της δευτέρας κυρίως αλλά και της πρώτης δημοτικού. Επιπλέον οι 
μαθητές, θα έπρεπε να αναπτύξουν την ικανότητα αναγνώρισης του βασικού μοτίβου 
που περιγράφηκε παραπάνω,  αλλά και να εντοπίζουν τα αντικείμενα δράσεων σε 
σχέση με τους ήρωες. Θα πρέπει δηλαδή να αναγνωρίζουν τι προσφέρει κάθε αντικεί-
μενο στην εξέλιξη της ιστορίας και πώς αυτά χρησιμοποιούνται από τους ήρωες. Α-
κόμη να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που οι ήρωες αλληλεπιδρούν, φτάνοντας σε μια 
κορύφωση και ένα αδιέξοδο, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 
οδηγηθεί σε μια  λύση -λύτρωση.  

Το πεδίο που αφορούσε την αναγνώριση των προσώπων και των αντικειμένων συνδέ-
θηκε με την ικανότητα της ζωγραφικής απεικόνισης αυτών. Το πεδίο της αλληλεπίδρα-
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σης μεταξύ των ηρώων καθώς και μεταξύ ηρώων και αντικειμένων,  απαιτούσε να α-
ναπτύξουν οι μαθητές συνεργατικές ικανότητες,  ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν 
τις σχέσεις αυτές χρησιμοποιώντας τις εικόνες που είχαν ζωγραφίσει με το παιχνίδι 
ρόλων. Οι δραστηριότητες που έγιναν στόχευαν επιπλέον στην ενίσχυση και βελτίωση 
των ικανοτήτων χρήσης της φωνής τους, ως εργαλείο που δίνει ζωή στις ζωγραφικές 
τους απεικονίσεις και αναπαριστά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ζωγραφισμένων η-
ρώων και αντικειμένων. Η προσέγγιση αποσκοπούσε στην ψηφιοποίηση του αναλογι-
κού κόσμου που δημιούργησαν και είχε ως στόχο να δουν ψηφιακά το έργο τους και 
να αναστοχαστούν πάνω στις ιστορίες που δημιούργησαν. Ακόμη μπορούσαν να απο-
λαύσουν τις δημιουργίες τους πολλαπλές φορές.  Η δραστηριότητα τέλος είχε στόχο να 
αναπτύξει όλα εκείνα τα πεδία που επισημαίνονται στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας: 
δεξιότητες αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων καθώς και ανά-
πτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου. Ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας, επικοι-
νωνιακής ικανότητας, και αφηγηματική ικανότητας. Η εξοικείωση με τη λειτουργία 
ομάδων, η δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην 
τάξη ενίσχυσε τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δραστηριότητας. 

Δομή του σεναρίου-Δραστηριότητες 

Οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας τάξης έχουν αρκετή εμπειρία στην ακρόαση 
ιστοριών.  Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός μαθητών έχει τη δική του παιδική βι-
βλιοθήκη στο σπίτι και έχει αναπτύξει κριτήρια για το περιεχόμενο που ικανοποιεί την 
αναγνωστική απόλαυση. Με αυτά τα εμπειρικά δεδομένα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη 
διαδικασίες υποστήριξης των κειμένων, όπως η ζωγραφική και το  παιχνίδι ρόλων Α-
ναγνωστοπούλου, (2002), αλλά και η προσέγγιση των ιστοριών στην ολότητά τους 
Φρυδάκη, (2003), αποτέλεσαν τη βάση για να οργανώσουμε τη δραστηριότητα κατά τις 
ακόλουθες φάσεις: 

Ανάγνωση παραμυθιών πρώτη φάση: Η ανάγνωση παραμυθιών από τον εκπαιδευτικό 
αποτέλεσε το πρώτο στάδιο. Επιλέχθηκαν σύντομα κλασικά παραμύθια, λαϊκά παρα-
μύθια όπου στόχο είχαν να κατανοήσουν οι μαθητές το βασικό μοτίβο της ιστορίας. 
Πάνω σε αυτό γινόταν συζήτηση και διαπίστωση της κατανόησης των όσων ακούστη-
καν. Για την αποτελεσματικότερη κατανόηση του βασικού μοτίβου, μετά την ανά-
γνωση των παραμυθιών ακολουθούσε και μια προβολή του παραμυθιού από βίντεο 
εφόσον υπήρχε διαθέσιμο και γινόταν μια επανάληψη πάνω στο βασικό μοτίβο της 
ιστορίας περιγράφοντας τον ήρωα, τους βοηθητικούς ήρωες και τα αντικείμενα που 
αλληλεπιδρούσαν με τους ήρωες. Επειδή πολλές φορές ο χρόνος δεν επαρκούσε για 
όλα τα παραπάνω σε μια διδακτική ώρα, αφιερωνόταν και δεύτερη όπου εμπλουτιζόταν 
από ένα παιχνίδι ρόλων, στο οποίο οι μαθητές υποδύονταν τους ήρωες του παραμυθιού 
και έλεγαν χαρακτηριστικές φράσεις από την ιστορία. Τέλος όταν υπήρχε χρόνος, ατο-
μικά ζωγράφιζαν κάτι που τους έκανε εντύπωση. 

Ανάγνωση παραμυθιών δεύτερη φάση: Αφού έγινε από τους μαθητές κατανοητή η 
δομή των βασικών μοτίβων των παραμυθιών, συνεχίστηκε η ανάγνωση παραμυθιών 
όπως και στην πρώτη φάση αλλά αντί για την προβολή βίντεο, οι μαθητές μετά την 
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ακρόαση του παραμυθιού, καλούνταν να διαλέξουν και να ζωγραφίσουν ένα ή περισ-
σότερα από τα στοιχεία του παραμυθιού που αναδείκνυαν το βασικό μοτίβο,  με κρι-
τήριο αφενός την εντύπωση που τους έκανε και αφετέρου ανάλογα με τον ρόλο που 
έπαιζε στην εξέλιξη της ιστορίας. Τα σκίτσα των μαθητών κόβονταν με το ψαλίδι πε-
ριμετρικά και τοποθετούνταν σε ένα καλάθι «το καλάθι των ηρώων». 

  
Εικόνα 1: Σύνθεση ιστορίας-Β δημοτικού 

Ανάγνωση αγαπημένων ιστοριών: Στην τρίτη φάση της δραστηριότητας οι μαθητές 
παροτρύνθηκαν να φέρουν οι ίδιοι το βιβλίο με την αγαπημένη τους ιστορία, την οποία 
ανάλογα με την ευχέρεια που είχαν αποκτήσει στο διάβασμα μπορούσαν να το διαβά-
σουν οι ίδιοι, αυτό για τους μαθητές της δευτέρας τάξης, διαφορετικά το διάβαζε ο 
εκπαιδευτικός και μετά το τέλος της ιστορίας και την αναζήτηση του βασικού μοτίβου  
ζωγράφιζαν τις κατηγορίες ηρώων καθώς και τα αντικείμενα που αλληλεπιδρούσαν με 
αυτούς και ενίσχυαν με υλικό το «καλάθι των ηρώων». Αν η ιστορία ήταν μεγάλη χω-
ριζόταν σε δύο μαθήματα όπου κάθε φορά γινόταν η ίδια διαδικασία ακόμη κι αν δεν 
είχε τελειώσει η ιστορία. Στη φάση αυτή οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε 
ομάδα απέκτησε και το δικό της καλάθι ηρώων. Μετά την ώρα της ανάγνωσης και της 
ζωγραφικής, την επόμενη φορά, οι ομάδες διάλεγαν τις ζωγραφιές με ήρωες και αντι-
κείμενα από το καλάθι τους και κρατώντας τους στα χέρια, κάθε ομάδα παρουσίαζε 
την ιστορία στην επιφάνεια ενός θρανίου που έπαιζε το ρόλο του εδάφους. Οι υπόλοι-
πες ομάδες αναλάμβαναν να βοηθήσουν κυκλικά στην περίπτωση που κάτι δεν θυμού-
νταν ή γενικά αν υπήρχε δυσκολία  στην ομάδα που παρουσίαζε. Με αυτό τον τρόπο 
γινόταν  ανάκληση της ιστορίας, δινόταν δηλαδή η δυνατότητα για αναπαράσταση ως 
το σημείο που είχε εξελιχθεί, στην περίπτωση που ήταν μεγάλη και δεν είχε τελειώσει 
την προηγούμενη διδακτική ώρα. Κάθε ομάδα κατά την οργάνωση της παρουσίασης 
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ενίσχυε το καλάθι των ηρώων με ήρωες που διάλεγε από το αρχικό καλάθι που δη-
μιουργήθηκε στη δεύτερη φάση της δραστηριότητας. Ο αριθμός των ηρώων που μπο-
ρούσε να πάρει η ομάδα εξαρτιόταν από τη διάρκεια της αναπαράστασης. Για κάθε 
λεπτό είχαν δικαίωμα να πάρουν δύο ήρωες. 

 Δημιουργία των δικών μας ιστοριών: Εφόσον οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την ανα-
παράσταση των ιστοριών χρησιμοποιώντας τις ζωγραφιές τους, το επόμενο στάδιο ή-
ταν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Η δημιουργία των ιστοριών έπρεπε να 
γίνει, έχοντας υπόψη το βασικό μοτίβο και τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το άκου-
σμα και την αναπαράσταση με τον τρόπο που περιγράφηκε. Στη φάση αυτή συγκε-
ντρώθηκε όλο το περιεχόμενο, από «τα καλάθια των ηρώων» της κάθε ομάδας, σε ένα 
μεγάλο καλάθι ανακατώθηκε και μοιράστηκε τυχαία στις ομάδες που ήταν πέντε για 
κάθε τάξη.  Οι ομάδες έπρεπε να επιλέξουν ένα αριθμό αντικειμένων από τέσσερα ως 
δέκα ώστε να τα χρησιμοποιήσουν και να φτιάξουν μια ιστορία ακολουθώντας το βα-
σικό μοτίβο. Η ιστορία έπρεπε να συζητηθεί μεταξύ τους και να καταγραφεί πρόχειρα 
εστιάζοντας στα σημεία που οι μαθητές έκριναν αναγκαία. Στη συνέχεια έπρεπε να 
παρουσιαστεί σε ολομέλεια κατά το πρότυπο που έκαναν όταν άκουγαν το περιεχόμενο 
των βιβλίων. Η διαδικασία αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας αποτελεί 
μια μορφή της διδακτικής τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων, στο οποίο οι μαθητές κρα-
τώντας τις κομμένες ζωγραφιές με ήρωες και αντικείμενα αναπαριστούν μια ιστορία 
υποδυόμενοι το ρόλο που δείχνει η εικόνα που κρατούν στα χέρια τους. Ο εκπαιδευτι-
κός έγραφε την ιστορία στον πίνακα όπως παρουσιαζόταν Η ιστορία φωτογραφιζόταν 
από τον εκπαιδευτικό. Χρειάστηκαν δύο διδακτικές ώρες για αυτό. Στη συνέχεια τυ-
πωνόταν και μοιραζόταν στους μαθητές την επόμενη φορά ώστε να δουλέψουν περισ-
σότερο την ιστορία και να την παρουσιάσουν. Την επόμενη διδακτική ώρα δινόταν σε 
κάθε ομάδα η ιστορία και ένα χαρτί μεγέθους Α3. Πάνω σε αυτό όλες οι ομάδες έπρεπε 
να κάνουν αναπαράσταση της ιστορίας κολλώντας τις εικόνες που είχαν και στην πε-
ρίπτωση της δευτέρας δημοτικού, να γράψουν και το κείμενο όπως εμφανίζεται σε ένα 
εικονογραφημένο βιβλίο. Η αναπαράσταση φωτογραφιζόταν και την επόμενη φορά η 
ιστορία παρουσιαζόταν σε μια εικόνα. (Εικόνα 1). 

Ηχογραφούμε τις ιστορίες μας: Έχοντας από κάθε ομάδα, ένα φύλλο Α3 με την ιστορία, 
γίνεται παρουσίαση σε ολομέλεια της ιστορίας από τους συμμετέχοντες. Στις παρου-
σιάσεις αυτές μπορούν να γίνουν προτάσεις βελτίωσης από τις άλλες ομάδες. Η παρου-
σίαση γίνεται δύο φορές για κάθε ομάδα. Στη δεύτερη φορά ενσωματώνονται οι ενδε-
χόμενες τροποποιήσεις και η ιστορία ηχογραφείται. Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμ-
βάνει να πει κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Για την ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό Audacity, (ιστότοπος: http://www.audacityteam.org/). Οι ηχογραφήσεις γί-
νονταν μέσα στην τάξη παρουσία όλων των μαθητών. Μετά το τέλος της ηχογράφησης 
οι μαθητές άκουγαν το αποτέλεσμα. Το ηχογραφημένο αποτέλεσμα τοποθετήθηκε σε 
αρχείο στον υπολογιστή της τάξης ώστε να μπορούν να το ακούσουν όποτε επιθυμού-
σαν. Η διάρκεια αυτής της φάσης ήταν τρεις διδακτικές ώρες. Η προσέγγιση όλων των 
παραπάνω δραστηριοτήτων βασίστηκε στις αρχές της παιγνιοποίησης. Το γεγονός 
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αυτό, βοήθησε πάρα πολύ στη διαχείριση των ομάδων αλλά και στην ενεργή συμμε-
τοχή των μαθητών.  

 

Εικόνα 2: Δημιουργία σημείων διάδρασης 

Ψηφιοποίηση των ιστοριών: Τελευταίο στάδιο της δραστηριότητας αποτέλεσε η ψη-
φιοποίηση των ιστοριών. Κάθε ομάδα σε χρόνο εκτός μαθήματος χρησιμοποίησε τη 
φωτογραφική μηχανή του σχολείου προκειμένου να φωτογραφίσει το φύλλο Α3 με την 
ιστορία όπως διαμορφώθηκε μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις. Δόθηκε η δυνατότητα 
σε κάθε μέλος της ομάδας να βγάλει μια φωτογραφία και διαλέχτηκε η καλύτερη ώστε 
να χρησιμοποιηθεί στο λογισμικό ψηφιοποίησης. Για την ψηφιακή μορφή των ιστο-
ριών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Adventure Maker 
(http://www.adventuremaker.com/index.html). Με το λογισμικό αυτό είναι δυνατόν να 
κατασκευαστούν ψηφιακά παιχνίδια, εικονικές περιηγήσεις και εκπαιδευτικές εφαρμο-
γές. Ο τρόπος λειτουργίας του βασίζεται στη δημιουργία σημείων διάδρασης, πάνω σε 
εικόνες που εισάγονται ως βασικό σκηνικό για κάθε επίπεδο. Χρησιμοποιήθηκε η δω-
ρεάν έκδοση η οποία στην  οποία υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των εικόνων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στην περίπτωσή μας όμως χρησιμοποιήθηκε μόνο 
μια εικόνα. Επίσης δεν υπάρχει έκδοση που να υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, αυτό 
όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο στη χρήση αφού οι δύο λειτουργίες που χρησιμοποιήθη-
καν δε χρειάζονταν ιδιαίτερο λεξιλόγιο. Η δυνατότητα δημιουργίας σημείων διάδρασης 
με απλό τρόπο, κάνοντας κλικ στην επιλογή «hot spot» και επιλέγοντας σημείο στις 
εικόνες, καθώς και η εύκολη ενσωμάτωση των αρχείων ήχου που είχαμε στη διάθεσή 
μας με τις ιστορίες σε αυτές τις περιοχές, αποτέλεσαν βασικό παράγοντα στην επιλογή 
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του λογισμικού. Επιπλέον η δυνατότητα να γίνονται τα παραπάνω στην τάξη από τον 
εκπαιδευτικό με τη βοήθεια των μαθητών, οι οποίοι καλούνταν με τη σειρά, να κάνουν 
κάποιες δράσεις με το ποντίκι ακολουθώντας τις υποδείξεις του, εξασφάλιζε αφενός τη 
συμμετοχή και αφετέρου την εξοικονόμηση χρόνου. Με αυτό τον τρόπο έγινε η εισα-
γωγή των εικόνων, δημιουργήθηκαν τα σημεία διάδρασης  πάνω στα αντικείμενα που 
είχε η εικόνα και με το κλικ του ποντικού μπορούσε κάποιος να ακούσει την ιστορία 
(Εικόνα 2).   

Χρειάζονταν τέσσερα ως επτά κλικ πάνω στην εικόνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
ιστορία. Στις ψηφιοποιημένες ιστορίες δεν υπήρχαν οδηγίες για το τι πρέπει να πατήσει 
κάποιος προκειμένου να την ακούσει. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώθηκε μια τυχαιό-
τητα  στην προσέγγιση της ιστορίας. Αναπτύχθηκε η πρόκληση να επιλύσει ο μαθητής 
το γρίφο με ποια σειρά θα πρέπει να πατηθούν τα σημεία διάδρασης προκειμένου να 
ακουστεί η ιστορία με την κανονική σειρά. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε και η δια-
σκεδαστικότητα στην προσέγγιση της ιστορίας εφαρμόζοντας αρχές παιγνιοποίησης 
και δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών. Η διαδικασία ανακάλυψης των ενοτήτων της 
ιστορίας με τη χρήση του λογισμικού, συνδέθηκε με την αξιολόγηση της  δραστηριό-
τητας, αφού όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γινόταν αυτό από τους μαθητές, 
αυτό ερμηνευόταν ως αποτελεσματική κατανόηση του βασικού μοτίβου σχεδιασμού. 
Για τους μαθητές της πρώτης τάξης που οι ιστορίες τους ήταν απλούστερες η εφαρμογή 
λειτουργούσε με ένα η δύο κλικ του ποντικιού. Επίσης επειδή για τους μαθητές της 
πρώτης τάξης οι διαθέσιμες ώρες ήταν περισσότερες φτιάχτηκε σε ολομέλεια ένα πα-
ραμύθι για το περιβάλλον χρησιμοποιώντας  υλικό από το καλάθι των ηρώων και με 
ζωγραφιές που γίνονταν εκείνη τη στιγμή για να υποστηρίξουν την εξέλιξη του παρα-
μυθιού. Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής, ήταν να ενισχύσει την ικανότητα των 
μαθητών στη δημιουργία ιστοριών αφού λόγω ηλικίας οι ιστορίες που έφτιαξαν, απο-
τελούνταν από μία έως τρεις προτάσεις, παρότι είχαν κατανοήσει τη λειτουργία του 
βασικού μοντέλου. 

Συμπεράσματα 

Η δραστηριότητα οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιήσει τον υπολογιστή 
που υπήρχε στην τάξη, που υποστήριζε windows xp και να αναπτύξει το γλωσσικό 
μάθημα από μια διαφορετική σκοπιά στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Οι μαθητές 
πέτυχαν το στόχο να μπορούν να δομήσουν μια ιστορία στο βασικό μοτίβο που τους 
παρουσιάστηκε. Στο ψηφιακό μέρος το βασικό μειονέκτημα ήταν το εμπόδιο της γλώσ-
σας, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε διάδραση σε περισσότερο βάθος με τη 
χρήση του εργαλείου. Επιπλέον τα έργα τους ήταν προσβάσιμα μόνο από τον υπολογι-
στή της τάξης. Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό έγινε η σκέψη να γίνει καταγραφή 
της οθόνης, όταν οι μαθητές άκουγαν την ιστορία κάνοντας κλικ στα σημεία διάδρα-
σης, με κάποιο εργαλείο καταγραφής όπως πχ το Snagit, αλλά απορρίφθηκε αφού θε-
ωρήθηκε ότι δεν μπορούσε να καλύψει τη διάσταση της παιγνιώδους προσέγγισης που 
ενσωματώθηκε στο σχεδιασμό. 

Πέρα όμως από τους περιορισμούς που περιγράφηκαν, το τελικό αποτέλεσμα για τους 
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μαθητές κρίνεται θετικό και πέτυχε ως προς τους στόχους του σχεδιασμού. Επιπλέον η 
προσέγγιση που έγινε, αναδεικνύει έναν αποτελεσματικό τρόπο ενσωμάτωσης του «α-
ναλογικού» περιεχομένου που παράγουν οι μαθητές σε ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον 
ενισχύεται η δημιουργική αξιοποίησή του, αυξάνοντας τα κίνητρα για συμμετοχή των 
μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις. Κλείνοντας επισημαίνουμε ότι σε αυτή τη γραμμή 
σκέψης η ψηφιακή αφήγηση μπορεί συνδυάζοντας παραδοσιακές και τεχνολογικές 
προσεγγίσεις κατά το πρότυπο της δραστηριότητας μπορεί να υποστηρίξει συγκεκρι-
μένες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος με αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον 
μπορεί να αποτελέσει μια βάση συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας σχολικής 
μονάδας όπου κάποιος θα υποστηρίξει το αναλογικό μέρος και κάποιος το ψηφιακό σε 
μια ομάδα μαθητών. 
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Eκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed  

eleni.alex@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα διαθεματικό, παιχνιδοποιημένο σχέδιο διδασκαλίας, 
βασιζόμενο στη 17η ενότητα του βιβλίου της γλώσσας της Ε΄ δημοτικού «Ταξίδια στο 
διάστημα», στο κεφάλαιο «Φως» του μαθήματος των Φυσικών. Ο σκοπός της διδασκα-
λίας είναι η επίτευξη μιας ψυχαγωγικής μάθησης, μέσω της χρήσης τεχνολογίας, υπό 
τους όρους της παιχνιδοποίησης. Μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων που εμπλέκουν 
ενεργά, ατομικά ή ομαδικά τους μαθητές/τριες, επιδιώκεται η επίτευξη των καθορισμέ-
νων γνωστικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος, σε συνδυασμό με την από-
κτηση ποικίλων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η διδασκαλία που ακολουθεί αναπτύσσεται 
βάσει του συγγράμματος «Ο Σοφούλης, ο Ψαλιδούλης και η απόδραση στο διάστημα», 
στο οποίο, οι πρωταγωνιστές ταξιδεύουν, φανταστικά, στο διάστημα. Οι μαθητές/τριες 
του σχεδίου, καλούνται να ταξιδέψουν χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, μαζί με 
τους πρωταγωνιστές, στο διάστημα και μέσα από αυτό το ταξίδι, να ανακαλύψουν πλη-
ροφορίες για το σύμπαν, το φως αλλά και να αναπτύξουν/εξασκήσουν, αβίαστα, τις 
γνώσεις τους, στο μάθημα της γλώσσας.  

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, παιχνιδοποίηση, διάστημα. 

Εισαγωγή 

Το παιχνίδι, σύμφωνα με τον Αντωνιάδη (1994), είναι «ταυτόσημο» με το παιδί. Το 
παιδί παίζει από τη στιγμή που γεννιέται, «χρησιμοποιώντας όλες τις σωματικές και 
ψυχοπνευματικές λειτουργίες του» (σ. 17).  

Ο Garvey (1990) τονίζει, πως το παιχνίδι είναι βασικός παράγοντας της ομαλής σωμα-
τικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί ελευ-
θερώνεται, μαθαίνει, σκέφτεται, δημιουργεί στρατηγικές, εξασκεί τη γλώσσα, κοινω-
νικοποιείται, εκφράζεται συναισθηματικά και αποκτά εμπειρίες. 

Φαίνεται, πως υπάρχει άμεση σύνδεση μάθησης και παιχνιδιού. Ο Malone (1980) σχο-
λιάζει τη δύναμη των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, για την κινητοποίηση των μαθη-
τών/τριών, η οποία, μέσα από την ψυχαγωγία, οδηγεί στην απόκτηση νέων γνώσεων. 
Αυτή η κινητοποίηση οφείλεται στα επίπεδα πρόκλησης, από τα οποία ο παίκτης κα-
λείται να περάσει (Bernhaupt, 2010) και στην κοινότητα των συμμάχων και των εχθρών 
ενός παιχνιδιού, όπου, μαζί με το σενάριο, προσελκύει τον παίκτη (Han, 2015). Η α-
ξιοποίηση όμως, των παιχνιδιών στην εκπαίδευση, απαιτεί «συγκεκριμένο περιβάλ-
λον… προκαθορισμένο σενάριο και προμελετημένες αρχές, κανόνες και θεματολογία» 
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(Παπαζογλάκης, 2013, σ.154). Καθώς η διδακτική διαδικασία δεν μπορεί να καθορι-
στεί αυστηρά, όπως αρμόζει στα εκπαιδευτικά παιχνίδια, η εν λόγω εργασία επικεντρώ-
νεται σε έναν σχετικά καινούργιο όρο, την «παιχνιδοποίηση». 

Ο όρος «παιχνιδοποίηση» επινοήθηκε το 2002 από τον Nick Pelling, για να περιγράψει 
τη χρήση στοιχείων του παιχνιδιού, σε περιβάλλοντα διεπαφής χρήστη και ηλεκτρονι-
κών συσκευών, ώστε οι ηλεκτρονικές συναλλαγές να πραγματοποιούνται ευκολότερα, 
ευχάριστα και γρηγορότερα (Marczewski, 2013). Πρόκειται για μία απλούστερη και 
οικονομικότερη εκπαιδευτική λύση, που στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή, 
κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν των παιχνιδιών, σε διαδικασίες που δεν είναι παιχνίδια 
(Παπαζογλάκης, 2013). 

Η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση αναφέρεται στον εμπλουτισμό, ήδη υπαρχουσών 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο των παιχνι-
διών (Παπαζογλάκης, 2013), μέσω της χρήσης της μηχανικής των παιχνιδιών (game 
mechanics), (Ζεϊμπέκης και Θεοφανέλλης, 2015).  

Έχει τη βάση της στις ανταμοιβές και στη δημιουργία θετικών συναισθημάτων, με α-
πώτερο σκοπό την κινητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των μαθη-
τών/τριών σε μία δραστηριότητα (Παπαζογλάκης, 2013). Ωστόσο, παιχνιδοποίηση δεν 
σημαίνει στείρα επιβράβευση των μαθητών/τριών με πόντους και παράσημα, αλλά 
προϋποθέτει τη χρήση οργανωμένου και ευέλικτου (σπιράλ) προγράμματος διδασκα-
λίας, ξεκάθαρους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, άμεση και συχνή 
ανατροφοδότηση και τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος, που να επιτρέπει και 
στους πιο αδύναμους μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν (Han, 2015). 

Μέσω της παιχνιδοποίησης, η/ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τη 
διδασκαλία του με στρατηγικές, που ενεργοποιούν τους μαθητές/τριες στη μάθηση, 
προωθούν την ευγενή άμιλλα και την κοινωνικοποίηση. Το σημαντικότερο είναι, ότι 
παρέχει ένα μοναδικό τρόπο μάθησης, «αβίαστο, διασκεδαστικό και αποδοτικό» (Πα-
παζογλάκης, 2013, σ. 160). 

Το εν λόγω σχέδιο διδασκαλίας απευθύνεται σε 20 μαθητές/τριες ωστόσο, εύκολα προ-
σαρμόζεται σε οποιονδήποτε αριθμό μαθητών/τριών. 

Το σύνολο των διδακτικών ωρών που προτείνονται, για την υλοποίηση του σχεδίου, 
είναι 10-12 διδακτικές ώρες/εβδομάδα, στα μαθήματα «γλώσσα» και «φυσικά» της Ε΄ 
δημοτικού, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος.  

Οι γνωστικοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι: 
• να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες πληροφορίες για το διάστημα και το ηλιακό μας σύ-

στημα,  
• να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με το διάστημα,  
• να μπορούν να παράξουν γραπτό και προφορικό περιγραφικό λόγο,  
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• να μπορούν να παράξουν γραπτό πληροφοριακό κείμενο, 
• να μπορούν να γράφουν ένα βιογραφικό σημείωμα,  
• να εξασκηθούν στην παθητική και ενεργητική σύνταξη,  
• να εξασκηθούν στις ονοματικές και ρηματικές φράσεις, 
• να γνωρίσουν πληροφορίες για τη μεγαλύτερη φυσική φωτεινή πηγή, τον Ήλιο, 
• να πληροφορηθούν για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός,  
• να πληροφορηθούν για τους κομήτες. 

Οι γενικοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι: 
• να εξοικειωθούν με την περιήγηση στο διαδίκτυο και τη συλλογή κατάλληλου πληρο-

φοριακού υλικού, 
• να εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα με την πλατφόρμα 

«Edmodo», 
• να καλλιεργήσουν το συνεργατικό τους πνεύμα, 
• να καλλιεργήσουν τη φαντασία και την έκφρασή τους, 
• να κατασκευάσουν ένα ηλιακό ρολόι, 
• να ψυχαγωγηθούν. 

Διαθεματική παιχνιδοπο;iηση διδακτικής ενότητας 

Παρουσίαση διδακτικών ωρών 

Ημέρα 1η , (2 διδακτικές ώρες) 

Δραστηριότητα 1η 

Τίτλος: «Πού να πήγαν;». 

Χρονική διάρκεια: 45 λεπτά. 

Εργαλεία: 4 tablets, προφίλ αγνοούμενων, 4 ξύλινα κουτιά, 4- 8ψήφιες κλειδαριές, αυ-
τοκολλητάκια με γράμματα, παράσημα αστυνομικών, χαρτί και μολύβι. 

Σκοποί: H εισαγωγή στο θέμα της διδακτικής ενότητας και η γνωστοποίηση των στό-
χων. 

Περιγραφή: Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην αυλή του σχολείου. Οι μαθητές 
χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα tablet, στο οποίο 
προβάλλεται ο χάρτης της διαδρομής, με τους σταθμούς που θα ακολουθήσει κάθε ο-
μάδα. Υπάρχουν 4 διαφορετικές διαδρομές (με τα ίδια στοιχεία και την ίδια ακριβώς 
σειρά εύρεσης στοιχείων), προκειμένου να μην συμπέσουν οι ομάδες πάνω στο ίδιο 
στοιχείο, αλλά η καθεμία να ανακαλύψει μόνη της, όλα τα ίχνη. Η/ο εκπαιδευτικός έχει 
κρύψει τα στοιχεία στους σταθμούς, απαιτώντας παρατηρητικότητα, προκειμένου να 
εντοπιστούν. Δίνονται τα δεδομένα: 
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«Προσοχή, προσοχή… 7 άτομα έχουν εξαφανιστεί! Είστε οι αστυνόμοι του σχολείου και 
πρέπει μέσα σε 45 λεπτά να λύσετε το μυστήριο και να βρείτε πού έχουν πάει! Όλη η 
ανθρωπότητα ανησυχεί! Ακολουθήστε τα σημάδια που σας δείχνει το tablet, βρείτε πού 
βρίσκονται οι 7 αγνοούμενοι και ίσως προλάβετε να πάρετε το παράσημο του καλύτερου 
αστυνόμου του σχολείου!» 

Σε κάθε σταθμό υπάρχει ένα στοιχείο, που τους οδηγεί όλο και πιο κοντά στη λύση. 
Υπάρχουν 9 σταθμοί σε κάθε διαδρομή. Στους 7 πρώτους σταθμούς, οι μαθητές συλ-
λέγουν στοιχεία, για τα 7 άτομα που εξαφανίστηκαν, ενώ ο 8ος σταθμός τους δίνει το 
προφίλ ενός εξωγήινου, με σκοπό να τους βοηθήσει να καταλάβουν που βρίσκονται οι 
αγνοούμενοι. 

Όταν οι μαθητές συλλέξουν και τα 8 προφίλ, πρέπει να διαπιστώσουν, πού βρίσκονται 
αυτά τα άτομα. Μόλις ανακαλύψουν, ότι και οι 8 βρίσκονται στο διάστημα, συμπλη-
ρώνουν τη λέξη ΔΙΑΣΤΗΜΑ σε μία 8ψήφια κλειδαριά (υπάρχει αντίστοιχη ερώτηση 
δίπλα στην κλειδαριά) στον 9ο και τελευταίο σταθμό, που ανοίγει ένα μικρό κουτάκι 
με τα παράσημα των καλύτερων αστυνομικών. 

Η 8ψήφια κλειδαριά είναι μία κανονική 8ψήφια κλειδαριά, στην οποία εφαρμόζουμε 
αυτοκόλλητα με γράμματα.  

Δραστηριότητα 2η 

Τίτλος: «H αρχή του ταξιδιού στο διάστημα». 

Χρονική διάρκεια: 30 λεπτά. 

Εργαλεία: Διαδραστικός Πίνακας (στο εξής: ΔΠ), tablets, εφαρμογή «Padlet». 

Σκοποί: Προφορικός περιγραφικός λόγος, αξιολόγηση εμπειρίας, ανίχνευση προηγού-
μενων γνώσεων για το διάστημα, καταγραφή στόχων διδακτικής ενότητας. 

Περιγραφή: Κάθε ομάδα χωριστά, περιγράφει προφορικά, την εμπειρία της. Ακολου-
θεί, συζήτηση ανίχνευσης γνώσεων σχετικών με το διάστημα. Οι μαθητές/τριες συνδέ-
ονται μέσω tablet, στην ιστοσελίδα: https://el.padlet.com/. 

Οι μαθητές/τριες, έπειτα από ομαδική συζήτηση, γράφουν επιγραμματικά, στον πίνακα 
«Padlet» τους μαθησιακούς στόχους της ενότητας, σύμφωνα με τα προφίλ των αγνο-
ούμενων. Μόλις διατυπωθούν όλοι οι στόχοι, αποθηκεύεται ο πίνακας ως εικόνα (δυ-
νατότητα της εφαρμογής) και ορίζεται ως φόντο στον υπολογιστή της τάξης, που συν-
δέεται με τον ΔΠ.  

Δραστηριότητα 3η 

Τίτλος: «Ας επιλέξουμε ταίρι…». 

1211

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://el.padlet.com/
https://docs.google.com/document/d/1xJmb_p8AUP9RjOQ72-yOO66_jKwI2zWuPnRKxXD8QNA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xJmb_p8AUP9RjOQ72-yOO66_jKwI2zWuPnRKxXD8QNA/edit?usp=sharing


Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, πλατφόρμα Padlet. 

Στόχοι: Γνωστοποίηση κανόνων εργασίας, επιλογή «avatar» από κάθε μαθητή, δη-
μιουργία λογαριασμού «Edmodo». 

Περιγραφή: Παρουσιάζονται στους μαθητές, οι κανόνες εργασίας της συγκεκριμένης 
διδακτικής ενότητας.  

Ο κάθε μαθητής/τρια, δημιουργεί λογαριασμό «Edmodo» και συνδέονται όλοι στη δια-
δικτυακή τάξη της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, προβάλλονται στον ΔΠ «ήρωες- ava-
tar» και οι μαθητές επιλέγουν τον εκπρόσωπό τους, την εικόνα του οποίου θα βλέπουν 
στον λογαριασμό τους. 

Ημέρα 2η (2 διδακτικές ώρες) 

Ανακοινώνεται στους μαθητές, πως οι ήρωές τους θα τους συντροφεύουν σε όλη τη 
διδακτική ενότητα, μαθαίνοντας για το διάστημα.  

Δραστηριότητα 1η 

Τίτλος: «Λίγη ανάγνωση για ζέσταμα…». 

Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχοι: Εξάσκηση ανάγνωσης, κατανόηση κειμένου. 

Περιγραφή: Οι μαθητές αναγιγνώσκουν, το πρώτο απόσπασμα και το συζητούν.  

Δραστηριότητα 2η 

Τίτλος: «Ταξίδι στη Σελήνη!». 

Χρονική διάρκεια: 20 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Σκοποί: Εκμάθηση πληροφοριών για τη Σελήνη, προφορικός περιγραφικός λόγος. 

Περιγραφή: Προβάλλεται βίντεο του πλανητάριου Θεσ/νίκης: http://bit.ly/1YdKUmG  

Δραστηριότητα 3η 

1212

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://docs.google.com/document/d/1ZbfO8eMnmYyBHiLBEfUqvtfEgnuYja9jjwp4RVNkg1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZbfO8eMnmYyBHiLBEfUqvtfEgnuYja9jjwp4RVNkg1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Uo2zTq6PmyarCQjUQ26romrByHjDMMzJT1XtFj43B6Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Uo2zTq6PmyarCQjUQ26romrByHjDMMzJT1XtFj43B6Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Em4PVjiUoCOeOLbuw2E9ZGDTr4LPiJnzUR-KI2mEN4c/edit?usp=sharing
http://bit.ly/1YdKUmG


Τίτλος: «Λεξιλόγιο διαστήματος!!!». 

Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, λογισμικό «Padlet». 

Στόχος: Εκμάθηση λεξιλογίου σχετικό με το διάστημα. 

Περιγραφή: Οι μαθητές συνδέονται στον διαδικτυακό πίνακα «Padlet» και καταγρά-
φουν «διαστημικές» λέξεις σε πίνακα που εμπλουτίζεται συνεχώς, προς βελτίωση της 
βαθμολογίας. 

Δραστηριότητα 4η 

Τίτλος: «Ο πιο γρήγορος κερδίζει!». 

Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, Edmodo. 

Στόχος: Αξιολόγηση γνώσεων για τη Σελήνη. 

Περιγραφή: Οι μαθητές στην πλατφόρμα «Edmodo» παίζουν το παιχνίδι γνώσεων της 
Σελήνης. Γνωστοποιείται η βαθμολογία στον πίνακα για κινητοποίησή τους.  

Δραστηριότητα 5η 

Τίτλος: «Και λίγη γραμματική…». 

Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, «Edmodo». 

Στόχος: Εξάσκηση στη μετατροπή μεταξύ ενεργητικής και παθητικής σύνταξης. 

Περιγραφή: Οι μαθητές επιλύουν μία άσκηση ενεργητικής και παθητικής σύνταξης. 
Έπειτα, προβάλλονται τα αποτελέσματα της τάξης στον ΔΠ. Η/ο εκπαιδευτικός επι-
βραβεύει με «έμβλημα» (π.χ. hardworker). 

Δραστηριότητα 6η 

Τίτλος: «Η οικογένεια της γης μας… το ηλιακό σύστημα». 

Χρονική διάρκεια: 20 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, Edmodo. 
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Στόχος: Γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα και εκμάθηση πλανητών. 

Περιγραφή: Υποβάλλονται στους μαθητές ερωτήσεις, για το ηλιακό μας σύστημα. 
Προβάλλονται τα παρακάτω βίντεο, κατά την κρίση κάθε εκπαιδευτικού.  

1) http://bit.ly/1UTCOC7: η παραστατικότητα του ηλιακού μας συστήματος. 
2)  http://bit.ly/238NcdE: Journey Through Space: εισαγωγή στο ηλιακό σύστημα, 
με πλανήτες, δορυφόρους, κομήτες και μαύρες τρύπες. 
3) 3α) http://bit.ly/1FZ0QjU ή/και 3β) http://bit.ly/1Wa7TR7 : Η κίνηση των πλα-
νητών γύρω από τον ήλιο.  
4) 4α) http://bit.ly/1jIjohD ή/και 4β) http://bit.ly/1Xf7gUE : Πλανήτες και βασικά 
χαρακτηριστικά τους. 
5) http://bit.ly/1MoEiyU : Πλανήτες και μέγεθος. 

Εργασίες για το σπίτι: 

1) Οι μαθητές/τριες αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και συνθέτουν ένα πληρο-
φοριακό κείμενο για το ηλιακό σύστημα, που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα 
«Edmodo», στη σχετική ανακοίνωση, για βαθμολόγηση. 

2) Οι μαθητές/τριες επιλύουν γραμματικές ασκήσεις παθητικής και ενεργητικής σύντα-
ξης: http://e-didaskalia.blogspot.gr/2015/09/e_8.html 

Ημέρα 3η , (2 διδακτικές ώρες) 

Επικαιροποίηση και γνωστοποίηση του πίνακα κατάταξης, με συνέχιση της ενθάρρυν-
σης με εμβλήματα επιβράβευσης. 

Δραστηριότητα 1η 

Τίτλος: «Ο κόκκινος πλανήτης!». 

Χρονική διάρκεια: 20 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχος: Ανάγνωση, κατανόηση κειμένου. 

Περιγραφή: Προβάλλεται στον ΔΠ το δεύτερο απόσπασμα του βιβλίου. Ακολουθεί συ-
ζήτηση και προφορική περιγραφή του πλανήτη Άρη. 

Δραστηριότητα 2η 

Τίτλος: «Μία καλύτερη ματιά στον πλανήτη Άρη». 
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Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχος: Βαθύτερη κατανόηση της σύστασης του πλανήτη Άρη. 

Περιγραφή: Προβολή βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=oh6CapXEv5w. 

Δραστηριότητα 3η 

Τίτλος: «Υπάρχει άραγε ζωή εκεί έξω;». 

Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχος: Αφόρμηση για παραγωγή γραπτού περιγραφικού λόγου. 

Περιγραφή: Αφορμούμενοι από την τελευταία πρόταση του βίντεο και την ύπαρξη του 
«Μάρσμαν» στο κείμενό μας, συζητούμε για την ύπαρξη ζωής στον Άρη. Έπειτα προ-
βάλλεται το βίντεο του πλανητάριου Θεσσαλονίκης: http://bit.ly/238NOzX  

Δραστηριότητα 4η 

Τίτλος: «Αφήνω τη φαντασία μου να δημιουργήσει!». 

Χρονική διάρκεια: 25 λεπτά. 

Εργαλεία: Τετράδιο, μολύβι. 

Στόχοι: Ενεργοποίηση φαντασίας, εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού περιγραφικού 
κειμένου. 

Περιγραφή: Οι μαθητές περιγράφουν σε κείμενο, πώς φαντάζονται την ύπαρξη πλα-
σμάτων στον Άρη. Τα κείμενα συλλέγονται από την/τον εκπαιδευτικό και βαθμολο-
γούνται στον πίνακα κατάταξης. 

Δραστηριότητα 5η 

Τίτλος: «Μην ξεχνάμε τη γραμματική μας!!!». 

Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά. 

Εργαλεία: Πλατφόρμα «Edmodo». 

Στόχος: Μετατροπή ονοματικών φράσεων σε ρηματικές και αντιστρόφως. 

1215

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://www.youtube.com/watch?v=oh6CapXEv5w
http://bit.ly/238NOzX


Περιγραφή: Οι μαθητές εισέρχονται, στους ατομικούς τους λογαριασμούς και εξα-
σκούνται στη γραμματική ονοματικών/ ρηματικών φράσεων. Ενημερώνεται ο πίνακας 
βαθμολογίας. 

Δραστηριότητα 6η 

Τίτλος: «Ελέγχω τι έμαθα!». 

Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά. 

Εργαλεία: Πλατφόρμα «Edmodo». 

Στόχος: Αξιολόγηση των αποκτημένων γνώσεων με τη χρήση κουίζ. 

Περιγραφή: Οι μαθητές, μέσω πλατφόρμας, υποβάλλονται σε μικρό επαναληπτικό 
τεστ- κουίζ. Ενημερώνεται ο πίνακας κατάταξης. 

Εργασίες για το σπίτι 

Προαιρετικά μπορούν να παίξουν τα παιχνίδια των ιστοσελίδων: 

• http://www.noesis.edu.gr/games/differences/ 
• http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/extras/Game_Descriptio
ns_National_Standards.html#LevelFive 

Ημέρα 4η , (3 διδακτικές ώρες) 

Προφορική ανακεφαλαίωση και σύντομη αναφορά στoν Ήλιο.  

Δραστηριότητα 1η 

Τίτλος: «Το μεγαλύτερο Αστέρι όλων!». 

Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχος: Εκμάθηση βασικών πληροφοριών για τον ήλιο και το φως που εκπέμπει. 

Περιγραφή: Προβάλλεται το βίντεο: http://bit.ly/1S8DI6P. Ακολουθεί συζήτηση. 

Δραστηριότητα 2η 

Τίτλος: «Γιατί είναι σημαντικός ο ήλιος;». 

Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά. 
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Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχοι: Η σημαντικότητα του ηλιακού φωτός, φυσικές και τεχνητές φωτεινές πηγές. 

Περιγραφή: Προβάλλεται slowmation για τον ήλιο, βασισμένο στο κεφάλαιο της φυσι-
κής «Φως» (σ.72). Ακολουθεί συζήτηση.  

Δραστηριότητα 3η 

Τίτλος: «Πώς διαδίδεται το φως;». 

Χρονική διάρκεια: 30 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. 

Περιγραφή: Προβάλλεται η ταινία «Φως»: http://bit.ly/1YdLYa5 και λύνονται οι επα-
κόλουθες ασκήσεις. 

Δραστηριότητα 4η 

Τίτλος: «Ας πειραματιστούμε». 

Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά. 

Εργαλεία: Καλαμάκι, κερί, αναπτήρας. 

Στόχος: Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. 

Περιγραφή: Οι μαθητές χωρίζονται στις αρχικές ομάδες. Χρησιμοποιώντας τα απαραί-
τητα υλικά πειραματίζονται: «Ανάβουμε ένα κερί και το στερεώνουμε σε μία επιφάνεια. 
Παίρνουμε ένα σπαστό καλαμάκι και προσπαθούμε να δούμε το φως του κεριού μέσα 
από το καλαμάκι. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να δείτε το φως; Τώρα προσπαθήστε το ίδιο 
με ίσιο το καλαμάκι. Άλλαξε κάτι;» 

Δραστηριότητα 5η 

Τίτλος: «Εμπέδωση ευθύγραμμης διάδοσης φωτός». 

Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχος: Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. 
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Περιγραφή: Προβάλλεται και επεξηγείται το βίντεο http://bit.ly/1tD7oVE.  

Δραστηριότητα 6η 

Τίτλος: «Από πού διαπερνάει το φως;». 

Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχος: Να μάθουν οι μαθητές τα διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα. 

Περιγραφή: Προβάλλεται η τελευταία παρουσίαση της ιστοσελίδας: 
http://bit.ly/1ozi1VS  

Δραστηριότητα 7η 

Τίτλος: «Παιχνίδι σκιών!». 

Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, «Edmodo». 

Στόχος: Να μάθουν ότι το φως δημιουργεί σκιά. 

Περιγραφή: Προβολή παιχνιδιού σκιών: http://bit.ly/1ly1JM1. Επίλυση κουίζ της πλατ-
φόρμας (Από πού περνάει το φώς;). Ενημερώνεται ο πίνακας κατάταξης. 

Δραστηριότητα 8η 

Τίτλος: «Ηλιακό ρολόι». 

Χρονική διάρκεια: 50 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, κομμάτι ξύλου, ψαλίδι, μαρκαδόρος, ορθογώνιο τρίγωνο, χαρτόνια, 
μοιρογνωμόνιο, κόλλα. 

Στόχος: Κατασκευή ηλιακού ρολογιού. 

Περιγραφή: Μέτρηση χρόνου στα παλιά χρόνια, βάσει του σχολικού βιβλίου. Οι μαθη-
τές, στις ομάδες τους, αρχίζουν την κατασκευή ενός ηλιακού ρολογιού.  

Εργασία για το σπίτι 

Εργασία 1) Οι μαθητές συνδέονται στη διεύθυνση: http://bit.ly/1qopCIF. Επιλέγουν το 
σύννεφο «λέξεις και φαντασία» και πληκτρολογούν επάνω στον πίνακα με τον ήλιο. 
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Συνθέτουν κείμενο, προς βαθμολόγηση, για τον ήλιο. Στο βέλος «επόμενο», επιλύουν 
παιγνιώδεις λεξιλογικές ασκήσεις που σχετίζονται με τον ήλιο.  

Εργασία 2) Παρακολουθούμε βίντεο για εμπέδωση αυτών που διδάχθηκαν: 

• ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ: http://bit.ly/1bxyljR  
• ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ: http://bit.ly/1Mbterf  

Ημέρα 5η , (2 διδακτικές ώρες) 

Δραστηριότητα 1η 

Τίτλος: «Τι να απέγιναν οι ήρωές μας;». 

Χρονική διάρκεια: 20 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχοι: Εξάσκηση στην ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, εκμάθηση του όρου «κομή-
της». 

Περιγραφή: Προβάλλεται τρίτο απόσπασμα του βιβλίου «Ο Σοφούλης ο Ψαλιδούλης 
και η απόδραση στο διάστημα».  

Δραστηριότητα 2η 

Τίτλος: «Ας γνωρίσουμε και τους κομήτες». 

Χρονική διάρκεια: 20 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ. 

Στόχοι: Να κατανοήσουν τι είναι ένας κομήτης.  

Περιγραφή: Προβάλλονται εικόνες κομητών. Επεξηγείται ο όρος «κομήτης». Χρήσιμα 
είναι τα αγγλόφωνα βίντεο με παραστατικές εικόνες: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=02wrLS-ue1Q  

2) https://www.youtube.com/watch?v=3x9ps1y8kKk 

Δραστηριότητα 3η 

Τίτλος: «Μήπως τώρα αρχίζει το δικό μας ταξίδι;». 

Χρονική διάρκεια: 45 λεπτά. 
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Εργαλεία: «Edmodo», φύλλο εργασίας βιογραφικού σημειώματος. 

Στόχος: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 

Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι: «Ο Σοφούλης ο Ψαλιδούλης είναι έτοιμος για μία νέα 
περιπέτεια. Επειδή όμως, περιπέτεια χωρίς καλή παρέα, δεν έχει καμία αξία! έβγαλε α-
νακοίνωση ότι συγκεντρώνει βιογραφικά για να επιλέξει τους καλύτερους συντρόφους. 
Λέτε να επιλέξει εσάς; Συμπληρώστε το βιογραφικό σημείωμα στο Edmodo, αποστείλετέ 
το στον Σοφούλη τον Ψαλιδούλη και μόνο τότε θα μάθουμε…». Οι μαθητές στο φύλλο 
εργασίας «Βιογραφικό» του Edmodo, συμπληρώνουν το βιογραφικό τους. Διορθώνο-
νται τα γραπτά και βαθμολογούνται. 

Ημέρα 6η , (1 διδακτική ώρα) 

Δραστηριότητα 1η 

Τίτλος: «Είσαστε έτοιμοι;». 

Χρονική διάρκεια: 35 λεπτά. 

Εργαλεία: «Universe Sand box», ΔΠ. 

Στόχοι: Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων, εντυπωσιακό κλείσιμο ενότητας. 

Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται από τον Σοφούλη τον Ψαλιδούλη 
όλοι, για να εξερευνήσουν και μαζί το διάστημα. Προβάλλεται το βίντεο: 
https://vimeo.com/32030150, σαν εκκίνηση της αποστολής και στη συνέχεια, γίνεται 
χρήση του προσομοιωτή «Universe Sandbox» στην οθόνη του ΔΠ. 

Περιηγούμαστε στο ηλιακό μας σύστημα. Χρήση διάφορων εργαλείων ταχύτητας και 
οπτικών γωνιών, για αξιολόγηση (τελικής μορφής) των αποκτηθέντων γνώσεων σχε-
τικά με το ηλιακό σύστημα. Οι μαθητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της βαρύ-
τητας πάνω σε αντικείμενα στο σύμπαν, ποικίλες προσομοιώσεις του ηλιακού μας συ-
στήματος, ενώ ταυτόχρονα να αλληλεπιδράσουν και να διατηρήσουν τον έλεγχο της 
βαρύτητας, του χρόνου και άλλων αντικειμένων στο σύμπαν. 

Δραστηριότητα 2η 

Τίτλος: «Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης!». 

Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά. 

Εργαλεία: Πλατφόρμα «Edmodo», πίνακας «Padlet». 

Στόχοι: Ανακεφαλαίωση γνώσεων, αξιολόγηση γνώσεων. 
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Περιγραφή: Οι μαθητές επιλύουν ένα ανακεφαλαιωτικό κουίζ, προβάλλονται λέξεις 
του διαστήματος, για μία τελευταία ανάγνωση.  

Δραστηριότητα 3η 

Τίτλος: «Αξιολόγηση δράσεων». 

Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά. 

Εργαλεία: ΔΠ, πλατφόρμα «Edmodo». 

Στόχοι: Απόδοση βαθμών και εμβλημάτων, αξιολόγηση μαθησιακής εμπειρίας. 

Περιγραφή: Προβάλλεται ο τελικός πίνακας βαθμολογίας, που περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες και τα εμβλήματα. Οι μαθητές ψηφίζουν μέσω του «Edmodo», εάν 
προτιμούν αυτό τον τρόπο διδασκαλίας, σε σχέση με τον παραδοσιακό. 

Αξιολόγηση διδακτικού έργου 

Ρούμπρικα αξιολόγησης. 
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Περίληψη 

Η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών έχει αποδείξει ότι, 

εκτός από τις δασκαλομαθητικές σχέσεις , στην ικανοποίηση ή μη των ακαδημαϊκών, 

κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών και στη διαδικασία μορφοποίησης και αυ-

τοαντίληψης συμβάλλουν αποφασιστικά και οι διαμαθητικές σχέσεις (Ματσαγγούρας, 

2000:233).  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή της θεωρίας της πολ-

λαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983) στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιο συγκε-

κριμένα στο μάθημα της Ευέλικτης ζώνης με την μέθοδο project, ώστε oι μαθητές να 

αναπτύξουν ενσυναίσθηση, θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, να εδραιώσουν φιλίες, να 

απολαύσουν τη διαδικασία που οδηγεί στη μάθηση και να αναπτύξουν στρατηγικές 

επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά στη ζωή τους.. Στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, δόθηκε έμφαση στην διαφορετικότητα και στις διαπροσωπικές σχέσεις , 

στο οποίο πήραν μέρος 24 μαθητές της ΣΤ δημοτικού οι οποίοι φοιτούσαν σε δημοτικό 

σχολείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης και είχαν διάρκεια 10 δίωρων διδακτικών ω-

ρών σε διάστημα 3 μηνών. Ο ρόλος των 3 εκπαιδευτικών ήταν συντονιστικός και εμ-

ψυχωτικός. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολλαπλή Νοημοσύνη, Μέθοδος project, Διαπροσωπικές σχέσεις 

Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες στην επίλυση των προβλημά-

των συμπεριφοράς των παιδιών (Kaufmann, 2001). Αφενός οι αλλαγές που επικράτη-

σαν στην Ελλάδα τις δύο τελευταίες δεκαετίες με την εισροή χιλιάδων μεταναστών ως 

αποτέλεσμα των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών σε παγκόσμιο επί-

πεδο, που επηρέασαν και την ελληνική εκπαίδευση και μάλιστα με τρόπο καταλυτικό 

(Νικολάου, 2000; Αλμπάνης, 2003) και αφετέρου η ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία τάξεων με 

ανομοιογενείς μαθητές. Ο δάσκαλος κρίνεται χρήσιµο µέσα στην τάξη να αναπτύξει 

µε τους µαθητές µία διαπροσωπική σχέση που να εµπνέει εµπιστοσύνη και σεβασµό.( 

Καλλιώτης, Π., Καϊσέρογλου, Ν., Κολοβός, Γ., Μπαµπανίκας, ∆. & Τάουλας Κ. 2002). 

Χαρακτηριστικά των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων είναι ο αµοιβαίος σεβασµός, η 

αµοιβαία εµπιστοσύνη, το αµοιβαίο ενδιαφέρον, η ενσυναίσθηση, η έµφαση στις θετι-

κές ενέργειες παρά στα λάθη, η αποδοχή των αδυναµιών και η υποστήριξη για την 
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απαλοιφή τους, η συνεργασία, η ανταλλαγή ιδεών και η αµοιβαία έκφραση συναισθη-

µάτων (Dinkmeyer & Mc Kay, 1980). Πολύ συχνά, οι συγκρούσεις που δημιουργού-

νται εξαιτίας των διαφορετικών πρακτικών γραμματισμού που φέρνουν τα παιδιά στο 

σχολείο από το οικογενειακό τους περιβάλλον, οδηγεί στην περιθωριοποίηση κάποιων 

παιδιών με αποτέλεσμα χαμηλές μορφωτικές επιδόσεις και σχολική διαρροή (Γκλιάου, 

2005). Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, δηµιουργούν εσωτερικά κίνητρα στους µα-

θητές για ακαδηµαϊκή επιτυχία, γιατί διαµορφώνουν υποστηρικτικό µαθησιακό περι-

βάλλον (Jacobson, 2000). 

Η μεγάλη πρόκληση για ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι σίγουρα να ενεργήσει έτσι 

ώστε η κάθε είδους διαφορετικότητα μέσα στο σχολείο να μη μετατραπεί σε ανισότητα, 

αλλά σε πλούτο προς όφελος του συνόλου (Foulin & Mouchon, 2000). Σύμφωνα με 

τον Νικολάου (2000). Έτσι η εμπειρία, ως γνώση που δεν προσφέρει το σχολικό εγχει-

ρίδιο αλλά η επαφή του παιδιού με τον κόσμο και τα πράγματα, κατέχει σπουδαία θέση 

στη μαθησιακή διαδικασία (Κακούρου-Χρόνη, 2002, σ. 125). 

Μεθοδολογία / Θεωρητική προσέγγιση 

Μαθαίνει κανείς πολλά αλλά τα περισσότερα από αυτά ξεχνιούνται γιατί δεν συνδέο-

νται με την εμπειρία και την πραγματική ζωή των μαθητών (Reinmann-Rothmeier, G. 

& Mandl, H., 1999). Στις μέρες μας ένα ισχυρό ιδεολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο 

(Montessori, Piaget, Vigotsky, Dewey, Gardner κ.α.) υποστηρίζει τη σπουδαιότητα του 

παιχνιδιού ως μέσο μάθησης, ως θεμέλιο των αναλυτικών προγραμμάτων και ανάπτυ-

ξης ικανοτήτων όπως: λόγος, επίλυση προβλημάτων, δημιουργική χρήση υλικών, κοι-

νωνικοποίηση, δεξιότητες κ.ά. (Kamii & Devries, χχ - Ντολιοπούλου, 2002β -Κου-

τσουβάνου, 2004). Οι καινούριες διδακτικές πρακτικές ωστόσο όπως, διαθεματική 

προσέγγιση, σχέδια εργασίας, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, προσφέρουν ελπίδα για 

μεγαλύτερες ευκαιρίες ενισχυμένης εκτέλεσης με διδασκαλία σε μικρές ομάδες που 

προσφέρουν ευκαιρίες για περισσότερη αλληλεπίδραση (Κανάκης, 1987. Ματσαγγού-

ρας, 2000) Επιπλέον, η μάθηση μέσω του σχεδίου project επιτρέπει στους εκπαιδευτι-

κούς να λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι μαθητές 

μαθαίνουν, σκέφτονται κι επεξεργάζονται τις πληροφορίες (Davies, 1993). Γενικά ένα 

Project αναπτύσσεται σε 5 στάδια (Frey,1980, Χρυσαφίδης,2006): 1.Προβληματισμός, 

2. Προγραμματισμός, 3. Διεξαγωγή, 4. Αξιολόγηση, 5. Παρουσίαση. 

Η κάθε ομάδα αποφασίζει για τα μέσα και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει (έρευνα 

βιβλιογραφική και στο διαδίκτυο, ερωτηματολόγια, συνέντευξη, επισκέψεις, παιχνίδια 

ρόλων κ.λπ.) (Κεδράκα, 2005). Μέσω της μεθόδου ενισχύεται η ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση του θέματος . Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οι σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών μιας τάξης είναι ισότιμες και σύμμετρες (Baudrit,2007). 

Εξάλλου η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε να αποτελεί μία διδακτική προσέγγιση 

η οποία αξιοποιεί όλα τα είδη νοημοσύνης και στοχεύει στην ανάπτυξη ποικίλων δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι δάσκαλοι πρέπει να αποδίδουν ίση βαρύτητα σε όλα τα 
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είδη νοημοσύνης και να εντοπίζουν τις ιδιαίτερες δυνατότητες του κάθε μαθητή. (Μα-

τσαγγούρας, 2000). Ο Howard Gardner, αναπτυξιακός ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο 

του Harvard, υποστήριξε το 1983 ότι υπάρχουν οκτώ διαφορετικά και ανεξάρτητα είδη 

νοημοσύνης και έγινε γνωστή ως «Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης». Σύμφωνα με 

τη θεωρία του, η νοημοσύνη δεν είναι μια μοναδική και ενιαία οντότητα, αλλά αποτε-

λείται από ξεχωριστές, διακριτές και ανεξάρτητες μονάδες. Τα είδη νοημοσύνης σύμ-

φωνα με τον Gardner (1983): 

Γλωσσική/Λεκτική (Linguistic Intelligence), Λογική/ μαθηματική 

(Logical/Mathematical Intelligence), Μουσική (Musical Intelligence), Χωρική/Χωρο-

ταξική (Spatial Intelligence), Σωματική/Κιναισθητική (Bodily Intelligence), Διαπρο-

σωπική (Interpersonal Intelligence), Ενδοπροσωπική (Intrapersonal Intelligence), Φυ-

σιοκρατική/Νατουραλιστική (Naturalistic Intelligence). 

Ο ρόλος των τριών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της εκπόνησης εργασιών στο πλαί-

σιο της μελέτης ενός θέματος με τη διδακτική μέθοδο project είναι συμβουλευτικός και 

καθοδηγητικός, συντονιστικός και επικοινωνιακός (Katz & Chard, 1999). ). Άλλωστε 

έρευνες από τον χώρο της ανθρωπιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση έχουν δείξει 

ότι παρεμβάσεις εκπαιδευτικών που στηρίζονται στις διευκολυντικές στάσεις- ιδιότη-

τες που προτείνονται στο πλαίσιο της ενεργητικής ακρόασης έχουν θετικά αποτελέ-

σματα σε ό,τι αφορά στην επίδοση και στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 

του μαθητή (Κοσμόπουλος & Μουλαδούδης 2003) 

Στόχοι 

Διδακτικοί: 

Οι στόχοι διαμορφώνονται σε τρία επίπεδα (Bloom & Krathwohl 1986, 1991. Coureau 

2000): 1) Επίπεδο γνώσεων (Cognitivedomain) που θα αποκτήσουν οι μαθητές (κατα-

νόηση, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση). 2) Επίπεδο δεξιοτήτων(Affectinedomain) , 

δηλ. τι θα είναι ικανοί να κάνουν οι μαθητές. 3) Επίπεδο στάσεων, 

(Phychomotoricdomain), οι οποίες χρειάζεται να ενισχυθούν ή να μετασχηματιστούν 

(στάση είναι ένα σύνολο αξιών, βαθιά ριζωμένων, που υιοθετούν τα άτομα με βάση τις 

οποίες καθορίζεται η συμπεριφορά τους). Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των βιω-

ματικών τεχνικών εκπαίδευσης που διασυνδέουν τη θεωρητική προσέγγιση με την 

πράξη. 

Γνωστικοί – επικοινωνιακοί στόχοι : 

Στόχοι του σχεδίου project με βάση την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης: 

 Να ενισχύει την αναζήτηση ώστε η γνώση να είναι : πιο ευχάριστη, πολύπλευρη, 

αβίαστη, διεπιστημονική και ακριβέστερη,  

 Να ενισχύσουν την φαντασία και την δημιουργικότητά τους 
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Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

Να καλλιεργηθούν οι σχέσεις τις ομάδας όσο αφορά την: 

 Επιρροή: Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και ενεργή συμμετοχή στο μάθημα. 

 Επικοινωνία: να εκφράζονται ελεύθερα καλλιεργώντας την αυτοεμπιστοσύνη και 

την αυτοεκτίμιση μέσω της ανταλλαγής απόψεων και της αυτοέκφρασης. 

 Ηγεσία: να ξεκαθαρίζουν τους ρόλους τους στα πλαίσια της ομάδας. 

 Χειρισμό των διαφωνιών: να μπορούν να διαπραγματεύονται και να επιλύνουν με 

συζήτηση τις διαφωνίες τους. «Η προσοχή και η επίλυση ενός προβλήματος από 

κοινού, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία γνωστικής, κοινωνικής και συναισθη-

ματικής αλληλεπίδρασης» (Hausfather,1996). 

 Καλλιέργεια δεσμών: να συνεργάζονται καλλιεργώντας συναισθήματα αποδοχής, 

μέσα σε ένα κλίμα ισότητας, φιλίας και εμπιστοσύνης.  

 Σύμπραξη και συνεργασία: να συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και να ενστερνι-

στούν αξίες όπως σεβασμός και αλληλεγγύη. 

 Ομαδικές ικανότητες: Οι μαθητές με πολύτιμο σύμμαχό τους την κοινωνική αλλη-

λεπίδραση με τους συμμαθητές τους, με το δάσκαλο τους, αλλά και με το ευρύτερο 

περιβάλλον τους εμπλέκονται στη διαχείριση «σύνθετων σχεδίων εργασίας, ανα-

πτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και τις συνεργατικές τους δεξιότητες» 

(Ματσαγγούρας, 2002) 

Στάδια εφαρμογής της μεθόδου- Θεωρητικό πλαίσιο 

Το θεωρητικό πλαίσιο των παρακάτω θεματικών ενοτήτων είναι η διαθεματική - βιω-

ματική, ενεργητική και ομαδοσυνεργατική μάθηση. Οι τεχνικές του σχεδίου project 

που χρησιμοποιήθηκαν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά ήταν: 1.Η τεχνική του άτυ-

που debate, 2.Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών,3.Η εκπαιδευτική τεχνική Παιχνίδια 

ρόλων, 4.Η τεχνική του εννοιολογικού χάρτη με ιεραρχική δομή σε συνδυασμό με τη 

βιβλιογραφική έρευνα, 5.Η τεχνική της ποιοτικής επισκόπησης 

Επίσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ακολουθήθηκαν οι αρχές της αρχικής – μέσης 

και τελικής αξιολόγηση του. Η πορεία σχεδιασμού και ολοκλήρωσης ενός project δια-

μορφώνεται τελικά σε τέσσερα στάδια : (Fried et al. 2002:8, Stoller 2002:117, Σου-

λιώτη κ.α. 2004:45-6, Μπρίνια 2005:211-15). 

Πρώτο στάδιο: Προβληματισμός – Σχεδιασμός 

Βήμα 1ο: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του παιδιού (11 Νοεμβρίου) δόθηκε στους 

μαθητές το ερέθισμα για ανάλυση και προβληματισμό. Με την μέθοδο του καταιγισμού 

των ιδεών οι μαθητές οι μαθητές εξέφρασαν ιδέες και κατέθεσαν προτάσεις για τους 

τρόπους που θα ασχοληθούμε. Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τους μαθητές/τριες να 

εκφραστούν γι αυτό γρήγορα, με λέξεις ή σύντομες εκφράσεις ενώ ο ίδιοι σημείωναν 

όλες τις ιδέες στον πίνακα, αποφεύγοντας να υποδείξουν τις δικές τους ιδέες (Βασάλα 
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και Φλογαῒτη, 2002). Αφού οι απόψεις καταγράφηκαν στον πίνακα, με την μορφή της 

ψηφοφορίας αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με την μέθοδο project. Εξάλλου σε πολ-

λές έρευνες έχει φανεί ότι ο διαφορετικός σημειολογικός τρόπος παρουσίασης μιας 

μαθηματικής έννοιας μπορεί να δημιουργεί και διαφορετική συμπεριφορά από την 

πλευρά των μαθητών (Γαγάτσης, 2004, Duval, 1995, Lemonidis, 2003)  

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια αποφασίστηκε ο γενικός τίτλος του θέματος. Ο τίτλος του θέ-

ματος που επιλέχθηκε ήταν : « Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι » 

Βήμα 3ο : Συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας καθώς και τα υποθέματα που θα ασχο-

ληθούν. Ορίστηκαν 4 ομοιόμορφες ομάδες των 6 ατόμων. Οι ομάδες που συγκροτήθη-

καν βασίστηκαν στη είδη «Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης» του Gardner (1983) 

έτσι ώστε να δοθεί σε κάθε μέλος της ομάδας ένας ηγετικό ρόλο σε κάποιο από τα 

υποθέματα που δημιούργησαν με την μέθοδο ιεραρχικού πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο 

ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση και των πιο αδύναμων μαθητών . Εξάλλου οι δάσκαλοι 

πρέπει να αποδίδουν ίση βαρύτητα σε όλα τα είδη νοημοσύνης και να εντοπίζουν τις 

ιδιαίτερες δυνατότητες του κάθε μαθητή. (Ματσαγγούρας, 2000). 

Τα υποθέματα που ορίστηκαν από την ολομέλεια για την ενασχόληση των ομάδων ή-

ταν: Α ομάδα: Διαφορετικότητα και ρατσισμός. Β ομάδα: Διαφορετικότητα και φύση. 

Γ ομάδα: Διαφορετικότητα και αθλητισμός Δ ομάδα: Διαφορετικότητα και άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 

Τα μέλη της ομάδας επιλέχθηκαν με βάση τις δεξιότητες, τις ενασχολήσεις και τα τα-

λέντα των μαθητών. Έτσι ενισχύθηκαν οι μαθητές που είχαν ανεπτυγμένη κάποια από 

τις 7 νοημοσύνες. Η κάθε ομάδα σύμφωνα με τους ορισμούς των μαθητών είχε έναν: 

1) Υπεύθυνο γραπτών θεμάτων (γλωσσική νοημοσύνη), 2) Υπεύθυνο στατιστικών (λο-

γικο-μαθηματική νοημοσύνη), 3) Υπεύθυνο χαρτογράφο (χωρική νοημοσύνη), 4)Υ-

πεύθυνο καλλιτεχνικών (κιναισθητική/χωροταξική νοημοσύνη ή μουσική νοημοσύνη), 

5) Υπεύθυνο περιβαντολλόγο (νατουραλιστική νοημοσύνη),5) Υπεύθυνο γενικών θε-

μάτων και διαχείριση συγκρούσεων (ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη). 

Ωστόσο όλα τα μέλη της ομάδας ασχολούνταν με όλα τα παραπάνω θέματα αλλά οι 

υπεύθυνοι των θεμάτων καλούνταν να μαζέψουν, να συντονίσουν, να ηγηθούν και δια-

πραγματευτούν τα θέματα στα οποία ήταν υπεύθυνοι.  

Δεύτερο στάδιο: Διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

Βήμα 1ο : Οι μαθητές έψαξαν στους 4 υπολογιστές της τάξης υλικό το οποίο και ταξι-

νόμησαν. Έπειτα από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας παρέδιδαν 

το τελικό υλικό στον υπεύθυνο της ομάδας τους. Επεξεργάστηκαν τα δεδομένα που 

συγκέντρωσαν, δημιούργησαν, κατασκεύασαν και όρισαν τα πλαίσια της παρουσίασης 

της εργασίας τους. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές  

1. Οργάνωσαν τις πληροφορίες τους 
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2. Πήραν συνεντεύξεις από μικρότερους συμμαθητές και από άλλους δασκάλους τους 

3. Δημιούργησαν τις εικόνες τις παρουσίασής τους 

4. Έφτιαξαν μικρά θεατρικά δρώμενα  

5. Άντλησαν τραγούδια και χορούς. Δημιούργησαν στίχους 

6. Ζωγράφισαν και έφτιαξαν κολλάζ από εικόνες και φυσικά υλικά (φύλα, ξύλα, 

σκουπίδια κτλ) 

Τρίτο στάδιο: Παρουσίαση  

Οι υπεύθυνοι θεμάτων της κάθε ομάδα παρουσίασαν το υλικό που είχε συγκεντρώσει 

η ομάδα. Η παρουσίαση των ομάδων είχε 4 ενότητες. 

1η ενότητα. Παρουσίαση με την μορφή Power point . Παράδειγμα – Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1 

2η ενότητα: Παρουσίαση συνεντεύξεων – ερωτηματολόγια κλειστού και ανοιχτού τύ-

που – στατιστικές - προβληματισμός – συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων με τις υπόλοι-

πες ομάδες. Παράδειγμα – Εικόνα 2 

 

Εικόνα 2 

3η ενότητα: Παρουσίαση θεατρικού δρώμενου. Οι διάλογοι του θεατρικού δρώμενου 

της κάθε ομάδας περιείχαν στοιχεία από το υλικό που είχαν συγκεντρώσει οι μαθητές 

καθώς και από τις συνεντεύξεις. Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3 

4η ενότητα: Παρουσίαση τραγουδιού –ποιημάτων – χορού με φόντο την έκθεση ζω-

γραφικής τους. Εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4  

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές τραγουδούσαν, χόρευαν και παρουσίαζαν παριστάνοντας 

είτε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, είτε ανθρώπους με αναπηρία. 

Τέταρτο στάδιο: αξιολόγηση 

Σε αυτό το στάδιο έγινε η αποτίμηση του project. Δόθηκε στους μαθητές το αρχικό 

ερέθισμα για να συζητήσουν και να συζητήσουν και πάλι. Οι ερωτοαπαντήσεις κατα-

γράφονταν και πάλι στον πίνακα. Έπειτα οι μαθητές σύγκριναν τις αρχικές τους απα-

ντήσεις με τις απαντήσεις που έδωσαν μετά το πέρας του προγράμματος. Συζητήθηκαν 

όλες οι απαντήσεις, οι παρουσιάσεις, οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις και επισήμαναν 

το πόσο άλλαξε η αρχική τους άποψη για το συγκεκριμένο θέμα μετά το πέρας του 

προγράμματος. 

Σύνοψη 

Οι καλές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και μεταξύ των μαθη-

τών στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι από τους πρώτους στόχους του σχο-

λείου έτσι ώστε αφενός να επιτελεί τους στόχους του μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και 
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αμοιβαίου σεβασμού και αφετέρου να προλαμβάνει φαινόμενα συγκρούσεων και απει-

θαρχίας. Εξάλλου η αποδοχή του κάθε μαθητή από την κοινωνική ομάδα της σχολικής 

τάξης, αποτελεί βασική ψυχοκοινωνική ανάγκη, που προηγείται από την ανάγκη για 

γνώση. (Κοσμόπουλος, 1983, Παπαστάμου, 1989).  
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Έρωτας, Επανάσταση κι ένα μικρό αστέρι στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη 

Τσιοτινού Αθανασία 

Φιλόλογος-Θεατρολόγος-ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση 

sula1@sch.gr 

Περίληψη 

Το απόσπασμα «Ο άνθρωπος με το κασκέτο» της ποιητικής συλλογής του Τάσου Λει-

βαδίτη «Καντάτα» του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ 

Λυκείου αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία του παρόντος σεναρίου. Οι μαθητές 

περιηγήθηκαν στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, στη Βικιπαίδεια, στο Υοu Tube, 

στο google, στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου του Νέου Ελληνισμού και σε άλλες 

ιστοσελίδες και συγκέντρωσαν στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Λειβαδίτη, για την 

αγωνιστική πλευρά του Λειβαδίτη, για τον ερωτικό Λειβαδίτη, για τον μελοποιημένο 

Λειβαδίτη και για την κινηματογραφική πλευρά του ποιητή. Στη συνέχεια απάντησαν 

σε ερωτήσεις, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών, έγραψαν ένα 

δοκίμιο και συνέταξαν ένα βιογραφικό σημείωμα. Οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία 

της μάθησης ταξίδεψαν στην ποίηση, την ιστορία, τη μουσική και τον κινηματογράφο 

με τη συμβολή των Τ.Π.Ε.. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λειβαδίτης, έρωτας, αγώνες, μουσική, σενάρια. 

Εισαγωγή 

Το διδακτικό αυτό σενάριο έχει ως βάση του τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και σχετίζεται με τη διδασκαλία της Πρώτης Μεταπο-

λεμικής Γενιάς στην ποίηση και συγκεκριμένα με μία από τις τρεις τάσεις της, την 

αντιστασιακή ή κοινωνική ποίηση, της οποίας ο Τάσος Λειβαδίτης είναι ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους της. Ακολουθεί το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ, καθώς και τα 

Νέα Προγράμματα Σπουδών στο Λύκειο. Σύμφωνα με τα ΝΠΣ (2011, σελ. 72) η Λο-

γοτεχνία αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο έχει σημαντική θέση στην ζωή μας, γιατί μας 

δίνει εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο και να συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά 

μας και ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας της είναι η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πο-

λιτισμό. Ειδικότερα,  το παρόν σενάριο εξυπηρετεί τις αρχές του Προγράμματος Σπου-

δών, το οποίο  προτείνει τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με κείμενα που είναι διαθέ-

σιμα στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή, κατευθύνει τους μαθητές προς τις ομαδικές και 

συνθετικές εργασίες και στον πειραματισμό με τη δημιουργική γραφή, στην υιοθέτηση 

οποιασδήποτε πρακτικής που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

μαθητών με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και με το διδάσκοντα σε ρόλο 

βοηθού-συνεργάτη με στόχο την κατάκτηση των επιδιωκόμενων από το ΑΠΣ γραμμα-

τισμών και δεξιοτήτων. Επιπλέον, στο καινούριο ΠΣ οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται και ως 

παιδαγωγικά μέσα (ιστολόγια, ηλεκτρονικά λεξικά), αλλά και ως μέσα πρακτικής 

γραμματισμού (ιδιαιτερότητες της παραγωγής λόγου σε περιβάλλοντα επεξεργασίας 

κειμένου και παρουσίασης, παραγωγή πολυμεσικών κειμένων). Είναι προφανές ότι οι 
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Νέες Τεχνολογίες  είναι ήδη «μέσα» για διάβασμα και γράψιμο στη ζωή, οπότε δεν 

μπορεί να μην χρησιμοποιούνται ως τέτοια «μέσα» στο σχολείο. 

Ταυτότητα σεναρίου 

Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές του σεναρίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, η 

Ιστορία, η Πληροφορική,  η Μουσική, ο Κινηματογράφος και η Ζωγραφική. Ο  προ-

βλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του Σεναρίου (εκτιμώμενη διάρκεια) είναι 4 διδακτικές 

ώρες (μία ώρα στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα, τρεις ώρες στο εργαστήριο 

πληροφορικής). Το Υλικό και τα τεχνολογικά μέσα διδασκαλίας (απαιτούμενη υλικο-

τεχνική υποδομή) που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: φύλλα εργασίας σε έ-

ντυπη και ηλεκτρονική μορφή, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word), 

Λογισμικό Παρουσιάσεων (Power Point), φυλλομετρητής Microsoft Internet Explorer 

ή Mozila Firefox και δυνατότητα σύνδεσης  με το διαδίκτυο, διαθέσιμος διαδραστικός 

πίνακας και φορητός υπολογιστής, διαθέσιμο εργαστήριο πληροφορικής, ακουστικά. 

Τέλος, απαραίτητες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί το σενάριο υπήρξαν η  συνεργα-

σία με τον καθηγητή της πληροφορικής και η ευελιξία του σχολικού ωρολογίου προ-

γράμματος 

Οργάνωση της διδασκαλίας και της τάξης – Ομάδες εργασίας 

Η μέθοδος που επιλέγεται είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, εφόσον αυτή προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα, όπως την ανάπτυξη συνεργασίας και υπευθυνότητας, τη δη-

μιουργική έκφραση, την παραδοχή της διαφορετικότητας και των δυνατοτήτων που 

κάθε μέλος της ομάδας έχει, καθώς και την πειθαρχία σε κανόνες (Ματσαγγούρας, 

2002). Το σενάριο εφαρμόστηκε σε τάξη 15 ατόμων.( Θα μπορούσε να εφαρμοστεί και 

σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάθε ομάδα θα μπορούσε να έχει μέχρι και 5 μαθη-

τές). Οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν πολύπλευρα το θέμα χωρισμένοι σε 5 

ομάδες των τριών ατόμων. Βασική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση των Η/Υ από έναν 

τουλάχιστον μαθητή κάθε ομάδας. Ο εκπαιδευτικός ασκώντας ρόλο συμβουλευτικό-

εμψυχωτικό επιτυγχάνει τη συγκρότηση ανομοιογενών, ως προς τις μαθησιακές επιδό-

σεις, ομάδων. Με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει στην κατανομή των ρόλων μέσα στην ο-

μάδα, προτείνοντας και την εναλλαγή των ρόλων, αν καταστεί ανάγκη. Οι ρόλοι που 

προκύπτουν έχουν ως εξής: α) χειριστής του Η/Υ και πλοηγός στο διαδίκτυο β) γραμ-

ματέας της ομάδας που συλλέγει τις κατάλληλες πληροφορίες από τις επιλεγμένες ι-

στοσελίδες, κρατά σημειώσεις και συνθέτει με τη βοήθεια και των άλλων μελών γ) 

αναγνώστης και συντονιστής της διαδικασίας δ) χρονομέτρης της διαδικασίας και εμ-

ψυχωτής της ομάδας και ε) εισηγητής της τελικής εργασίας της ομάδας στην ολομέ-

λεια. Επειδή οι ομάδες αποτελούνται από τρία άτομα, κάποιοι μαθητές θα αναλάβουν 

διπλούς ρόλους. Ο πρώτος μαθητής θα αναλάβει τον ρόλο α, ο δεύτερος μαθητής θα 

αναλάβει τους ρόλους β και γ και ο τρίτος μαθητής τους ρόλους δ και ε. Η κατανομή 

σε ομάδες έχει προηγηθεί της όλης διαδικασίας σε παρελθόντα χρόνο, στην αίθουσα 

διδασκαλίας, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι μαθητές, μπαίνοντας στο εργα-

στήριο, καταλαμβάνουν τις θέσεις τους και αρχίζουν την εργασία τους.   
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Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Τα γνωστικά προαπαιτούμενα για την υλοποίηση του σεναρίου είναι η εξοικείωση του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, τη δημιουργία 

παρουσιάσεων, την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη δημιουργία e-mail της τάξης και την 

αποστολή των εργασιών σε αυτό, καθώς και η εξοικείωση του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας 

Σύντομη περιγραφή του σεναρίου 

Το  παρόν σενάριο αφορμάται από το απόσπασμα «Ο άνθρωπος με το κασκέτο» της 

ποιητικής συλλογής «Καντάτα» του Τάσου Λειβαδίτη που βρίσκεται στα Κείμενα Νε-

οελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου. Με αφετηρία, λοιπόν, αυτό το ποίημα γίνεται 

μια πρώτη αναφορά στο απόσπασμα του βιβλίου, στην εποχή και τη γενιά του ποιητή, 

στα βιογραφικά κι εργογραφικά του στοιχεία γενικότερα και ειδικότερα στα έργα «Κα-

ντάτα», «Μάχη στην άκρη της νύχτας, το χρονικό της Μακρονήσου» και «Αυτό το 

αστέρι είναι για όλους μας». Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τον άνθρωπο και τον 

αγωνιστή Λειβαδίτη. Με αφορμή αυτή την πτυχή της ζωής του τα παιδιά μαθαίνουν 

και κάποιες πτυχές της σύγχρονης ιστορίας (εξορίες, Μακρόνησος και Αη Στράτης). Ο 

Λειβαδίτης εκτός από ποιητής του αγώνα και της επανάστασης ήταν και ποιητής του 

έρωτα. Γι’ αυτό το λόγο τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν κι αυτήν την πλευρά του 

έργου του. Ο Λειβαδίτης δεν ήταν μόνο ποιητής αλλά και στιχουργός, αφού πολλά 

ποιήματά του μελοποιήθηκαν και κάποια γράφτηκαν ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Οι μα-

θητές καλούνται να προσεγγίσουν κι αυτή τη διάσταση του έργου του Λειβαδίτη. Τέ-

λος, καλούνται να έρθουν σε επαφή με το σεναριογράφο Τάσο Λειβαδίτη. Με έναυσμα 

την ταινία «Συνοικία το όνειρο», της οποίας το σενάριο και τους στίχους του τραγου-

διού «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» έγραψε ο Τάσος Λειβαδίτης, καλούνται αφενός να 

συγκεντρώσουν στοιχεία για την ταινία (υπόθεση, συντελεστές, λογοκρισία) και αφε-

τέρου να διευρύνουν τις γνώσεις τους ερχόμενοι σε επαφή με τον ιταλικό νεορεαλισμό, 

ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά ρεύματα και ανακαλύπτοντας τα χαρα-

κτηριστικά αυτού του ρεύματος στην ταινία «Συνοικία το όνειρο», ένα από τα καλύ-

τερα δείγματα νεορεαλισμού στην Ελλάδα, αν όχι το καλύτερο.        

Σκοπός και στόχοι   

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών όχι μόνο με τον ποιητή 

Τάσο Λειβαδίτη, αλλά και με το στιχουργό, το σεναριογράφο και τον αγωνιστή Τάσο 

Λειβαδίτη μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.. Συνεπώς, αναγνωρίζεται ο ρόλος που 

μπορούν να διαδραματίσουν οι Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παιδαγωγικής 

πρότασης για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, η οποία περιλαμβάνει εκτός από τη δια-

δικτυακή αναζήτηση, την αξιολόγηση, την επιλογή, τη σύνθεση και την οργανωμένη 
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παρουσίαση των πληροφοριών, την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της συνερ-

γασίας των μαθητών και επομένως, τον πολλαπλασιασμό των διαθέσιμων μαθησιακών 

μέσων και δυνατοτήτων (Κόμης, 2004). Στην ουσία πραγματοποιείται ένα τετραπλό 

ταξίδι, στην ποίηση, στην ιστορία, στη μουσική και στον κινηματογράφο με τη χρήση 

του διαδικτύου, του διαδραστικού πίνακα και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Α) Γνωστικοί – μαθησιακοί στόχοι (Ως προς το γνωστικό αντικείμενο) 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 1)  να απολαύσουν κάποια ποιήματα του Λειβαδίτη, είτε α-

κούγοντάς τα, είτε διαβάζοντάς τα, 2) να γνωρίσουν τα βιογραφικά του στοιχεία και να 

συντάξουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ποιητή με μεθοδικό τρόπο 3) να 

έρθουν σε επαφή με το έργο του ποιητή (περίοδοι, χαρακτηριστικά της ποίησής του) 

και να μάθουν περισσότερα για κάποια έργα του Λειβαδίτη (Καντάτα, Φυσάει στα 

σταυροδρόμια του κόσμου, Μάχη στην άκρη της νύχτας, Αυτό το αστέρι είναι για ό-

λους μας) 4) να επιχειρήσουν, αξιοποιώντας κάποια σχετικά στοιχεία, μια σύντομη ερ-

μηνεία κάποιων ποιημάτων του 5) να συνειδητοποιήσουν ότι οι εμπειρίες και τα βιώ-

ματα της ζωής του ποιητή έχουν επηρεάσει και το έργο του 6) να συγκεντρώσουν  πε-

ρισσότερα στοιχεία για την αγωνιστική δράση του ποιητή συνδέοντας τις εξορίες του 

ποιητή με μια πτυχή της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και συγκεντρώνοντας στοι-

χεία για τη Μακρόνησο και τον Αη Στράτη και να ενημερωθούν για την ταινία «Σαν 

πέτρινα λιοντάρια στην μπασιά της νύχτας» διαπιστώνοντας τη σχέση του ποιητή με 

αυτή την ταινία 7) να εντοπίσουν το ερωτικό στοιχείο στα ποιήματα του Λειβαδίτη και 

ιδιαίτερα σε αποσπάσματα από τη συλλογή «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» 8) 

να απολαύσουν κάποια τραγούδια σε στίχους του Λειβαδίτη ακούγοντάς τα και να δη-

μιουργήσουν ένα Πρόγραμμα Παρουσίασης Διαφανειών (power point) συγκεντρώνο-

ντας στοιχεία για τραγούδια σε στίχους του Λειβαδίτη που μελοποιήθηκαν 9) να έρ-

θουν σε επαφή με τη ζωγραφική εμπλουτίζοντας κείμενό τους και το Πρόγραμμα Πα-

ρουσίασης Διαφανειών (power point) με πίνακες ζωγραφικής 10) να συνθέσουν κεί-

μενα απλά ή κείμενα δοκιμιακού χαρακτήρα 11) να συλλέξουν στοιχεία για την ταινία 

«Συνοικία το όνειρο» (υπόθεση, συντελεστές, λογοκρισία) και να συνδέσουν το γεγο-

νός της λογοκρισίας της ταινίας με το θέμα και τα χαρακτηριστικά της ταινίας καθώς 

και με την εποχή που γυρίστηκε 12) να έρθουν σε επαφή και να συγκεντρώσουν στοι-

χεία  για τον ιταλικό νεορεαλισμό, αναζητώντας χαρακτηριστικά του στην ταινία «Συ-

νοικία το όνειρο». 

Β) Παιδαγωγικοί στόχοι (Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία) 

Αναμένεται οι μαθητές: 1) να ασκηθούν στην πολύπλευρη προσέγγιση της ποίησης 2) 

να προσεγγίσουν με μια κριτική ματιά την πρόσφατη ιστορία 3) να εξοικειωθούν με τη 

διερευνητική – βιωματική μάθηση 4) να ασκήσουν την κριτική τους ικανότητα και να 

καλλιεργήσουν την αφαιρετική τους ικανότητα, μέσω της μελέτης, της αξιολόγησης 

και της επιλογής ποικίλων δεδομένων από το διαδίκτυο 5) να οικοδομήσουν νέα γνώση 

αυτενεργώντας και αξιοποιώντας την ήδη αποκτημένη, να ασκηθούν στη δημιουργία 

πολυτροπικών κειμένων 6) να εξοικειωθούν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 7) να 
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ασκηθούν στην αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση σε επίπεδο ατομικό, ομα-

δικό και διομαδικό 8) να ξεχωρίσουν το σημαντικό από το ασήμαντο ασχολούμενοι με 

ποιοτική μουσική και ποιοτικό κινηματογράφο. 

Γ) Τεχνολογικοί στόχοι (Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών) 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 1) να αναπτύξουν δεξιότητες για αναζήτηση, αξιολόγηση και 

χρήση πληροφοριών στο διαδίκτυο 2) να γνωρίσουν και να μάθουν να αξιοποιούν επι-

λεγμένους διαδικτυακούς τόπους 3) να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή κειμέ-

νων με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού παρουσίασης 4) να 

αξιοποιούν τα πολυμέσα για την ερμηνεία και την αισθητική απόλαυση του ποιητικού 

λόγου. 

Προστιθέμενη παιδαγωγική αξία 

Το παρόν διδακτικό σενάριο ευελπιστεί με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. να συμβάλει αποφα-

σιστικά στην ουσιαστική γνωριμία των μαθητών με τον ποιητή Τάσο Λειβαδίτη.  Ο 

Λειβαδίτης είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής 

γενιάς και ίσως ο αντιπροσωπευτικός ποιητής της μιας από τις τρεις τάσεις της, της 

αντιστασιακής ή κοινωνικής ποίησης. Το σχολικό βιβλίο έχει μόνο ένα απόσπασμα από 

το έργο «Καντάτα» και ένα σύντομο βιογραφικό του ποιητή. Με την ολοκλήρωση του 

σεναρίου οι μαθητές θα γνωρίσουν τον άνθρωπο Λειβαδίτη, το έργο του, θα συνειδη-

τοποιήσουν το πόσο στενά συνδέθηκε η ζωή και το έργο του με τους αγώνες του. Επί-

σης, θα διαπιστώσουν ότι αγώνας και έρωτας συμβαδίζουν στο έργο του. Εκτός από 

τον ποιητή Λειβαδίτη, θα γνωρίσουν το στιχουργό και το σεναριογράφο, πλευρές του 

ποιητή που αγνοούσαν.  Οι μαθητές μέσα από αυτό το ταξίδι της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας θα μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να συνεργάζονται λειτουργώντας ως ο-

μάδα και όχι ως μεμονωμένο άτομο, θα συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαθεματι-

κότητας και θα προσπαθήσουν να την εφαρμόσουν στην πράξη, πετυχαίνοντας με αυτό 

τον τρόπο καλύτερα αποτελέσματα (Ματσαγγούρας, 2000). Επίσης, θα αξιοποιηθούν 

οι Τ.Π.Ε. με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα καταβληθεί προσπάθεια αποφυγής του 

κειμενοκεντρικού τρόπου διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και προσπάθεια άρσης των ερ-

μηνευτικών προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών, γεγονός που μπορεί να αποβεί χρή-

σιμο και για άλλους εκπαιδευτικούς. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Με το διδακτικό αυτό σενάριο επιχειρείται η επαφή των μαθητών, μέσω της χρήσης 

των Τ.Π.Ε., με διάφορες πτυχές της ζωής και του έργου του Λειβαδίτη, με προεκτάσεις 

στην σύγχρονη του ποιητή ιστορία και στον κινηματογράφο. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

εξασφαλίζονται ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης, μέσα στα οποία επιδιώκεται η 
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ενεργητική συμμετοχή των μαθητών (Bigge, 1990). Οι μαθητές μέσω των Τ.Π.Ε. ε-

μπλέκονται σε μια διαδικασία διερευνητικής, ανακαλυπτικής, βιωματικής και συνερ-

γατικής μάθησης, καλλιεργούν την κρίση και το συναίσθημά τους, μαθαίνουν να ανα-

λύουν, να συνθέτουν, να αναστοχάζονται, να αυτενεργούν και, τέλος, να παράγουν νέα 

γνώση (Νημά & Kαψάλης, 2002). Σημαντικές θεωρίες που βοηθούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες: α) κοινωνική θεωρία του Vygotsky, o οποίος υποστη-

ρίζει ότι η γλώσσα αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση κοινωνικολειτουργικών αναγκών 

και ότι η γλωσσική ανάπτυξη σχετίζεται με την ανάγκη του παιδιού για επικοινωνία ( 

Vygotsky, 1993) β) ανακαλυπτική μάθηση – καθοδηγούμενη ανάπτυξη του Bruner. 

Σύμφωνα με τις θεωρίες του Bruner, ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του εμψυχωτή, του 

διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης (Kολιάδης, 1995, Κο-

λιάδης, 1997) γ) εποικοδομισμός του J. Piaget. Ο Piaget θεωρεί ότι ο μαθητής κατα-

σκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά και δεν αποτελεί απλά έναν πα-

θητικό υποδοχέα πληροφοριών. Συνεπώς, ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει σε ένα περι-

βάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα 

στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του ( Piaget, 1979) δ) μάθηση μέσω της συμμετοχής 

(Dewey) (Dewey, 1980) ε) ο υπολογιστής ως περιβάλλον εργασίας (Hawisher et all, 

1996). 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης – Πορεία εργασίας 

1η ΦΑΣΗ (μία διδακτική ώρα σε αίθουσα με διαδραστικό πίνακα): Η διδάσκουσα και 

όλη η τάξη μεταβαίνουν σε αίθουσα που διαθέτει διαδραστικό πίνακα. Έχει προηγηθεί 

συνεννόηση της διδάσκουσας με τον καθηγητή που έχει μάθημα στη συγκεκριμένη 

τάξη, τη συγκεκριμένη ώρα και έχει παραχωρηθεί η τάξη. Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα 

ώστε να υπάρχει διαθέσιμος φορητός υπολογιστής του σχολείου. Στη συνέχεια οι μα-

θητές κάθονται στις θέσεις και αρχίζει το μάθημα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι απαραί-

τητος ο χωρισμός σε ομάδες. 

Η διδάσκουσα μεταβαίνει στη διεύθυνση http://tinyurl.com/zr44pl8 και ανοίγει το βί-

ντεο «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» (διάρκεια  4.54 λεπτά). Όλοι μαζί ακούνε την 

απαγγελία του ποιήματος με τη φωνή του Κώστα Καζάκου. Στη συνέχεια μεταβαίνει 

στη διεύθυνση http://tinyurl.com/hkz6do9 και όλοι μαζί ακούνε το τραγούδι «Μάνα 

μου και Παναγιά» από ένα αφιέρωμα της ΝΕΤ στον ποιητή (διάρκεια 5.01 λεπτά). Τέ-

λος, η διδάσκουσα μεταβαίνει στη διεύθυνση http://tsak-giorgis.blog-

spot.gr/2014/10/1988.html και ανοίγει το βίντεο με τίτλο «Ο ποιητής της πιο όμορφης 

ουτοπίας» από το οποίο παρουσιάζει στα παιδιά ένα απόσπασμα 9.39 λεπτών. Όλα τα 

παραπάνω η διδάσκουσα τα χρησιμοποιεί ως έναυσμα, για να γίνει η πρώτη γνωριμία 

του ποιητή με τα παιδιά με ένα ευχάριστο τρόπο. 

Ως επόμενο βήμα η διδάσκουσα επιλέγει να μεταβεί στη διεύθυνση 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17219/, όπου 

βρίσκεται η εισαγωγή του σχολικού βιβλίου για την πρώτη μεταπολεμική γενιά και για 
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μία από τις τρεις τάσεις της, την αντιστασιακή ή κοινωνική ποίηση, στην οποία εντάσ-

σεται ο ποιητής. Η διδάσκουσα πάρα πολύ σύντομα επιχειρεί να μιλήσει για τη γενιά 

στην οποία ανήκει ο ποιητής. Έπειτα η διδάσκουσα μεταβαίνει στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=yDZDyI6PZ28 και όλοι μαζί ακούνε τον Δημήτρη 

Καλοκύρη να απαγγέλλει το απόσπασμα «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΣΚΕΤΟ» (διάρ-

κεια 1.33 λεπτά). Μετά την απαγγελία, η διδάσκουσα επισκέπτεται τη διεύθυνση   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17240/ και εμ-

φανίζεται στην οθόνη το απόσπασμα του σχολικού βιβλίου που πριν λίγο όλοι μαζί το 

ακούσανε με τη φωνή του ποιητή. Οι μαθητές όση ώρα ακούνε και βλέπουν το ποίημα 

στην οθόνη κρατούνε σημειώσεις για να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

και να λάβουν μέρος στη συζήτηση που θα γίνει στη συνέχεια. Επιπλέον, τους δίνεται 

λίγος χρόνος να «ξαναδιαβάσουν» το ποίημα, να αναστοχαστούν πάνω σε αυτό και στο 

τέλος να απαντήσουν προφορικά σε μερικές ερωτήσεις, αφού πρώτα συζητήσουν με-

ταξύ τους και ανταλλάξουν απόψεις (Ποιο είναι το θεματικό κέντρο του ποιήματος; 

Γιατί ο ποιητής χαρακτηρίζει τους βασανιστές του φυλακισμένου με τη φράση «είχαν 

χάσει το πρόσωπό τους»; Ποιος είναι ο ρόλος της αράχνης μέσα στο απόσπασμά μας; 

Τι εννοεί ο ποιητής λέγοντας ότι «τον έσωσε μια αράχνη»;) 

2η ΦΑΣΗ (μία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής): Όλη η τάξη μαζί με τη 

διδάσκουσα μεταβαίνουν στην αίθουσα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο χωρι-

σμός σε ομάδες έχει προηγηθεί σε προηγούμενη φάση για να μη χαθεί πολύτιμος χρό-

νος. Επίσης, η διδάσκουσα έχει φροντίσει από πριν, αφενός να έχουν φωτοτυπηθεί τα 

φύλλα εργασίας και να έχουν τοποθετηθεί πάνω στα γραφεία με τους υπολογιστές και 

αφετέρου να υπάρχουν στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σε ηλεκτρονική 

μορφή. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής, σε 

παρελθόντα χρόνο, ένα e-mail της τάξης, στο οποίο θα αποσταλούν όλες οι εργασίες 

των μαθητών. Συνεπώς, οι μαθητές εισέρχονται στο χώρο, καταλαμβάνουν τις θέσεις 

που έχουν οριστεί από πριν για κάθε ομάδα και αρχίζουν να εργάζονται.    

3η ΦΑΣΗ (μία ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής): Την 3η ώρα και οι πέντε ομάδες 

έχουν συγκεντρώσει το υλικό τους, οπότε είναι έτοιμες να αρχίσουν τη συγγραφή και 

τη σύνθεση των εργασιών τους (αναλυτικά οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές 

παρατίθενται στα Φύλλα εργασίας στο τέλος του σεναρίου, μετά από τη Βιβλιογρα-

φία)..  

4η ΦΑΣΗ (μία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής). Κοινή εργασία στην ο-

λομέλεια: Οι μαθητές παρουσιάζουν κατά ομάδα τα αποτελέσματα των εργασιών τους 

στην ολομέλεια. Τα μέλη των άλλων ομάδων, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολου-

θούν την παρουσίαση και από τον Η/Υ τους, υποβάλλουν σχετικές ερωτήσεις και με 

την ενεργητική τους συμμετοχή συμβάλλουν στη βελτίωση των αρχικών εργασιών. Ο 

διδάσκων διατυπώνει τις σχετικές παρατηρήσεις του σε έντυπη μορφή και τις παραδίδει 

στην ομάδα. Οι μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τους τις παρατηρήσεις των συμμαθητών 

τους και του εκπαιδευτικού τους εντοπίζουν τα προς βελτίωση σημεία των εργασιών 

τους και επιφέρουν τις κατάλληλες διορθώσεις, προσθήκες και βελτιώσεις. Επειδή ο 
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χρόνος, συνήθως, δεν επαρκεί για τις απαραίτητες βελτιώσεις, αυτή η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί στην αίθουσα διδασκαλίας, στην επόμενη συνάντηση της τάξης με τον 

καθηγητή του μαθήματος. Θα ήταν ευχής έργο να περίσσευαν λίγα λεπτά για αναστο-

χασμό από μαθητές και εκπαιδευτικό σχετικά με τον βαθμό επίτευξης των στόχων της 

διδακτικής πρότασης, το αποτέλεσμα και τη λειτουργία της ομαδοσυνεργατικής μεθό-

δου και τη συμβολή των Τ.Π.Ε. στην πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου. 

Κριτική αποτίμηση – Αξιολόγηση από την εφαρμογή του σεναρίου 

Ακολουθείται διαμορφωτική αξιολόγηση στη 2η και 3η φάση και τελική αξιολόγηση 

στην 4η φάση με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό σύμφωνα πάντα 

με τα φύλλα εργασίας και αφορούν α) στην επίτευξη των αρχικών στόχων β) στην επι-

τυχία της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και γ) στην επιτυχή αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Η 

διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό. Παρακολουθεί την 

πορεία των εργασιών, την ατομική συμβολή των μαθητών και την ομαδική εργασία και 

παρεμβαίνει για να διευκολύνει και να υποδείξει, ανατροφοδοτώντας τις ομάδες. Η τε-

λική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους μαθητές, αλλά και από τον εκπαιδευτικό 

κατά τη διάρκεια της 4ης φάσης. Οι μαθητές με βάση τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούν 

το αποτέλεσμα της δικής τους εργασίας (αυτοαξιολόγηση) καθώς και τα αποτελέσματα 

των εργασιών των άλλων ομάδων (ετεροαξιολόγηση). Ο εκπαιδευτικός με τα ίδια κρι-

τήρια αξιολογεί τις τελικές εργασίες των μαθητών και τη λειτουργικότητα της διδακτι-

κής του πρότασης, ώστε να επισημάνει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, όπως εί-

ναι οι στόχοι, η τήρηση του χρονικού πλαισίου κ.α. 

Προβλήματα ως προς την εφαρμογή του σεναρίου 

Σαφώς, παρουσιάστηκαν και κάποια προβλήματα κατά την εφαρμογή του σεναρίου 

όπως η εναρμόνιση των διδακτικών ωρών με τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πλη-

ροφορικής και της αίθουσας με το διαδραστικό πίνακα καθώς και η υπερκινητικότητα, 

η επιπολαιότητα και οι αστεϊσμοί εκ μέρους των μαθητών. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη 

η συνεχής εποπτεία στους Η/Υ για αποτροπή επισκεψιμότητας των μαθητών σε ιστο-

σελίδες εκτός των ορισθέντων. Το γεγονός ότι οι μαθητές είναι Γ΄ Λυκείου, ενώ αρχικά 

λειτούργησε θετικά, γιατί το είδαν ως ένα «ευχάριστο παιχνίδι», κουράστηκαν σχετικά 

εύκολα και στην πορεία παρουσίασαν σημάδια παραίτησης και κόπωσης, αποδίδοντας 

αυτό το γεγονός στην υπερπροσπάθεια που καταβάλλουν για τις πανελλήνιες! Ευτυχώς 

σε κάθε ομάδα υπήρχαν κάποια πιο εργατικά και πιο πρόθυμα άτομα, χάρη στα οποία 

το διδακτικό σενάριο μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Επιπλέον,  παρατηρήθηκε  έλλειψη 

επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και εκδήλωση προσωπικών αντιπαραθέσεων α-

νάμεσα στα μέλη κάποιων ομάδων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ίσως χρειαζόταν μια 

ώρα ακόμη στο εργαστήριο πληροφορικής για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 
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Διεύρυνση-Επέκταση του σεναρίου 

Το παρόν διδακτικό σενάριο μπορεί να επεκταθεί με τη μορφή project (Frey, 1986). Θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη ζωή και το έργο του Λειβα-

δίτη σε μια προσπάθεια να μελετηθούν πολλά στοιχεία του έργου του, όπως η θρη-

σκευτικότητα, τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε, όπως ο θάνατος, η απογοήτευση, 

οι χαμένες ελπίδες κ.α. Επίσης, θα μπορούσαν να μελετηθούν κι άλλα έργα του Λειβα-

δίτη, όπως «Τα χειρόγραφα του Φθινοπώρου», «Βιολέτες για μια εποχή», «Εγχειρίδιο 

ευθανασίας», «Ο άνθρωπος με το ταμπούρλο», «Νυχτερινός επισκέπτης», «Μικρό βι-

βλίο για μεγάλα όνειρα» καθώς κ.α. Τέλος, θα μπορούσαν να μελετηθούν άρθρα και 

κριτικές για το σύνολο του έργου του. 
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Φύλλα εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1 (Βιογραφία-Εργογραφία). Πρώτη ομάδα: «Οι μελετητές της 

ζωής και του έργου του Λειβαδίτη».  

1) Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://users.sch.gr//papangel/sch/lit/ko.livaditis1.htm  

και απαντήστε με συντομία στις ακόλουθες ερωτήσεις: α) ποιες είναι οι περίοδοι δη-

μιουργίας του Τάσου Λειβαδίτη β) ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ποίη-

σής του. 

2) Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες http://tinyurl.com/jaodan8 και http://www.po-

theg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=484&lan=1 και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις 

α) που και πότε γεννήθηκε ο ποιητής και τι σπούδασε β) πότε εμφανίστηκε στα ελλη-

νικά γράμματα και πότε εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή β) ποιες είναι οι  

σημαντικότερες τιμές και διακρίσεις του δ) γράψτε τους  τίτλους των έργων που σας 

είναι πιο γνωστά και ε) αναφερθείτε με συντομία στην «Καντάτα».  

3) Πηγαίνετε στις διευθύνσεις http://www.lifo.gr/team/sansimera/52545, 

http://tinyurl.com/hkz6do9 [(βρείτε το βίντεο «Εποχές και συγγραφείς» και παρακο-

λουθήστε από 11.57 μέχρι 14.52 (για την ποιητική συλλογή «Φυσάει στα σταυροδρό-

μια του κόσμου»)] και απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση:  τι γνωρίζετε για την περι-

πέτεια της ποιητικής συλλογής «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου 

4) Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://tinyurl.com/god8cq8 και διαβάστε τα άρθρα του 

Δουατζή (πρώτες πέντε παραγράφους) και του Πρατικάκη και εντοπίστε τα δύο χαρα-

κτηριστικά επεισόδια που επισημαίνουν οι αρθρογράφοι και αναδεικνύουν τον άν-

θρωπο Λειβαδίτη.  

5) Επισκεφτείτε το 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,11419/ και βρείτε 

στοιχεία για τη δομή και το περιεχόμενο ενός βιογραφικού σημειώματος. Στη συνέχεια 

συντάξτε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, αναφερόμενοι στα πιο 

σημαντικά, κατά τη γνώμη σας, γεγονότα της ζωής του. Να τοποθετήσετε φωτογραφίες 

(1-2) στο κείμενό σας, τις οποίες θα επιλέξετε από την ακόλουθη διεύθυνση: 

http://tinyurl.com/z7ht7tw 

 

Φύλλο εργασίας 2 (Ο αγωνιστής Λειβαδίτης). Δεύτερη ομάδα: «Οι ιστορικοί».  

1)Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://tinyurl.com/hkz6do9, βρείτε το βίντεο «Εποχές 

και συγγραφείς» της ΝΕΤ (από 5.46 μέχρι 11.53 λεπτά), τη διεύθυνση 

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=537030 («Ο υμνητής μιας τραυματισμένης 

γενιάς»), και τη διεύθυνση  http://tinyurl.com/gvh6zwjκαι γράψτε ένα σύντομο κείμενο 
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για την αγωνιστική δράση του Λειβαδίτη. 

2)Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://tinyurl.com/j4pq9cc, βρείτε το απόσπασμα από την 

ποιητική συλλογή «Μάχη στην άκρη της νύχτας, το χρονικό της Μακρονήσου» και 

αντιγράψτε το. Στη συνέχεια γράψτε ένα κείμενο, στο οποίο θα επιχειρήσετε με συντο-

μία να προσεγγίσετε ερμηνευτικά το ποίημα (τα κυριότερα στοιχεία).  

3)Μεταβείτε στη διεύθυνση http://commedeslionsdepierre.net/thefilm/about/?lang=el. 

(«Σαν πέτρινα λιοντάρια στη μπασιά της νύχτας»). Πατήστε ΣΧΕΤΙΚΑ και βρείτε τη 

ΣΥΝΟΨΗ. Στη συνέχεια πατήστε ΚΡΙΤΙΚΕΣ. Να διαβάσετε  από τις κριτικές στα ελ-

ληνικά τις κριτικές της Εφημερίδας των Συντακτών και του Βήματος. Τέλος, πατήστε 

τη λέξη ΒΙΝΤΕΟ και δείτε το τρέιλερ της ταινίας (1.26 λεπτά) και τη «Νύχτα» (1.50 

λεπτά). Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο για την ταινία, τονίζοντας τη σχέση του Λει-

βαδίτη με αυτή.  

4)Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://erodotos.wordpress.com/2011/01/07/makronisos/ 

και γράψτε τα στοιχεία που θα βρείτε για την ίδρυση και τον σκοπό λειτουργίας του 

στρατοπέδου της Μακρονήσου. Αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετήσετε 1-2 φωτογραφίες 

στο κείμενό σας από τη διεύθυνση http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2010/12/m.html 

(δημιουργία πιο καλαίσθητων κειμένων με την προαιρετική προσθήκη κάποιων φωτο-

γραφιών). 

5)Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες http://squathost.com/hliotro/gr/aistratis.htm (συγκεκρι-

μένα διαβάστε «Αη-Στράτης, το νησί της εξορίας) και 

http://www.mouseiodimokratias.gr/greek/vr.asp (Έκθεση, Ζωή στον Αη-Στράτη, Πο-

λιτιστική ζωή)  και γράψτε ένα σύντομο κείμενο για τους εκτοπισμένους στον Αη-

Στράτη και για την πολιτιστική ζωή του νησιού της εξορίας. Το κείμενο μπορείτε να 

το εμπλουτίσετε με 1-2 φωτογραφίες που θα βρείτε στις προηγούμενες διευθύνσεις 

(ποαιρετικά). 

 

Φύλλο εργασίας 3 (Ο ερωτικός Λειβαδίτης). Τρίτη ομάδα: «Οι ερωτευμένοι». 

1)Επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/tasos_leibadiths_poems.htm, βρείτε τα αποσπά-

σματα από την ποιητική συλλογή «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» και αντι-

γράψτε τα.  Έπειτα, πηγαίνετε στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=2JOZEqWnRyM και ακούστε τον ποιητή να δια-

βάζει απόσπασμα από τη συλλογή (από την αρχή μέχρι 3.40 λεπτά).  

Στη συνέχεια επισκεφτείτε τις διευθύνσεις 

http://www.palmografos.com/permalink/7311.html, 

http://anaskaptontas.blogspot.gr/2013/11/blog-post_17.html.  
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Α) Να επιχειρήσετε μια σύντομη ερμηνευτική προσέγγιση των αποσπασμάτων από την 

ποιητική συλλογή «Αυτό το αστέρι είναι για όλους». 

Β) Σε ποιες άλλες ποιητικές συλλογές του Λειβαδίτη είναι έντονο το ερωτικό στοιχείο.  

2)Επισκεφτείτε τις διευθύνσεις https://www.youtube.com/watch?v=JunQOVauGFI 

(Μια γυναίκα, διάρκεια 3.47 λεπτά) και http://tinyurl.com/jbnj4gf («Ερωτικό γράμμα» 

με το Β. Παπακωνσταντίνου, διάρκεια 2.39 λεπτά). Στη συνέχεια γράψτε ένα μικρό 

δοκίμιο για την απελευθερωτική δύναμη του έρωτα. Μπορείτε να βάλετε στο κείμενό 

σας  2-3 πίνακες ζωγραφικής με θέμα τον έρωτα από την παρακάτω διεύθυνση 

http://tinyurl.com/zrrwfnt (πραιρετικά και για αισθητικούς λόγους). 

 

Φύλλο εργασίας 4 (Ο μελοποιημένος Λειβαδίτης). Ομάδα τέταρτη: «Οι μουσικοί».  

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=71 

όπου θα βρείτε στίχους και στοιχεία για 53 μελοποιημένα ποιήματα του Λειβαδίτη. Να 

κάνετε μια παρουσίαση διαφανειών,  διαλέγοντας τα πιο γνωστά σε εσάς τραγούδια 

(γύρω στα δέκα) ή αυτά που σας αρέσουν περισσότερο. Για κάθε τραγούδι γράψτε τον 

τίτλο του, τον συνθέτη, την πρώτη εκτέλεση, τη χρονολογία και τυχόν άλλες εκτελέ-

σεις. Στη συνέχεια εισάγετε στην παρουσίαση τρία βίντεο (μπορείτε να τα επιλέξετε 

και από τη διεύθυνση http://tinyurl.com/hb48o29) με τραγούδια της επιλογής σας. Τέ-

λος, να προσθέσετε στην παρουσίαση πίνακες ζωγραφικής ελλήνων ζωγράφων του 

20ου αι. που θα τους βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση  

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=608 και να τους ντύσετε με στίχους 

τραγουδιών του ποιητή. 

Φύλλο εργασίας 5 (Ο Λειβαδίτης του κινηματογράφου). Πέμπτη ομάδα: «Οι σινε-

φίλ»  

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=ZeVxQc2P-2M και 

δείτε το τρέιλερ ταινίας (διάρκεια 4.11 λεπτά), τη διεύθυνση  

https://www.youtube.com/watch?v=o68e7NeNEVg  και ακούστε τον Αλέκο Αλεξαν-

δράκη να μιλάει για τη λογοκρισία της ταινίας (από 1.25 μέχρι 6.25 λεπτά). Στη συνέ-

χεια επισκεφτείτε τις διευθύνσεις http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=404776, 

http://www.myfilm.gr/9231, http://frapress.gr/2014/01/afieroma-sta-kinimatografika-

revmat-3/ και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1) Να γράψετε λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας και να αναφέρετε τους βασικούς 

συντελεστές της. 2) Γιατί η ταινία θεωρήθηκε «αριστούργημα» από τους κριτικούς της 

εποχής και το τραγούδι «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» σε στίχους Τ. Λειβαδίτη χαρακτη-

ρίστηκε ύμνος της φτωχολογιάς; 3) Γιατί η ταινία λογοκρίθηκε; Ποια στοιχεία της ται-
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νίας «πείραξαν» την κυβέρνηση της εποχής; 4) Να αναφέρετε τα βασικότερα χαρακτη-

ριστικά του ιταλικού νεορεαλισμού; 5) Γιατί η «Συνοικία Το όνειρο» θεωρείται ένα 

από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο δείγμα του ιταλικού νεορεαλισμού στην Ελλάδα; 

Ποια χαρακτηριστικά αυτού του ρεύματος εντοπίζονται στην ταινία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1247

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Ταξίδι στον έρωτα … από την παράδοση στον μοντερνισμό 

Τσιοτινού Αθανασία 

Φιλόλογος-Θεατρολόγος-ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση 

sula1@sch.gr 

Περίληψη 

Το έναυσμα για τη δημιουργία του παρόντος σεναρίου αποτέλεσε η επιθυμία της διδά-

σκουσας να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές της Α΄ Λυκείου τη Διδακτική Ενότητα 

«Παράδοση και μοντερνισμός στη Νεοελληνική Λογοτεχνία» με ένα πιο ευχάριστο 

τρόπο και πρωτίστως με τη συμβολή των ΤΠΕ. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στην Πύλη 

για την ελληνική γλώσσα, στη Βικιπαίδεια, στο Υοu Tube, στο google και σε άλλες 

ιστοσελίδες και συγκέντρωσαν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και 

της μοντέρνας ποίησης, το νεορομαντισμό, το μοντερνισμό, τον υπερρεαλισμό, απά-

ντησαν σε ερωτήσεις, δημιούργησαν πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών καθώς κι 

ένα εννοιολογικό χάρτη, μελετώντας τα ακόλουθα ποιήματα (κάθε ομάδα κι ένα ποί-

ημα): «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου, «Γιατί μ’ αγάπησες» της Μαρίας Πο-

λυδούρη, «Ερωτικός Λόγος» του Γιώργου Σεφέρη, «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ε-

λύτη και «Σάρκινος Λόγος» του Γιάννη Ρίτσου. Επίσης, οι μαθητές έγραψαν με θέμα 

τον έρωτα ένα δοκίμιο, μια σελίδα ημερολογίου (υποδυόμενοι την Αρετούσα), ένα ποί-

ημα με παραδοσιακή και με μοντέρνα μορφή.  

Λέξεις-Κλειδιά: Παράδοση, μοντερνισμός, έρωτας, υπολογιστής, σενάριο. 

Εισαγωγή 

Το διδακτικό αυτό σενάριο έχει ως βάση του τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και ειδικότερα τη δεύτερη διδακτική ενότητα «Παρά-

δοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», η οποία επιδιώκει να προσφέρει 

ένα καθοδηγητικό νήμα για να ταξινομηθούν τα ποιητικά κείμενα του ανθολογίου, 

αλλά και να δοθεί ένα διδακτικό πλαίσιο για την προσέγγισή τους. Η κατανόηση της 

μετάβασης της νεοελληνικής ποίησης από την παράδοση στο μοντερνισμό αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της εξέλιξης της νεοελληνικής ποίησης 

στον 20ο αιώνα. Επίσης, μέσα από την παρακολούθηση της μετάβασης, κατανοούνται 

καλύτερα και τα θεματικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ποίησης, αλλά και οι τε-

χνοτροπικές καινοτομίες της μοντέρνας ποίησης. Συνεπώς, το παρόν σενάριο ακολου-

θεί το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ, καθώς και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στο Λύκειο. 

Σύμφωνα με τα ΝΠΣ (2011, σελ. 72) η Λογοτεχνία αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο 

έχει σημαντική θέση στην ζωή μας, γιατί μας δίνει εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο 

και να συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά μας και ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας 

της είναι η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό. Ειδικότερα, το παρόν σενάριο εξυ-

πηρετεί τις αρχές του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο προτείνει τον εμπλουτισμό 

της διδασκαλίας με κείμενα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή, 
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κατευθύνει τους μαθητές προς τις ομαδικές και συνθετικές εργασίες και στον πειραμα-

τισμό με τη δημιουργική γραφή, στην υιοθέτηση οποιασδήποτε πρακτικής που θα οδη-

γούσε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών με την ενίσχυση της συνερ-

γασίας μεταξύ τους και με το διδάσκοντα σε ρόλο βοηθού-συνεργάτη με στόχο την 

κατάκτηση των επιδιωκόμενων από το ΑΠΣ γραμματισμών και δεξιοτήτων. Επιπλέον, 

στο καινούριο ΠΣ οι ΤΠΕ αξιοποιούνται και ως παιδαγωγικά μέσα (ιστολόγια, ηλε-

κτρονικά λεξικά), αλλά και ως μέσα πρακτικής γραμματισμού (ιδιαιτερότητες της πα-

ραγωγής λόγου σε περιβάλλοντα επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης, παραγωγή 

πολυμεσικών κειμένων). Είναι προφανές ότι οι Νέες Τεχνολογίες είναι ήδη «μέσα» για 

διάβασμα και γράψιμο στη ζωή, οπότε δεν μπορεί να μην χρησιμοποιούνται ως τέτοια 

«μέσα» στο σχολείο. 

Ταυτότητα σεναρίου 

Α) Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, Μουσική 

Β) Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του Σεναρίου (Εκτιμώμενη διάρκεια): 4 διδα-

κτικές ώρες (μία ώρα στην αίθουσα με το διαδραστικό πίνακα και τρεις ώρες στο ερ-

γαστήριο πληροφορικής). Γ) Υλικό και τεχνολογικά μέσα διδασκαλίας (απαιτούμενη 

υλικοτεχνική υποδομή): διαθέσιμος διαδραστικός πίνακας, διαθέσιμος φορητός υπο-

λογιστής του σχολείου, φύλλα εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, λογισμικό 

επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word), Λογισμικό Παρουσιάσεων (Power Point), 

φυλλομετρητής Microsoft Internet Explorer ή Mozila Firefox και δυνατότητα σύνδεσης 

με το διαδίκτυο, διαθέσιμο εργαστήριο πληροφορικής, ακουστικά, εννοιολογικός χάρ-

της (c map tools) Δ) Προϋποθέσεις υλοποίησης: α) συνεργασία με τον καθηγητή της 

πληροφορικής και με τον καθηγητή που κάνει μάθημα σε αίθουσα με διαδραστικό β) 

ευελιξία του σχολικού ωρολογίου προγράμματος 

Οργάνωση της διδασκαλίας και της τάξης – Ομάδες εργασίας 

Η μέθοδος που επιλέγεται είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, εφόσον αυτή προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα, όπως την ανάπτυξη συνεργασίας και υπευθυνότητας, τη δη-

μιουργική έκφραση, την παραδοχή της διαφορετικότητας και των δυνατοτήτων που 

κάθε μέλος της ομάδας έχει, καθώς και την πειθαρχία σε κανόνες (Ματσαγγούρας, 

2002). Οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν πολύπλευρα το θέμα χωρισμένοι σε 5 

ομάδες των τριών ατόμων. Το σύνολο των μαθητών της τάξης είναι 15 άτομα. Βασική 

προϋπόθεση είναι η καλή γνώση των Η/Υ από έναν τουλάχιστον μαθητή κάθε ομάδας. 

Ο εκπαιδευτικός ασκώντας ρόλο συμβουλευτικό- εμψυχωτικό επιτυγχάνει τη συγκρό-

τηση ανομοιογενών, ως προς τις μαθησιακές επιδόσεις, ομάδων. Με τον ίδιο τρόπο 

συμβάλλει στην κατανομή των ρόλων μέσα στην ομάδα, προτείνοντας και την εναλ-

λαγή των ρόλων, αν καταστεί ανάγκη. Οι ρόλοι που προκύπτουν έχουν ως εξής: α) 

χειριστής του Η/Υ και πλοηγός στο διαδίκτυο β) γραμματέας της ομάδας που συλλέγει 

τις κατάλληλες πληροφορίες από τις επιλεγμένες ιστοσελίδες, κρατά σημειώσεις και 

συνθέτει με τη βοήθεια και των άλλων μελών γ) αναγνώστης και συντονιστής της δια-

δικασίας δ) χρονομέτρης της διαδικασίας και εμψυχωτής της ομάδας και ε) εισηγητής 

1249

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



της τελικής εργασίας της ομάδας στην ολομέλεια. Επειδή κάθε ομάδα απαρτίζεται από 

τρία μέλη, ο πρώτος μαθητής θα αναλάβει τον ρόλο α, ο δεύτερος τους ρόλους β και γ 

και ο τρίτος μαθητής τους ρόλους δ και ε. Η κατανομή σε ομάδες έχει προηγηθεί της 

όλης διαδικασίας σε παρελθόντα χρόνο, στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να μην χαθεί 

πολύτιμος χρόνος. Οι μαθητές, μπαίνοντας στο εργαστήριο, καταλαμβάνουν τις θέσεις 

τους και αρχίζουν την εργασία τους.  

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Οι γνώσεις που προαπαιτούνται είναι η εξοικείωση του εκπαιδευτικού και των μαθη-

τών με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, τη δημιουργία παρουσιάσεων, την πλοή-

γηση στο διαδίκτυο, τη δημιουργία e-mail της τάξης και την αποστολή των εργασιών 

σε αυτό, τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη καθώς και η εξοικείωση του εκπαιδευτι-

κού και των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας 

Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 

Tο παρόν σενάριο επιχειρεί ένα ταξίδι στον έρωτα και συγχρόνως ένα ταξίδι στην νε-

οελληνική ποίηση από την παράδοση στο μοντερνισμό μέσω της αξιοποίησης των 

ΤΠΕ. Έχει, όπως προαναφέρθηκε, βάση του τα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 

Α΄ Λυκείου και ειδικότερα τη δεύτερη διδακτική ενότητα «Παράδοση και μοντερνι-

σμός στη νεοελληνική ποίηση» σύμφωνα, πάντα, με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Ε-

πειδή μέσα σε τέσσερις διδακτικές ώρες είναι δύσκολο έως ανέφικτο να μελετηθούν 

αντιπροσωπευτικά ποιήματα από όλα τα ρεύματα (παρνασσισμός, ρομαντισμός, συμ-

βολισμός, μοντερνισμός και υπερρεαλισμός) επελέγησαν ποιήματα με ερωτικό περιε-

χόμενο, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή ποιημάτων όλων των ρευμάτων. 

Με άξονα, λοιπόν, τον έρωτα ξεκινάει ένα ταξίδι με πρώτο σταθμό το απόσπασμα από 

τον Ερωτόκριτο («Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός»), δεύτερο σταθμό το ποίημα «Γιατί μ’ 

αγάπησες» της Μαρίας Πολυδούρη, το νεοσυμβολισμό-νεορομαντισμό, και τη γενιά 

του ’20. Στη συνέχεια κάνουμε μια στάση στον «Ερωτικό Λόγο» του Γιώργου Σεφέρη, 

στη γενιά του ’30 και στον μοντερνισμό. Ο «Ερωτικός Λόγος» ανήκει στην ποιητική 

συλλογή «Στροφή», με την οποία πραγματοποιείται μια στροφή στη νεοελληνική ποί-

ηση από την παραδοσιακή στη μοντέρνα ποίηση. Έπειτα, γνωρίζουμε δύο από τις ερω-

τικότερες συλλογές της νεοελληνικής ποίησης, το «Μονόγραμμα» του Ελύτη και τα 

«Ερωτικά» («Σάρκινος Λόγος») του Γιάννη Ρίτσου. Συγχρόνως, ερχόμαστε σ’ επαφή 

με τον υπερρεαλισμό, τα χαρακτηριστικά του και ενημερωνόμαστε για τη σχέση του 

Ελύτη και του Ρίτσου με αυτό το κίνημα. 

Ταυτόχρονα με την ανίχνευση του ερωτικού στοιχείου σε αυτά τα ποιήματα, αφενός 

εντοπίζουμε χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης (Βαγενάς, 

1984), μαθαίνουμε για τον έμμετρο και τον ελεύθερο στίχο, το έλλογο και το άλογο 

στοιχείο, για τη χρήση ποιητικών και καθημερινών λέξεων, για τη δραματικότητα, για 

την πολυσημία του ποιητικού έργου, για τους συνειρμούς, αφετέρου βρίσκουμε παρο-
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μοιώσεις, μεταφορές, εικόνες καθώς και σημασίες των λέξεων. Τέλος, συνειδητοποι-

ούμε ότι ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής, εμπνέει και σε κάποιες περιπτώ-

σεις, όπως αυτή της Πολυδούρη, επηρεάζει και διατρέχει σχεδόν όλο το σύνολο του 

έργου της.  

Σκοπός και στόχοι 

H διδακτική ενότητα «Παράδοση και μοντερνισμός» διδάσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Β΄ τετραμήνου. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα 

ρεύματα του παρνασσισμού, του ρομαντισμού, του συμβολισμού, του μοντερνισμού 

και του υπερρεαλισμού, μελετώντας αντιπροσωπευτικά ποιήματα αυτών των ρευμά-

των. Οι μαθητές μελέτησαν ποιήματα όλων των ρευμάτων και των ποιητών που προ-

βλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης, έμαθαν να εντοπίζουν χαρακτηρι-

στικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης. Σκοπός αυτού του σεναρίου είναι 

η μελέτη των παραδοσιακών και μοντέρνων μορφών ποίησης να γίνει πιο ευχάριστη 

και πιο ενδιαφέρουσα με την επιλογή ποιημάτων μεγάλων ελλήνων ποιητών, όπως του 

Σεφέρη, του Ελύτη και του Ρίτσου με άξονα, πάντα, τον έρωτα. Μην ξεχνάμε ότι το 

σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Λυκείου και το θέμα του έρωτα είναι κάτι που 

τους συγκινεί, τους συναρπάζει και τους προσελκύει το ενδιαφέρον. Άλλωστε στη Νε-

οελληνική Γλώσσα της Α΄ Λυκείου υπάρχει ενότητα με θέματα σχετικά με τον έρωτα 

και την αγάπη.  

Η επιλογή των συγκεκριμένων ποιημάτων βοηθάει στην επίτευξη του σκοπού, γιατί τα 

ποιήματα αφενός συγκεντρώνουν στοιχεία της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίη-

σης και αφετέρου μας ταξιδεύουνε στον έρωτα με ένα υψηλών προδιαγραφών «μετα-

φορικό μέσο», την υψηλή ποιητική τέχνη. Σε αυτό το ταξίδι συναντούμε τον «Ερωτό-

κριτο», ίσως το σπουδαιότερο έργο της Κρητικής Λογοτεχνίας, τη Μαρία Πολυδούρη, 

σημαντική ποιήτρια της γενιάς της, με μεγάλη απήχηση μέχρι σήμερα και τρεις από 

τους σημαντικότερους ποιητές της Ελλάδας, αν όχι τους μεγαλύτερους, τους νομπελί-

στες Σεφέρη και Ελύτη, καθώς και τον πολυβραβευμένο Ρίτσο. Τρεις ποιητές που οι 

στίχοι τους έχουν μπει στο στόμα ακόμη και του τελευταίου Έλληνα και είναι γνωστοί 

σε όλο τον κόσμο. 

Στην ουσία πραγματοποιείται ένα ταξίδι στην ποίηση με τη χρήση του διαδικτύου, του 

διαδραστικού πίνακα και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνεπώς, αναγνωρίζεται ο 

ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παι-

δαγωγικής πρότασης για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, η οποία περιλαμβάνει εκτός 

από τη διαδικτυακή αναζήτηση, την αξιολόγηση, την επιλογή, τη σύνθεση και την ορ-

γανωμένη παρουσίαση των πληροφοριών, την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και 

της συνεργασίας των μαθητών και επομένως, τον πολλαπλασιασμό των διαθέσιμων 

μαθησιακών μέσων και δυνατοτήτων (Κόμης, 2004).  

Α) Γνωστικοί – μαθησιακοί (Ως προς το γνωστικό αντικείμενο) 
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Επιδιώκεται οι μαθητές: 1) να απολαύσουν τα ποιήματα, είτε ακούγοντάς τα, είτε δια-

βάζοντάς τα, να προσεγγίσουν ερμηνευτικά τα αποσπάσματα και να σχολιάσουν στί-

χους 2) να εντοπίσουν σχήματα λόγου (μεταφορές, παρομοιώσεις, προσωποποιήσεις, 

εικόνες) 3) να βρουν τη σημασία κάποιων λέξεων στη Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

(Λεξικό του Τριανταφυλλίδη) 4) να εντοπίσουν χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και 

της μοντέρνας ποίησης στα ποιήματα (λυρισμός-δραματικότητα, έλλογο-άλογο στοι-

χείο, λέξεις ποιητικές-καθημερινές, έμμετρος-ελεύθερος στίχος, στίξη-αστιξία, ύπαρξη 

ή όχι ομοιοκαταληξίας, τίτλος προϊδεαστικός του περιεχομένου-τίτλος προβληματικός) 

και να είναι σε θέση να τα δικαιολογούν με παραδείγματα 5) να συγκεντρώσουν στοι-

χεία για την Κρητική λογοτεχνία, την υπόθεση και τη γλώσσα του Ερωτόκριτου 6) να 

δημιουργήσουν πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών με τις ενορχηστρώσεις του έργου 

7) να μάθουν τα χαρακτηριστικά του νεοσυμβολισμού-νεορομαντισμού και να μπο-

ρούν να τα διακρίνουν στο ποίημα «Γιατί μ’ αγάπησες» 8) να συγκεντρώσουν στοιχεία 

για τη γενιά του ’20, το μοντερνισμό, τη γενιά του ’30, τον υπερρεαλισμό, τον ελεύθερο 

στίχο, την ποιητική συλλογή «Στροφή» 9) να ενημερωθούν για τη σχέση του Ελύτη με 

τον υπερρεαλισμό 10) για τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ρίτσου και να έχουν τη 

δυνατότητα να διακρίνουν αυτά τα χαρακτηριστικά στον «Σάρκινο Λόγο» 11) να ανι-

χνεύσουν τα ερωτικά στοιχεία στα ποιήματα και να αναζητήσουν το ερωτικό στοιχείο 

και σε άλλα έργα του Ρίτσου 12) να γνωρίσουν έναν μεγάλο έρωτα, αυτόν της Πολυ-

δούρη και του Καρυωτάκη και να συνειδητοποιήσουν πως αυτός επηρέασε το έργο και 

τη ζωή της Πολυδούρη 13) να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες της γλώσσας και 

τους συνειρμούς της, καθώς και την πολυσημία του ποιητικού λόγου 14) να ασκηθούν 

στη δημιουργική γραφή, συνθέτοντας ένα ποίημα με παραδοσιακή μορφή, ένα με μο-

ντέρνα μορφή, ένα μικρό δοκίμιο με θέμα τον έρωτα και γράφοντας μια σελίδα ημερο-

λογίου υποδυόμενοι την Αρετούσα. 

Β) Παιδαγωγικοί στόχοι (Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία) 

Αναμένεται οι μαθητές: 1) να ασκηθούν στην πολύπλευρη προσέγγιση της ποίησης 2) 

να εξοικειωθούν με τη διερευνητική-βιωματική μάθηση 3) να ασκήσουν την κριτική 

τους ικανότητα και να καλλιεργήσουν την αφαιρετική τους ικανότητα, μέσω της μελέ-

της, της αξιολόγησης και της επιλογής ποικίλων δεδομένων από το διαδίκτυο 4) να 

οικοδομήσουν νέα γνώση αυτενεργώντας και αξιοποιώντας την ήδη αποκτημένη 5) να 

ασκηθούν στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων 6) να εξοικειωθούν με την ομαδο-

συνεργατική μέθοδο, να ασκηθούν στην αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση σε 

επίπεδο ατομικό, ομαδικό και διομαδικό. 

Γ) Τεχνολογικοί στόχοι (Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών) 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 1) να αναπτύξουν δεξιότητες για αναζήτηση, αξιολόγηση και 

χρήση πληροφοριών στο διαδίκτυο 2) να γνωρίσουν και να μάθουν να αξιοποιούν επι-

λεγμένους διαδικτυακούς τόπους 3) να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή κειμέ-

νων με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού παρουσίασης 4) να 

αξιοποιούν τα πολυμέσα για την ερμηνεία και την αισθητική απόλαυση του ποιητικού 
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λόγου. 

Προστιθέμενη παιδαγωγική αξία 

Με την ολοκλήρωση του παρόντος σεναρίου οι μαθητές με τη βοήθεια των ΤΠΕ θα 

γνωρίσουν έργα των μεγάλων μας ποιητών, που πιθανόν να μην γνώριζαν προηγουμέ-

νως («Μονόγραμμα», «Ερωτικά» (Σάρκινος Λόγος), «Στροφή» (Ερωτικός Λόγος), θα 

εντρυφήσουν ακόμη περισσότερο στα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μο-

ντέρνας ποίησης, θα μελετήσουν ξανά τα ρεύματα και θα κατανοήσουν τη μετάβαση 

από την παράδοση στο μοντερνισμό με ένα ευχάριστο τρόπο. Επίσης, θα ενημερωθούν 

για τις ενορχηστρώσεις του «Ερωτόκριτου», που πιθανόν να αγνοούσαν, θα μάθουν για 

έναν μεγάλο έρωτα, αυτόν της Πολυδούρη και του Καρυωτάκη και θα συνειδητοποιή-

σουν πως ο έρωτας μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Με τη χρήση των ΤΠΕ εξασφαλίζονται ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης, μέσα στα 

οποία επιδιώκεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών (Νημά & Καψάλης, 2002). 

Οι μαθητές μέσω των ΤΠΕ εμπλέκονται σε μια διαδικασία διερευνητικής, ανακαλυπτι-

κής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, καλλιεργούν την κρίση και το συναίσθημά 

τους, μαθαίνουν να αναλύουν, να συνθέτουν, να αναστοχάζονται, να αυτενεργούν και, 

τέλος, να παράγουν νέα γνώση (Bigge, 1990). Σημαντικές θεωρίες που βοηθούν προς 

αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες: α) Κοινωνική θεωρία του Vygotsky, o ο-

ποίος υποστηρίζει ότι η γλώσσα αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση κοινωνικολειτουρ-

γικών αναγκών και ότι η γλωσσική ανάπτυξη σχετίζεται με την ανάγκη του παιδιού για 

επικοινωνία (Vygotsky, 1993) β) Ανακαλυπτική μάθηση – καθοδηγούμενη ανάπτυξη 

του Bruner. Σύμφωνα με τις θεωρίες του Bruner, ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του 

εμψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης Κολιά-

δης, 1995 & Kολιάδης, 1997) γ) Εποικοδομισμός του J. Piaget. Ο Piaget θεωρεί ότι ο 

μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά και δεν αποτελεί 

απλά έναν παθητικό υποδοχέα πληροφοριών. Συνεπώς, 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 (Piaget, 1979) δ) Μάθηση μέσω της 

συμμετοχής (Dewey, 1980) ε) Ο υπολογιστής ως περιβάλλον εργασίας (Hawisher et 

all, 1996).  

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης-Πορεία της εργασίας 

1η ΦΑΣΗ (μία διδακτική ώρα σε αίθουσα με διαδραστικό πίνακα): Η διδάσκουσα και 

όλη η τάξη μεταβαίνουν σε αίθουσα που διαθέτει διαδραστικό πίνακα. Έχει προηγηθεί 

συνεννόηση της διδάσκουσας με τον καθηγητή που έχει μάθημα στη συγκεκριμένη 

τάξη, τη συγκεκριμένη ώρα και έχει παραχωρηθεί η τάξη. Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα 

ώστε να υπάρχει διαθέσιμος φορητός υπολογιστής του σχολείου. Στη συνέχεια οι μα-

1253

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



θητές κάθονται στις θέσεις και αρχίζει το μάθημα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι απαραί-

τητος ο χωρισμός σε ομάδες. 

Αρχικά, η διδάσκουσα μεταβαίνει στη διεύθυνση http://digiclas.blogspot.gr/p/blog-

page_12.html και παρουσιάζει ένα συνοπτικό διάγραμμα της ιστορικής εξέλιξης της 

νεοελληνικής ποίησης, έναν συγκριτικό πίνακα χαρακτηριστικών παραδοσιακής και 

μοντέρνας ποίησης, καθώς και τα γνωρίσματα των ρευμάτων στη νεοελληνική ποίηση. 

Η διδάσκουσα δεν αφιερώνει πολύ χρόνο στην παρουσίαση των ανωτέρω πληροφο-

ριών, γιατί όπως προαναφέρθηκε, τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μο-

ντέρνας ποίησης, καθώς και τα ρεύματα μελετώνται κατά τη διάρκεια όλου του τετρα-

μήνου, οπότε εδώ, στην ουσία, γίνεται μια επανάληψη.  

Στη συνέχεια η διδάσκουσα μεταβαίνει στη διεύθυνση http://tinyurl.com/jfds3bz και 

παρουσιάζει πολύ συνοπτικά κάποια στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Βιτσέντζου 

Κορνάρου. Επόμενος σταθμός η διεύθυνση http://www.lifo.gr/team/selides/46710, ό-

που υπάρχει βιογραφικό της Μαρίας Πολυδούρη. Η διδάσκουσα επισημαίνει τα πιο 

σημαντικά γεγονότα της ζωής και του έργου της και μεταβαίνει στη διεύθυνση 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/ για να τονίσει τα γεγονότα- 

σταθμούς στη ζωή και το έργο του Σεφέρη. Ως επόμενο βήμα η διδάσκουσα επιλέγει 

να μεταβεί στη διεύθυνση http://www.sansimera.gr/biographies/557 και κάνει κοινω-

νούς τους μαθητές στη ζωή και το έργο του Ελύτη (επισήμανση των πιο σημαντικών 

γεγονότων στη ζωή και το έργο του ποιητή). Τέλος, επισκέπτεται την ιστοσελίδα 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2661&cnode=489 

και φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τη ζωή και το έργο του Ρίτσου (σύντομη αναφορά 

στα γεγονότα-ορόσημα της ζωής και του έργου του ποιητή).  

Έπειτα, η διδάσκουσα ενημερώνει τους μαθητές για το σενάριο που θα ακολουθήσει, 

αναφέροντας το βασικό σκοπό του σεναρίου, δηλαδή τη μελέτη μορφών παραδοσια-

κής-μοντέρνας ποίησης και λογοτεχνικών ρευμάτων, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι σε 

ποιήματα με ερωτικό περιεχόμενο. Για να γίνει ομαλά και ευχάριστα η μετάβαση στο 

επόμενο βήμα η διδάσκουσα επιλέγει να ακούσουν οι μαθητές το αρχαιότερο ερωτικό 

ποίημα στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=ppDaALx4cvU (4.43 λεπτά 

διάρκεια). Αν περισσεύει χρόνος οι μαθητές μπορούν να ακούσουν το «Ερωτικό» του 

Λαπαθιώτη σε μουσική του Νίκου Ξυδάκη (διάρκεια 3.05 λεπτά) στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=6NhPpVfo7e8 και «Με την πρώτη σταγόνα της 

βροχής» του Ελύτη σε μουσική του Χατζιδάκι (από την αρχή μέχρι 3.32 λεπτά) στη 

διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=W9TXtW07ZCI. 

2η ΦΑΣΗ (μία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής): Όλη η τάξη μαζί με τη 

διδάσκουσα μεταβαίνουν στην αίθουσα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο χωρι-

σμός σε ομάδες έχει προηγηθεί σε προηγούμενη φάση για να μη χαθεί πολύτιμος χρό-

νος. Επίσης, η διδάσκουσα έχει φροντίσει από πριν, αφενός να έχουν φωτοτυπηθεί τα 

φύλλα εργασίας και να έχουν τοποθετηθεί πάνω στα γραφεία με τους υπολογιστές και 

αφετέρου να υπάρχουν στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σε ηλεκτρονική 
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μορφή. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής, σε 

παρελθόντα χρόνο, ένα e-mail της τάξης, στο οποίο θα αποσταλούν όλες οι εργασίες 

των μαθητών. Συνεπώς, οι μαθητές εισέρχονται στο χώρο, καταλαμβάνουν τις θέσεις 

που έχουν οριστεί από πριν για κάθε ομάδα και αρχίζουν να εργάζονται.  

3η ΦΑΣΗ (μία ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής): Την 3η ώρα και οι πέντε ομάδες 

έχουν συγκεντρώσει το υλικό τους, οπότε είναι έτοιμες να αρχίσουν τη συγγραφή και 

τη σύνθεση των εργασιών τους (αναλυτικά οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές 

παρατίθενται στα Φύλλα εργασίας στο τέλος του σεναρίου, μετά από τη Βιβλιογραφία). 

4η ΦΑΣΗ (μία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής). Κοινή εργασία στην ο-

λομέλεια: Οι μαθητές παρουσιάζουν κατά ομάδα τα αποτελέσματα των εργασιών τους 

στην ολομέλεια. Τα μέλη των άλλων ομάδων, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολου-

θούν την παρουσίαση και από τον Η/Υ τους, υποβάλλουν σχετικές ερωτήσεις και με 

την ενεργητική τους συμμετοχή συμβάλλουν στη βελτίωση των αρχικών εργασιών. Ο 

διδάσκων διατυπώνει τις σχετικές παρατηρήσεις του σε έντυπη μορφή και τις παραδίδει 

στην ομάδα. Οι μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τους τις παρατηρήσεις των συμμαθητών 

τους και του εκπαιδευτικού τους εντοπίζουν τα προς βελτίωση σημεία των εργασιών 

τους και επιφέρουν τις κατάλληλες διορθώσεις, προσθήκες και βελτιώσεις. Επειδή ο 

χρόνος συνήθως δεν επαρκεί για τις απαραίτητες βελτιώσεις, αυτή η διαδικασία θα 

ήταν καλό ολοκληρωθεί στην αίθουσα διδασκαλίας, στην επόμενη συνάντηση της τά-

ξης με τον καθηγητή του μαθήματος. Θα ήταν ευχής έργο να περίσσευαν λίγα λεπτά 

για αναστοχασμό από μαθητές και εκπαιδευτικό σχετικά με τον βαθμό επίτευξης των 

στόχων της διδακτικής πρότασης, το αποτέλεσμα και τη λειτουργία της ομαδοσυνερ-

γατικής μεθόδου και τη συμβολή των ΤΠΕ στην πραγματοποίηση του διδακτικού σε-

ναρίου. 

 

Κριτική αποτίμηση – Αξιολόγηση από την εφαρμογή του σεναρίου 

Ακολουθείται διαμορφωτική αξιολόγηση στη 2η και 3η φάση και τελική αξιολόγηση 

στην 4η φάση με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό σύμφωνα πάντα 

με τα φύλλα εργασίας και αφορούν α) στην επίτευξη των αρχικών στόχων β) στην επι-

τυχία της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και γ) στην επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η 

διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό. Παρακολουθεί την 

πορεία των εργασιών, την ατομική συμβολή των μαθητών και την ομαδική εργασία και 

παρεμβαίνει για να διευκολύνει και να υποδείξει, ανατροφοδοτώντας τις ομάδες. Η τε-

λική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους μαθητές, αλλά και από τον εκπαιδευτικό 

κατά τη διάρκεια της 4ης φάσης. Οι μαθητές με βάση τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούν 

το αποτέλεσμα της δικής τους εργασίας (αυτοαξιολόγηση) καθώς και τα αποτελέσματα 

των εργασιών των άλλων ομάδων (ετεροαξιολόγηση). Ο εκπαιδευτικός με τα ίδια κρι-

τήρια αξιολογεί τις τελικές εργασίες των μαθητών και τη λειτουργικότητα της διδακτι-
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κής του πρότασης, ώστε να επισημάνει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, όπως εί-

ναι οι στόχοι, η τήρηση του χρονικού πλαισίου κ.α. 

Προβλήματα ως προς την εφαρμογή του σεναρίου 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, όπως ήταν 

αναμενόμενο. Πρώτον η εναρμόνιση των διδακτικών ωρών με τη διαθεσιμότητα του 

εργαστηρίου πληροφορικής και της αίθουσας με το διαδραστικό πίνακα, δεύτερον η 

υπερκινητικότητα, η επιπολαιότητα και οι αστεϊσμοί εκ μέρους των μαθητών. Επι-

πλέον, η διδάσκουσα «αναγκάστηκε» να εποπτεύει συνεχώς τους Η/Υ για αποτροπή 

επισκεψιμότητας των μαθητών σε ιστοσελίδες εκτός των ορισθέντων. Επίσης, παρατη-

ρήθηκε έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και εκδήλωση προσωπικών α-

ντιπαραθέσεων ανάμεσα στα μέλη κάποιων ομάδων. Σε κάθε ομάδα υπήρχε κάποιο 

άτομο πιο πρόθυμο και πιο εργατικό και κάποιο άτομο πιο χαλαρό και πιο αδιάφορο. 

Αυτή η αδιαφορία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του ρόλου 

που του είχε ανατεθεί, γεγονός που είχε αντίκτυπο και στην υπόλοιπη ομάδα. Τέλος, 

αξίζει να επισημανθεί ότι ίσως χρειαζόταν μια ώρα ακόμη στο εργαστήριο πληροφορι-

κής για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές δεν υπήρξαν σημαντικά 

προβλήματα, γιατί οι μαθητές δουλεύουν όλο το τετράμηνο τη διδακτική ενότητα «Πα-

ράδοση και μοντερνισμός στην ποίηση» κι έχουν εξασκηθεί στον εντοπισμό χαρακτη-

ριστικών της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης. Επίσης, έχουν μελετήσει τα 

χαρακτηριστικά των ρευμάτων και ειδικότερα τις γενιές του ’20 και του ’30. 

Διεύρυνση – Επέκταση του σεναρίου 

Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να πάρει τη μορφή project (Frey, 1986) και να καλύψει 

όλες τις διδακτικές ώρες που αναλογούν στη διδακτική ενότητα «Παράδοση και μο-

ντερνισμός». Θα μπορούσαν να μελετηθούν περισσότερα ποιήματα και περισσότερα 

ρεύματα (παρνασσισμός, ρομαντισμός, συμβολισμός). Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρ-

ξουν και άλλοι άξονες όσον αφορά το περιεχόμενο, π.χ. επιλογή ποιημάτων με θέμα 

την πατρίδα, το θάνατο, τη φύση.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές, όταν τελείωσε αυτό το «ταξίδι» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ήταν σε 

θέση να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης 

και είχαν τη δυνατότητα να εντάσσουν τα ποιήματα που συνάντησαν καθ’όλη τη διάρ-

κεια του Β΄ τετραμήνου στην παραδοσιακή και στη μοντέρνα ποίηση. Επίσης, έμαθαν 

να εργάζονται ομαδικά και να συνεργάζονται λειτουργώντας ως ομάδα και όχι ως με-

μονωμένο άτομο, συνειδητοποίησαν την έννοια της διαθεματικότητας και προσπάθη-

σαν να την εφαρμόσουν στην πράξη, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερα απο-

τελέσματα (Ματσαγγούρας, 2000). Επίσης, αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, αποφεύχθηκε ο κειμενοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 

και έγινε προσπάθεια άρσης των ερμηνευτικών προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών, 
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γεγονός που μπορεί να βοηθήσει και άλλους εκπαιδευτικούς να επιχειρήσουν ανάλογα 

«ταξίδια». 
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http://tinyurl.com/jdztkrd 

http://tinyurl.com/zlgvoja 

http://www.patakis.gr/files/5835.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=qrFeFDRnmxw  

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/giannhs_ritsos/ta_erwtika.htm  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 
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http://fotodendro.blogspot.gr/2014/07/blog-post_13.html  

http://tinyurl.com/jk6vh95 

 

Φύλλα εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα πρώτη. «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου 

1)Μεταβείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDomxyoFgU και 

https://www.youtube.com/watch?v=VfbfkWPmcbg και ακούστε τον Νίκο Ξυλούρη 

και τον Μάνο Κατράκη αντίστοιχα να ερμηνεύουν αποσπάσματα από τον Ερωτό-

κριτο («Τα θλιβερά μαντάτα», διάρκεια 4.45 και «Στου κύκλου τα γυρίσματα», διάρ-

κεια 2.01 λεπτά). Στη συνέχεια επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1914,6338/, βρείτε 

το απόσπασμα του σχολικού βιβλίου «Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός», (Ε΄ μέρος, στίχοι 

767-818), με τη μέθοδο αντιγραφή - επικόλληση αντιγράψτε το και απαντήστε στις 

ακόλουθες ερωτήσεις:  

α) Μετά το απόσπασμα θα ακολουθήσει η αναγνώριση του Ερωτόκριτου από την Α-

ρετούσα. Πως προετοιμάζεται το γεγονός αυτό στους στίχους 3-30 από τον ποιητή; β) 

Να υπογραμμίσετε μία παρομοίωση, να χρησιμοποιήσετε την έντονη γραφή σε μία 

μεταφορά και την πλάγια γραφή σε μία προσωποποίηση.  

2)Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://tinyurl.com/huokt3g βρείτε το κείμενο του Da-

vid Holton και το κείμενο του Λίνου Πολίτη και γράψτε για τις περιόδους και τη 

γλώσσα της κρητικής λογοτεχνίας. Έπειτα μεταβείτε στην ιστοσελίδα 

http://tinyurl.com/jdp8bhe και αναφερθείτε με συντομία στην υπόθεση του «Ερωτό-

κριτου» και στη γλώσσα.  

3)Το ποίημα ανήκει στην παραδοσιακή ποίηση. Να εντοπίσετε τρία χαρακτηριστικά 

της παραδοσιακής ποίησης και να τα δικαιολογήσετε. Να δώσετε ιδιαίτερη σημασία 

στη στιχουργία και στη στίξη. 

4)Μεταβείτε στην ιστοσελίδα 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=3866 

και διαβάστε ένα άρθρο για τις μελοποιήσεις του «Ερωτόκριτου». Στη συνέχεια να 

κάνετε ένα πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών με τις κυριότερες ενορχηστρώσεις 

του «Ερωτόκριτου». Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο από την παραπάνω διεύθυνση ή 

εικόνες από την ακόλουθη διεύθυνση http://tinyurl.com/gng9m8d. 

5)Υποθέστε πως είστε η Αρετούσα και γράφετε στο προσωπικό σας ημερολόγιο τις 

σκέψεις σας και τις ανησυχίες σας για την εξέλιξη του έρωτά σας με τον Ερωτόκριτο.  

Φύλλο εργασίας 2. Ομάδα δεύτερη. «Γιατί μ’ αγάπησες» της Μαρίας Πολυδούρη 
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1)Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=hfNaH5kr3tc και α-

κούστε το ποίημα «Γιατί μ’ αγάπησες» με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη 

(διάρκεια 3.54). Έπειτα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18792/, βρείτε 

το απόσπασμα του σχολικού βιβλίου και αντιγράψτε το. Στη συνέχεια απαντήστε στις 

επόμενες ερωτήσεις: α) Ο έρωτας και ο θάνατος είναι οι δύο άξονες γύρω από τους 

οποίους περιστρέφεται η ποίηση της Πολυδούρη. Πώς αποτυπώνονται στο συγκεκρι-

μένο ποίημα; β) Να υπογραμμίσετε μία μεταφορά και να χρησιμοποιήσετε την έντονη 

γραφή σε μία παρομοίωση γ) Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ και βρείτε τη σημα-

σία της λέξης «προμάντεμα». Πρόκειται για λέξη ποιητική ή λέξη καθημερινή; 

2)Η Πολυδούρη ανήκει στη γενιά του ’20 και στους λεγόμενους νεοσυμβολιστές-νεο-

ρομαντικούς ποιητές. Μεταβείτε στη διεύθυνση 

http://pasavant.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html βρείτε τα χαρακτηριστικά του νεο-

συμβολισμού-νεορομαντισμού και αναφέρετε αυτά που πιστεύετε ότι διαφαίνονται 

στο ποίημα «Γιατί μ’αγάπησες». 

3)Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.tempo.gr/themata-afierwmata/19420-

kariotakis-polidouri#, διαβάστε το άρθρο για τον ανεκπλήρωτο έρωτα της Πολυδούρη 

με τον Καρυωτάκη και ακούστε την «Μπαλάντα» (διάρκεια 4.13 λεπτά). Στη συνέ-

χεια μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=FhU8ACWn4oU 

και δείτε ένα απόσπασμα από το σήριαλ «Καρυωτάκης» (γράμμα Καρυωτάκη στην 

Πολυδούρη, διάρκεια 2.01 λεπτά). Σε ένα σύντομο κείμενο γράψτε τι είναι αυτό που 

σας εντυπωσίασε περισσότερο σε αυτόν τον έρωτα.  

4) Να εντοπίσετε τρία χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ποίησης στο ποίημα και να 

τα δικαιολογήσετε.  

5)Να γράψετε ένα ποίημα με παραδοσιακή μορφή με θέμα τον ανεκπλήρωτο έρωτα.  

Φύλλο εργασίας 3. Ομάδα τρίτη «Ερωτικός λόγος» του Γιώργου Σεφέρη 

1)Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=2BF4CKZ-lLE και 

ακούστε το τραγούδι «Ρόδο της μοίρας» (διάρκεια 5.08 λεπτά, απόσπασμα από τον 

«Ερωτικό Λόγο» του Σεφέρη). Έπειτα επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://tinyurl.com/hklf5wt και αντιγράψτε από τον «Ερωτικό Λόγο τις ενότητες Α΄, 

Β΄ και Γ΄. Στη συνέχεια απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: α) Τα θέματα που α-

πασχόλησαν το Σεφέρη στην ποιητική του δημιουργία είναι ο έρωτας που διαδραμα-

τίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και η ελληνική ιστορική παράδοση 

που αποτελεί για το Σεφέρη βασικό στοιχείο της ελληνικότητας. Να εντοπίσετε στί-

χους του αποσπάσματος όπου ο έρωτας κυριαρχεί β) Σχολιάστε τους στίχους: «Μες 

στον καθρέφτη η αγάπη μας, πώς πάει και λιγοστεύει  

μέσα στον ύπνο τα όνειρα, σκολειό της λησμονιάς  
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μέσα στα βάθη του καιρού, πώς η καρδιά στενεύει  

και χάνεται στο λίκνισμα μιας ξένης αγκαλιάς...» και «Τα μυστικά της θάλασσας ξε-

χνιούνται στ' ακρογιάλια  

η σκοτεινάγρα του βυθού ξεχνιέται στον αφρό». 

2)Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ και βρείτε τη σημα-

σία των λέξεων: νευρά, λάμνει (-ω), σείστρα (-ο), λίκνισμα. Στη συνέχεια προσπαθή-

στε να βρείτε τη σημασία των λέξεων: σκοτεινάγρα, αντηλάρισμα, γυρογυάλι, από-

ντιστο, ηλιόγερμα. Σε ποιο χαρακτηριστικό της παραδοσιακής ποίησης παραπέμπουν 

οι προαναφερθείσες λέξεις; Τι παρατηρείτε για τις δυνατότητες της γλώσσας και τους 

συνειρμούς της; 

3)Ο «Ερωτικός Λόγος» αποτελεί ένα από τα τρία τμήματα της πρώτης συλλογής του 

Σεφέρη, της «Στροφής». Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες http://tinyurl.com/z4fgpo5 

(«Σεφέρης», το 1ο και το 2οαπόσπασμα των Δασκαλόπουλου και Vitti αντιστοίχως),  

http://tinyurl.com/zwffwxr και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: α) Γιατί η 

«Στροφή» θεωρείται οριακό βιβλίο β) Να σχολιάσετε τον τίτλο της συλλογής γ) Ποιοι 

είναι οι τίτλοι των άλλων δύο τμημάτων της συλλογής δ) Ποια είναι τα σημαντικό-

τερα χαρακτηριστικά της συλλογής.  

4)Μεταβείτε στις ιστοσελίδες http://tinyurl.com/pag7ev3 («Γενιά του 30», το 1ο, 2ο 

και 3ο απόσπασμα των Vitti, Καγιαλή και Καραντώνη αντιστοίχως) και 

http://tinyurl.com/z67cmse, («Μοντερνισμός», το 3ο, 4ο, 5ο και 8ο απόσπασμα των 

Αργυρίου, Βαγενά, Μουλλά και Faukner αντιστοίχως) και απαντήστε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις: β) Πότε αρχίζει τον βίο του στην Ελλάδα ο μοντερνισμός και με ποιο έργο 

β) Βρείτε στην επιφάνεια εργασίας το cmap tools και δημιουργήστε ένα εννοιολογικό 

χάρτη με τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μοντερνισμού γ) Να αναφέρετε σε 

μια σύντομη παράγραφο τα κυριότερα χαρακτηριστικά της γενιάς του ’30.  

5)Αν και στα ποιήματα της συλλογής «Στροφή» επιβιώνουν οι παραδοσιακοί στι-

χουργικοί τρόποι, γίνεται φανερή μια διαφοροποίηση του ποιητή από την ποίηση της 

γενιάς του 1920. Να εντοπίσετε δύο χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και δύο της 

μοντέρνας ποίησης στο απόσπασμα από τον «Ερωτικό λόγο» του Σεφέρη που αντι-

γράψατε. Να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στον τίτλο. Είναι προϊδεαστικός του περιεχο-

μένου ή προβληματικός; 

Φύλλο εργασίας 4. Ομάδα τέταρτη. «Το μονόγραμμα του Ελύτη» 

1) Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=j_2pyNuL0_A και 

ακούστε την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να απαγγέλλει απόσπασμα από το «Μονό-

γραμμα» (από την αρχή μέχρι 4.20 λεπτά). Έπειτα επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=243&author_id=9 βρείτε την Ενότητα 
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III και αντιγράψτε τη. Στη συνέχεια απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις α) Να σχο-

λιάσετε τους στίχους: «Eπειδή το αδοκίμαστο και το απ' αλλού φερμένο 

Δεν τ' αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ' ακούς  

Eίναι νωρίς ακόμη μέσ' στον κόσμο αυτόν αγάπη μου 

Nα μιλώ για σένα και για μένα».  

β) Να επιχειρήσετε μια σύντομη ερμηνεία του αποσπάσματος. γ) Να εντοπίσετε του-

λάχιστον πέντε εικόνες του «εσύ» και του «εγώ» και να τις υπογραμμίσετε πάνω στο 

κείμενο. δ) Να εντοπίσετε πέντε τολμηρούς συνδυασμούς επιθέτων με ουσιαστικά και 

να τους αλλάξετε χρώμα ε) Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ και βρείτε τη σημα-

σία των λέξεων: φεγγερά, κληματίδες, υπνωτισμένα. Τι παρατηρείτε; Πρόκειται για 

λέξεις ποιητικές ή καθημερινές;  

2)Μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://tinyurl.com/nzzrg9f και ενημερωθείτε για το κί-

νημα του υπερρεαλισμού. Διαβάστε τα τρία πρώτα αποσπάσματα των Breton, Bigsby 

και Δημητρούλια και α) Δώστε ένα σύντομο ορισμό του υπερρεαλισμού (ή σουρεαλι-

σμού) β) Αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του και γ) Γράψτε πότε εμφανί-

στηκε και που. Στη συνέχεια επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://tinyurl.com/jdztkrd 

και διαβάστε τα δύο πρώτα αποσπάσματα των Abrams και Ρούσσου που αναφέρονται 

στον ελεύθερο στίχο. Στη συνέχεια σε δύο με τρεις σειρές γράψτε τις κυριότερες δια-

φορές του ελεύθερου στίχου από τον παραδοσιακό. Προσπαθήστε να αισθανθείτε το 

ρυθμό του ελεύθερου στίχου στο απόσπασμα από το «Μονόγραμμα».  

3)Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://tinyurl.com/zlgvoja και διαβάστε το 3ο απόσπα-

σμα του Ιακώβ. Στη συνέχεια μεταβείτε στη διεύθυνση 

http://www.patakis.gr/files/5835.pdf και διαβάστε την ενότητα 1.2 με τίτλο «Η εποχή 

και η τέχνη του». Ποια η σχέση του ποιητή με τον υπερρεαλισμό; 

4)Η δραματικότητα, η αστιξία και το άλογο στοιχείο είναι χαρακτηριστικά της μο-

ντέρνας ποίησης. Να εντοπίσετε στίχους στο απόσπασμα που να αποδεικνύουν την 

ύπαρξη αυτών των στοιχείων. Τι έχετε να επισημάνετε για την πολυσημία του ποιητι-

κού λόγου; 

5) Να συνθέσετε ένα ποίημα με μοντέρνα μορφή με θέμα τον έρωτα. 

Φύλλο εργασίας 5. Ομάδα πέμπτη «Σάρκινος λόγος» του Γιάννη Ρίτσου 

1)Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=qrFeFDRnmxw και 

ακούστε τον Ηλία Στέργιο (διάρκεια 4.21) να τραγουδάει απόσπασμα από τον «Σάρ-

κινο Λόγο». Στη συνέχεια επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/giannhs_ritsos/ta_erwtika.htm βρείτε «Τα Ε-

ρωτικά» και αντιγράψτε το απόσπασμα από το «Σάρκινο Λόγο». Έπειτα απαντήστε 

στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
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α) Να επιχειρήσετε μια σύντομη ερμηνεία του αποσπάσματος β) Να σχολιάσετε τους 

στίχους: Τί ὄμορφη ποὺ εἶσαι. Μὲ τρομάζει ἡ ὀμορφιά σου. Σὲ πεινάω. Σὲ διψάω. 

Σοῦ δέομαι: Κρύψου, γίνε ἀόρατη γιὰ ὅλους, ὁρατὴ μόνο σ᾿ ἐμένα. (Δώστε ιδιαίτερη 

σημασία στη λέξη δέομαι. Αν θέλετε επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ και βρείτε τη σημα-

σία της λέξης) γ) Μπείτε στη διεύθυνση http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ και προσπαθήστε 

να βρείτε τη σημασία της λέξης «ιμερόεντα». Τι αποτελέσματα βρήκατε; Ο Ρίτσος 

από τη μία χρησιμοποιεί λέξεις όπως: ιμερόεντα, εαρινών, διάστικτο, δέομαι και από 

την άλλη λέξεις όπως οινομαγειρεία, φαρμακείο, προβολείς, ελικόπτερο, τρίχωμα, 

αρκούδα. Τι έχετε να επισημάνετε σχετικά με τη χρήση τέτοιας ποικιλίας λέξεων; δ) 

Προσπαθήστε να «ερμηνεύσετε» τον τίτλο. Πρόκειται για προϊδεαστικό ή προβλημα-

τικό τίτλο; 

2)Μεταβείτε στη διεύθυνση http://fotodendro.blogspot.gr/2014/07/blog-post_13.html 

και βρείτε τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ρίτσου. Τρία από αυτά είναι τα ακό-

λουθα: α) επιδράσεις από τον υπερρεαλισμό (επαναστατική ματιά, κοινωνικές διεκδι-

κήσεις, απόκρυφος , σχεδόν, ανθρωπισμός, συνειρμικές εικόνες) β) εικαστικές εικό-

νες με έντονο συναισθηματικό φορτίο, εικόνες με απαράμιλλη διαύγεια και πρωτό-

τυπο τρόπο έκφρασης γ) επιδέξιος συνδυασμός του συγκεκριμένου και του αφηρημέ-

νου στη λεκτική διατύπωση. Προσπαθήστε να εντοπίσετε αυτά τα στοιχεία στο ποί-

ημα, δίνοντας μερικά παραδείγματα. Τι παρατηρείτε σχετικά με τις δυνατότητες της 

γλώσσας και τη χρήση της από τον ποιητή για τη δημιουργία συνειρμών και εικόνων; 

3)Μεταβείτε στη διεύθυνση http://tinyurl.com/jk6vh95 και διαβάστε το άρθρο. Σε 

ποια έργα του Ρίτσου είναι έντονο το ερωτικό στοιχείο; Γράψτε ένα σύντομο κείμενο 

για τη συλλογή «Τα Ερωτικά», στην οποία ανήκει ο «Σάρκινος Λόγος». 

4)Τρία χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης είναι η δραματικότητα, το άλογο στοι-

χείο και ο ελεύθερος στίχος. Να εντοπίσετε στο απόσπασμα ένα παράδειγμα για κάθε 

χαρακτηριστικό.  

5)Να γράψετε ένα μικρό δοκίμιο για τη δύναμη του έρωτα.  
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Σχολείο, Μουσείο και Τ.Π.Ε.  

Διδακτικό σενάριο "Πάμε Μουσείο;" 

(Στ' Δημοτικού, Μουσείο Σολωμού στην Κέρκυρα) 

Γεώργιος Παπαϊωάννου1, Ελένη Λώλη2 
1 Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Μουσειολογίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθη-

κονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, gpapaioa@ionio.gr 
2 Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Μουσειολογίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βι-

βλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 

elenil80@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει το διδακτικό σενάριο "Πάμε Μουσείο;", που σχε-

διάστηκε, ώστε να είναι απόλυτα συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για 

το μάθημα της Γλώσσας Στ΄ Δημοτικού. Το διδακτικό σενάριο αποτελεί καινοτόμο 

διδακτική προσέγγιση και στηρίζεται σε τρεις άξονες: α) στον γνωστικό που αφορά στο 

γλωσσικό μάθημα β) στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και γ) στην 

κατεύθυνση της σύγχρονης παιδαγωγικής να εντάξει το σχολείο στο ευρύτερο κοινω-

νικό πλαίσιο μέσω της επαφής με εξωσχολικούς φορείς, όπως είναι το μουσείο. Το 

εκπαιδευτικό σενάριο περιλάμβανε δραστηριότητες στο σχολείο (σχολική τάξη κι ερ-

γαστήριο πληροφορικής) διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών, καθώς και επίσκεψη στο 

Μουσείο Σολωμού στην Κέρκυρα. Αφόρμηση ήταν η 16η ενότητα του σχολικού βι-

βλίου της Γλώσσας, η οποία αφορά το μουσείο. Η ενότητα αυτή αξιοποιήθηκε με τη 

χρήση Τ.Π.Ε. και με ακόλουθη επίσκεψη στο Μουσείο Σολωμού. Στόχος ήταν ο ε-

μπλουτισμός του μαθήματος της Γλώσσας με δραστηριότητες τυπικής και άτυπης μά-

θησης όπως είναι τα μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα και η χρήση Τ.Π.Ε.. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γλώσσα Στ' Δημοτικού, μουσειοπαιδαγωγική, Τ.Π.Ε., εκπαιδευτική 

καινοτομία. 

Εισαγωγή 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη να μπορέσει το 

σχολικό περιβάλλον να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής (Καρατζά-

Σταυλιώτη, 2002). Ο σκοπός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών και οι διεθνείς 

τάσεις επηρεάζουν και την ελληνική εκπαίδευση (Βλάχου κ.ά., 2007). 

 Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) σύμφωνα με το "Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών" (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) το οποίο υποστηρίζει τη συγκρότηση 

της ολιστικής αντίληψης της σκέψης του μαθητή αποτελώντας έναν σημαντικό σύμ-

μαχο στην προσπάθειά του να αντιληφθεί το κοινωνικό σύνολο και το παγκόσμιο πλαί-

σιο (Ξωχέλλης, 2003, Χατζημιχαήλ, 2010). 

Το σενάριο ¨Πάμε Μουσείο;¨ είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το 

Δημοτικό σχολείο. Οι δραστηριότητες και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι 
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κατάλληλα και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, της ελεύθερης σκέψης 

και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών (Χριστιάς, 2004), στην ανάπτυξη 

της ικανότητας των μαθητών στον χειρισμό του προφορικού και γραπτού λόγου, με 

επάρκεια, αυτοπεποίθηση κι αποτελεσματικότητα. Παράλληλα αναπτύσσει τη δη-

μιουργικότητα ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι των λειτουργιών της ανθρώπινης νοημο-

σύνης (Sternberg-Grigorenko, 2000) ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να 

συμμετέχουν ενεργά και συνειδητά στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία τους. 

Μουσείο και εκπαίδευση 

Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και θεσμών όπως: το μουσείο, τη βιβλιοθήκη, τα ΚΠΕ, 

την πινακοθήκη μπορεί να συμβάλλουν στην έμπρακτη απόδειξη ότι η Παιδαγωγική 

ευνοεί στη μαθησιακή διαδικασία και όχι στη στείρα μετάδοση γνώσεων. Ενισχύει την 

ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος των μαθητών και μπορεί να τους προσφέρει διαφο-

ρετικές οπτικές των πεδίων μάθησης. Βοηθά στη μείωση της ανισότητας και της πιο 

εύκολης αποδοχής της πολιτιστικής διαφορετικότητας. 

Η συνεργασία όμως με το σχολείο είναι το ίδιο ωφέλιμη και για φορείς, όπως το μου-

σείο. Συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών ανεξαρτήτου ηλικίας. Δίνεται η δυνα-

τότητα στο άτομο να συνειδητοποιήσει την ανθρώπινη φύση και τα επιτεύγματά του. 

Ακόμα επέρχεται σταδιακή εξοικείωση με κάποιους τομείς που είναι δυσνόητοι στο 

κοινό, όπως η Τέχνη και η Ιστορία. Έρχεται σε επαφή με τους μελλοντικούς επισκέπτες 

του, τις προσδοκίες τους και την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους (Buffet κ.ά., 

2000). 

Το διδακτικό σενάριο 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η υλοποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος ¨Πάμε Μουσείο;¨ έγινε σε δύο διαφορε-

τικές τοποθεσίες: στο σχολείο και στο Μουσείο Σολωμού στην Κέρκυρα.  

Στο χώρο του σχολείου η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε αρχικά στη σχολική αίθουσα 

και στη συνέχεια στο εργαστήρι Πληροφορικής όπου είναι εγκατεστημένα το λογι-

σμικό του googleearth και τα προγράμματα word και powerpoint. Οι μαθητές στη δη-

μιουργία παραγωγής γραπτού λόγου εργάστηκαν σε ομάδες ώστε κι οι αδύναμοι μαθη-

τές να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος.  

Κατά την εργασία στον υπολογιστή οι μαθητές ανέπτυξαν μια πληθώρα κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων κυρίως με τους συνομήλικους τους (συνεργάζονται, αλληλοβοη-

θιούνται) και λιγότερο με την εκπαιδευτικό (Heft-Swaminathan, 2002). 

Τα λογισμικά οπτικοποίησης googleearth, γενικής χρήσης word και powerpoint και η 

χρήση του Διαδικτύου είναι η πιο πρόσφορη μορφή οργάνωσης της διδασκαλίας του 

γλωσσικού μαθήματος αφού συνδυάζει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που σύμ-
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φωνα με τη Σύγχρονη Παιδαγωγική είναι ο καταλληλότερος τρόπος δόμησης της γνώ-

σης με τη μάθηση, αξιοποιώντας τη δυναμική του μαθητικού πλαισίου (Ματσαγγού-

ρας, 2006), ξεδιπλώνει τα ενδιαφέροντά και τις ικανότητες του μαθητή και προβάλλει 

την αυτενέργειά του κατά τη σχολική διαδικασία (Χατζηδήμου, 2000, Ταρατόρη-

Τσαλκατίδου, 2002) σε συνδυασμό με την τεχνολογία των υπολογιστών. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

 Να εξοικειωθούν με το σπίτι του Διονύσιου Σολωμού που είναι πλέον ο χώρος στέ-

γασης του Μουσείου.  

 Να ¨διαβάσουν¨ και να ερμηνεύσουν τις λεζάντες του Μουσείου. 

 Να συνδέσουν όσα έμαθαν στο μάθημα της Ιστορίας ¨Η δεύτερη πολιορκία του 

Μεσολογγίου-ο Διονύσιος Σολωμός¨ με τις πληροφορίες του Μουσείου. 

 Να αναπτύξουν την αισθητική αντίληψη και έκφρασή τους και να νιώσουν τη χαρά 

της προσωπικής ανακάλυψης. 

 Να αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα κείμενο ή έναν κατάλογο ή μια πα-

ρουσίαση ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν. 

 Να γράψουν καλαίσθητα και ορθογραφημένα εξωσχολικά κείμενα. 

 

Ως προς τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

 Να εξοικειωθούν με τις εντολές των προγράμματων word και powerpoint για την 

επίτευξη των στόχων του μαθήματος. 

 Να  μάθουν τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του googleearth. 

 Να πλοηγηθούν στο Διαδίκτυο και να ανακτήσουν χρήσιμες πληροφορίες. 

 Να αλληλεπιδράσουν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να ανεβάσουν τις εργα-

σίες τους στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

 Να εργαστούν σε ομάδες, ώστε να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα και στην 

παραγωγή ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου γραπτού κειμένου. 
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 Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως ο διάλογος, η ανταλλαγή πληροφοριών και η επι-

χειρηματολογία στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

 Να αναπτύξουν την κριτική και τη δημιουργική τους σκέψη.  

 Να κρίνουν και να αξιολογήσουν τόσο την εργασία τους όσο και την εργασία των 

άλλων. 

 Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα που κατέχει η γλώσσα στον πολιτισμό του ελλη-

νικού λαού. 

Μεθοδολογία – Διδακτική Προσέγγιση 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η προσέγγιση του συγκεκριμένου σεναρίου έγινε μέσω των γνωστικών και κοινωνικο-

πολιτισμικών θεωριών μάθησης. Σύμφωνα με την πρώτη, η ανακάλυψη των γνώσεων 

γίνεται μέσω διερευνητικών διαδικασιών. Στόχος είναι η χρησιμοποίηση των γνωστι-

κών διαδικασιών να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι δραστηριότητες στρέφονται προς την ανακάλυψη της γνώσης και την κριτική στάση 

απέναντί της. Η νέα γνώση βασίζεται στην αναδόμηση και στον μετασχηματισμό της 

προηγούμενης γνώσης με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική επίδραση της γνωστικής 

ανάπτυξης (Mercer, 1995) και στη συνέχεια τα νέα δεδομένα θα οργανωθούν σε και-

νούρια σχήματα μάθησης. 

Στο επίκεντρο της σύγχρονης διδασκαλίας τοποθετείται ο μαθητής (Δερβίσης, 2003) 

γι΄ αυτό προτείνεται αρχικά η μεικτή διδασκαλία και στη συνέχεια η ομαδοκεντρική. 

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ανακάλυψη της 

νέας γνώσης μέσω της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας που αξιοποιεί τη δυναμική του 

μαθητικού πλαισίου (Ματσαγγούρας, 2006) είναι αναγκαία για την υλοποίηση του σε-

ναρίου.  

Η εκπαιδευτικός οφείλει να μεταδώσει τις γνώσεις στους μαθητές και παράλληλα να 

αφήσει το περιθώριο για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των μαθητών 

(Χατζηδήμου, 2000). Για να το επιτύχει, χρειάζεται να εφαρμόζει τις διάφορες μεθό-

δους επικοινωνίας, όπως ο διάλογος, η συζήτηση, η επεξεργασία κειμένων και πληρο-

φοριών που εξεικονίζονται με μη λεκτικό τρόπο κι η παροχή πληροφοριών (Χριστιάς, 

2004). Γι’ αυτό είχε καθοδηγητικό και ενθαρρυντικό ρόλο, ώστε όλοι οι μαθητές να 

καταλάβουν το νέο γνωστικό αντικείμενο και να εκφράσουν τις απορίες τους. Στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, στο ανέβασμα στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο Φύλλο 

Εργασίας η παρουσία της είναι παθητική. 
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Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Η προσέγγιση του διδακτικού σεναρίου ¨Πάμε Μουσείο¨ έγινε διαθεματικά και πολυ-

μεσιτικά με το λογισμικό οπτικοποίησης googleearth, το λογισμικό γενικής χρήσης 

word και powerpoint και τη χρήση του Διαδικτύου. 

Η διαθεματική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσα από το Α.Π.Σ. συνδυάζοντας το 

μάθημα της Ιστορίας ¨Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου-ο Διονύσιος Σολωμός¨ 

με τη δέκατη έκτη ενότητα του γλωσσικού μαθήματος ¨Μουσεία¨. 

Η πολυμεσιτική προσέγγιση στηρίζεται στη χρήση του ανοιχτού τύπου λογισμικού του 

κειμενογράφου (word) για τη δημιουργία κειμένου με την εισαγωγή εικόνων από προ-

σωπικό αρχείο ή από Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα για ομαδοκεντρικό τρόπο συνερ-

γασίας μεταξύ των μαθητών και ανταλλαγής απόψεων. Βοηθά τους μαθητές, κυρίως 

τους αδύναμους, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να βελτιώσουν τον παραγό-

μενο λόγο τους. Ο κειμενογράφος λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης και ανάπτυξης της 

δημιουργικότητάς τους. 

Το λογισμικό γενικής χρήσης powerpoint είναι κι αυτό ανοιχτού τύπου και υποστηρί-

ζεται μέσα από την ενεργή κι άμεση συμμετοχή του μαθητή στην απόκτηση της γνώ-

σης. Τους παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουν και να συνθέσουν έννοιες, μικρά κεί-

μενα και να βάλουν γεγονότα με τη σειρά που επιθυμούν, αποτελώντας ένα εργαλείο 

οργανώσης των πληροφοριών και οικοδόμησης της νέας γνώσης. 

Η χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης googleearth συμβάλλει στην απόκτηση οπτι-

κής επαφής με τον γεωγραφικό χώρο του Μουσείου. Συνδυάζει τον χάρτη της Κέρκυ-

ρας με περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή. Τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν 

μια πρώτη επαφή και να τοποθετηθούν χωροταξικά.   

Στο Φύλλο εργασίας οι ασκήσεις που δόθηκαν είχαν ως στόχο την κατανόηση τόσο της 

επίσκεψης στο Μουσείο όσο και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Χρήσιμοποιήθηκε 

το Inspiration που είναι ένα ανοιχτό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, όπου οι 

μαθητές χρησιμοποιούν λέξεις κι οπτικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών.  

Το δεύτερο μέρος του Φύλλου Εργασίας αποτελείται από ασκήσεις που έχουν δημιουρ-

γηθεί από το πρόγραμμα του HotPotatoes. Οι ασκήσεις είναι κλειστού τύπου κι έχουν 

συμπεριφορικό χαρακτήρα. Δίνεται η δυνατότητα να γίνει η αξιολόγηση της διδασκα-

λίας και να φανεί αν επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί στόχοι του μαθήματος με πιο παι-

χνιώδη μορφή. Μέσα από το HotPotatoes τα παιδιά μαθαίνουν ¨παίζοντας¨. 

Προτεινόμενο σενάριο 

Το σχολικό κέντρο Κυνοπιαστών στην Κέρκυρα, όπου υλοποίηθηκε το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό σενάριο, έχει εργαστήριο Πληροφορικής με πέντε ηλεκτρονικούς υπολο-

γιστές. Σε αυτούς είχαν εγκατασταθεί το λογισμικό οπτικοποίησης googleearth, γενι-
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κής χρήσης word και powerpoint, εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, το πρό-

γραμμα του HotPotatoes κι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού 

ήταν καθοδηγητικός και παρεμβατικός μόνο όταν κρινόταν αναγκαίο. 

1η Διδακτική ώρα 

Στην αρχή έγινε μία εισαγωγική συζήτηση στην τάξη για τον Διονύσιο Σολωμό με α-

φορμή το μάθημα από το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας ¨Η δεύτερη πολιορκία του Με-

σολογγίου-ο Διονύσιος Σολωμός¨.  

Στόχος του μαθήματος ήταν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου 

τους. Συγκεκριμένα να δουν το σπίτι του εθνικού μας ποιητή. Να πλουτίσουν το γνω-

στικό τους πεδίο με εικόνες και παραστάσεις. Να μάθουν να χρησιμοποιούν το λογι-

σμικό οπτικοποίησης googleearth. Να αντλούν πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να 

χρησιμοποιούν ό,τι χρειάζονται στο λογισμικό. 

Στη συνέχεια οι μαθητές πήγαν στο Εργαστήρι Πληροφορικής. Ήδη ήταν εγκατεστη-

μένα στους υπολογιστές τα λογισμικά googleearth, word και powerpoint. Σκοπός ήταν 

να αποκτήσουν οι μαθητές μια οπτική επαφή με το σπίτι του ποιητή. Με τη βοήθεια 

της εκπαιδευτικού τα παιδιά ανά ομάδες έμαθαν να χρησιμοποιούν το λογισμικό 

googleearth και μέσα από απλές εντολές κατάφεραν να εντοπίσουν καίρια σημεία, ό-

πως τη χώρα τους, το νησί της Κέρκυρας, την πόλη και το Μουσείο Σολωμού.  

Επιστρέφοντας στην τάξη έγινε συζήτηση (καταιγισμός ιδεών) και υποθέσεις για τη 

ζωή του Σολωμού και το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Η εκπαιδευτικός κατεύθυνε με 

ερωτήσεις δίχως να παρεμβαίνει στα τελικά συμπεράσματα που καταγράφηκαν και α-

ναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

2η - 3η Διδακτική ώρα 

Την επόμενη μέρα ακολούθησε το δίωρο γλωσσικό μάθημα. Με αφορμή τη 16η ενό-

τητα έγινε συζήτηση για τα μουσεία. Ποια η χρησιμότητά τους, αν έχουν επισκεφτεί 

και για ποιο λόγο και άλλες εισαγωγικές ερωτήσεις. Για να ξεκινήσει το μάθημα είδαν 

το βίντεο που είχε φτιαχτεί από τα ίδια τα παιδιά την προηγούμενη χρονιά στα πλαίσια 

του περιβαλλοντικού προγράμματος ¨Η ελιά, ο ελαιώνας μας¨ όπου είχαν μετατρέψει 

την τάξη τους σε ¨Μουσείο¨. 

Σκοπός του δεύτερου μαθήματος ήταν να γνωρίσουν διαφορετικά είδη μουσείων, να 

κατανοήσουν τη χρησιμότητά τους και να εντοπίσουν στο googleearth την τοποθεσία 

τους και να καταγράψουν τις εντυπώσεις του στον κειμενογράφο. Οι επιμέρους στόχοι 

ήταν: Να βρουν τα παιδιά την κεντρική ιδέα του κάθε κειμένου. Να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο του καθενός και να το σχολιάσουν. Να ανακαλύψουν το κοινό τους στοι-

χείο. Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε σχέση με τον πολιτισμό. Να αντιληφθούν 

τις αλλαγές που επέφερε η τεχνολογική εξέλιξη. 
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Χρησιμοποιώντας το σχολικό εγχειρίδιο διάβασαν τα δύο άρθρα ¨Μουσείο Αφής¨ και 

¨Ελληνικό Παιδικό Μουσείο¨. Εξέφρασαν την έκπληξη και τα συναισθήματά τους για 

τα δύο είδη μουσείων που δεν γνώριζαν καθόλου και δεν υπάρχουν στον τόπο τους. 

Εντυπωσιάστηκαν κυρίως από το Μουσείο Αφής κι από τις βιωματικές εμπειρίες που 

μπορεί να προσφέρει ένας μουσειακός χώρος. Συζητήθηκε το περιεχόμενο των κειμέ-

νων και σχολιάστηκε η δομή τους. Τα παιδιά εντόπισαν τα κοινά σημεία που υπάρχουν 

πριν και μετά την επίσκεψη σε έναν μουσειακό χώρο ως προς το συναισθηματικό απο-

τύπωμα και τη βιωματική εμπειρία. Έπειτα πήγαν στο εργαστήριο Πληροφορικής και 

εντόπισαν μέσω του googleearth τα δύο Μουσεία στην Αθήνα. Επιπρόσθετες πληρο-

φορίες άντλησαν από τη μηχανή αναζήτησης.  

Κάθε ομάδα συζήτησε και ετοίμασε στον κειμενογράφο (word) ένα μικρό κείμενο σαν 

περίληψη των δύο άρθρων και στη συνέχεια έγραψαν τις προσωπικές εντυπώσεις τους 

για αυτά τα δύο τόσο ιδιαίτερα μουσεία. Οι απόψεις τους ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρου-

σες. Εδώ η παρουσία της εκπαιδευτικού ήταν διακριτική, παρεμβαίνοντας μόνο όταν 

είχαν δυσκολίες με τις εντολές των προγραμμάτων. 

4η Διδακτική ώρα 

Η επόμενη διδακτική ώρα ήταν αρκετά ιδιαίτερη καθότι περιελάμβανε την επίσκεψη 

στο Μουσείο Σολωμού, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Αφού προηγήθηκαν όλες 

οι απαραίτητες διαδικασίες, δόθηκε η άδεια για την εκπαιδευτική εκδρομή. Προτού 

φύγουν από το χώρο του σχολείου να παιδιά παρακολούθησαν μία ψηφιακή απεικόνιση 

του Μουσείου από το site  iivw.di.ionio.gr.  

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η απόκτηση βιωματικής εμπειρίας και η σύνδεση αποσπα-

σματικών πληροφοριών σε ένα ενιαίο σύνολο (διαθεματικότητα). Πιο συγκεκριμένα 

να ανακαλύψουν, να προβληματιστούν και να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με τον 

τρόπο ζωής και γραφής του Διονύσιου Σολωμού. Να διαβάσουν και να δουν από κοντά 

το συγγραφικό του έργο. Να εμπνευστούν από τον χώρο του Μουσείου καθώς η πλειο-

ψηφία των μαθητών δεν το είχε επισκεφτεί ποτέ.  

Στον πρώτο όροφο ξεναγήθηκαν από την υπεύθυνη του Μουσείου, εξοικειώθηκαν με 

τον χώρο, κι όπως είπαν αργότερα, ένιωσαν πως γυρνούσαν πίσω στο χρόνο και βρι-

σκόταν σε άλλη εποχή. Σε αυτό συνέβαλε τόσο η επίπλωση και ο φωτισμός όσο και η 

αίσθηση πως θα εισέλθουν στο σπίτι του εθνικού μας ποιητή. Δόθηκαν οι απαραίτητες 

πληροφορίες και κατευθύνθηκαν στο δεύτερο επίπεδο.  

Στον επόμενο όροφο βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα, το γραφείο του, χειρόγραφά 

του και μια πληθώρα από γνωστά αλλά και λιγότερο αναγνωρίσιμα έργα του. Στους 

τοίχους υπάρχουν το οικογενειακό του οικόσημο, το γενεολογικό του δέντρο και πορ-

τρέτα του από διάφορες φάσεις της ζωής του. Αν και τα περισσότερα αντικείμενα ήταν 

μέσα σε βιτρίνες ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος και οι πολλές ερωτήσεις που έθεταν 

στην υπεύθυνη κατά την ξενάγηση έδειχνε το μεγάλο ενδιαφέρον τους. Στον τελευταίο 

όροφο κάθισαν και άρχισε η συζήτηση για όσα είχαν προηγηθεί.  
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Σε όλη τη διάρκεια της περιπλάνησής τους μέσα στο Μουσείο οι μαθητές είχαν τις 

φωτογραφικές τους μηχανές και τα τετράδιά τους και αποτύπωναν ψηφιακά και γραπτά 

ό,τι επιθυμούσαν. Το υλικό το χρησιμοποίησαν στις εργασίες τους. 

Επιστρέφοντας στο σχολείο οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, δεν επαρκούν οι υπο-

λογιστές για όλους, μπήκαν στο εργαστήριο κι απέδωσαν γραπτά με τη βοήθεια του 

word, τις προσωπικές τους σκέψεις κι εντυπώσεις από την επίσκεψή τους. 

5η Διδακτική ώρα 

Η επόμενη ώρα σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία τους στο Μουσείο. Είναι ουσιαστικά 

η ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων μέσα από τη ματιά των μαθητών. Σκοπός ήταν 

να εκφραστούν ελεύθερα και μέσα από τον υπολογιστή να ετοιμάσουν ένα κείμενο, 

έναν κατάλογο και μια παρουσίαση για τον Διονύσιο Σολωμό. Χρησιμοποιήσαν τα λο-

γισμικά word, powerpoint και το Διαδίκτυο ώστε να συλλέξουν και να οργανώσουν τις 

πληροφορίες για να πετύχουν τον σκοπό τους. Οι φωτογραφίες κι οι σημειώσεις από 

το Μουσείο αποτέλεσαν αρωγό.   

Οι μαθητές χωρίστηκαν από την εκπαιδευτικό σε τρεις ομάδες ίσης δυναμικής. Η 

πρώτη ομάδα επέλεξε να γράψει στον κειμενογράφο, ένα κείμενο αντλώντας πληρο-

φορίες από το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας κι από όσα είδαν, άκουσαν και φωτο-

γράφισαν από το Μουσείο. Ο τρόπος δόμησής του είχε αναλυθεί στο γλωσσικό μάθημα 

κι ήταν ευκαιρία για πρακτική εφαρμογή. Έπειτα το «ανέβασαν» στο site του σχολείου.  

Η επόμενη ομάδα ανέλαβε να παρουσιάσει, μέσα από το λογισμικό του powerpoint, 

στοιχεία από τη ζωή και το έργο του Διονύσιου Σολωμού, όπως αναλύθηκαν στο μά-

θημα της Ιστορίας και εμπλουτίστηκαν από την επίσκεψη στο Μουσείο. 

Η τελευταία ομάδα ανέλαβε να συγκεντρώσει σε έναν κατάλογο τους μουσειακούς χώ-

ρους που υπάρχουν στο νησί της Κέρκυρας συνοδεύοντας το από τα απαραίτητα στοι-

χεία που έμαθαν στο μάθημα της Γλώσσας "Ελληνικό Παιδικό Μουσείο". Απαραίτητη 

βοήθεια προσέφερε το Διαδίκτυο για την εγκυρότητα των στοιχείων. 

Ο αλληλοσεβασμός, το πνεύμα ομαδικότητας και αλληλοσυμπλήρωσης χωρίς να υ-

πάρχουν προστριβές ήταν αναγκαία για τη διεκπεραίωση των εργασιών. Τα παιδιά κα-

τάφεραν και πέτυχαν με απροσδόκητα θετικά αποτελέσματα τον σκοπό τους! 

6η Διδακτική ώρα 

Η τελευταία διδακτική ώρα του εκπαιδευτικού σεναρίου αποτελούνταν από ένα Τελικό 

Φύλλο Εργασίας που αφορούσε όχι μόνο το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, αλλά και 

το συναισθηματικό, την εξοικείωση με τον υπολογιστή, αλλά κυρίως με τη χρήση του 

για να παράγει κάτι δικό του μακριά από τα στεγανά του μαθήματος Πληροφορικής 

και τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Το Τελικό Φύλλο Εργασίας απαρτίζεται από ερωτήσεις-ασκήσεις που δημιουργήθηκαν 

με το κλειστού τύπου λογισμικό HotPotatoes κι από μια ερώτηση ανοιχτού τύπου στον 

κειμενογράφο, όπου κατέθεσαν την προσωπική τους εμπειρία από όλη τη διαδικασία. 

Οι μαθητές έμπαιναν στο εργαστήριο Πληροφορικής, απαντούσαν και τα αποθήκευαν 

σε ένα USB, ώστε οι επόμενοι που θα έμπαιναν στο εργαστήρι να μην είχαν πρόσβαση 

στις εργασίες των συμμαθητών τους. 

Η διαδικασία ήταν αρκετά χρονοβόρα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ενδιαφέρον. Θετικά 

σχόλια αποκόμισαν και  όσοι είδαν την εργασία των παιδιών στο site του σχολείου.  

Συμπεράσματα 

Το διδακτικό σενάριο ̈ Πάμε Μουσείο;¨ στόχευε στην εμπλοκή της γνωστικής περιοχής 

της Γλώσσας και της Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού, εμπλουτισμένο με εξωσχολικές δρα-

στηριότητες που σχετίζονται με τον χώρο του Μουσείου και τη χρήση Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μία σειρά δραστηριοτήτων που έχουν ως αφορμή το μάθημα της Ιστορίας ¨Η δεύτερη 

πολιορκία του Μεσολογγίου-ο Διονύσιος Σολωμός¨ σε άμεση συνάρτηση με το Μου-

σείο Σολωμού στην Κέρκυρα και την 16η ενότητα της Γλώσσας ¨Μουσεία¨, όπως προ-

βλέπεται μέσα από το Α.Π.Σ και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το δημοτικό σχολείο και η χρήση 

Τ.Π.Ε. έδωσαν μία διαφορετική διδακτική προσέγγιση.  

Μέσω της διαθεματικότητας, της αλληλεπίδρασης και της ενοποίησης του περιεχομέ-

νου των επιστημών επήλθε ο συγκερασμός του γλωσσικού μαθήματος με τη βιωματική 

εμπειρία στο Μουσείο Σολωμού. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το googleearth, εξοι-

κειώθηκαν με τα προγράμματα word και powerpoint, αναζήτησαν με επιτυχία πληρο-

φορίες στο Διαδίκτυο και κατάφεραν να αναρτήσουν τις εργασίες τους στην ιστοσελίδα 

του σχολείου. Μέσα από τα παραπάνω αποδεικνύεται με παραστατικό και ουσιώδη 

τρόπο πως η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τμήμα της καθημερινής διδακτικής 

πραγματικότητας. 
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Διδακτικό Σενάριο: «Δομή επανάληψης για…» 

Ματζάκος Πέτρος M.Sc., M.Ed., Δρ. 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19  
pematzakos@sch.gr 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε σε μαθη-
τές της Β Λυκείου με εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης 
σύμφωνα με το εποικοδομητικό μοντέλο και την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση. 
Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας αφενός μεν να 
συνδέονται  με την κατάκτηση των διδακτικών στόχων του σεναρίου αφετέρου να λά-
βουν υπόψη τους τα «συχνά λάθη των μαθητών», όπως αναφέρονται στη σχετική βι-
βλιογραφία – αρθρογραφία. Το σενάριο υλοποιήθηκε σε δύο διδακτικές ώρες στο ερ-
γαστήριο πληροφορικής αλλά για λόγους προσαρμογής του σεναρίου στις προδιαγρα-
φές του τόμου πρακτικών, στην παρούσα παρουσίαση περιγράφεται αναλυτικά η 
πρώτη διδακτική ώρα. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων και 
χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό λογισμό «Γλώσσα» και το «Δημιουργό Διαγραμμά-
των Ροής» εργαζόμενοι σε υπολογιστή.   

Λέξεις-Κλειδιά: Δομή επανάληψης Για .., συχνά λάθη, κοινωνικοπολιτισμική προσέγ-
γιση.  

Εισαγωγή 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών / προαπαιτούμενες 
γνώσεις 

Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των 
Η/Υ» της Β’ Λυκείου, στο 2ο κεφάλαιο στην 2η ενότητα, στην παράγραφο 2.2.7.4  
(Δομή επανάληψης).  

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον της «Γλώσσας» από προηγούμενα 
φετινά μαθήματα καθώς και με την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση της 
ακολουθιακής δομής και τη δομή επιλογής. Επίσης είναι εξοικειωμένοι με τη λύση 
ακολουθιακών προβλημάτων και προβλημάτων που απαιτούν «επιλογή» με τον 
«Δημιουργό Διαγραμμάτων Ροής». Τέλος γνωρίζουν το πότε λογικές προτάσεις (απλές 
και σύνθετες) είναι αληθείς/ψευδείς. Η δυνατότητα που παρέχει η χρήση του 
υπολογιστή και της «Γλώσσας» (ή οποιοσδήποτε άλλης γλώσσας προγραμματισμού)  
βοηθά στην ενεργοποίηση των μαθητών, στην οικοδόμηση της νέας γνώσης και στην 
εφαρμογή της νέας γνώσης στην επίλυση προβλημάτων αφού αφενός δεν λειτουργεί 
στατικά όπως θα λειτουργούσε το τετράδιο τους αλλά λειτουργεί διαδραστικά,  
αφετέρου με τη δυνατότητα που παρέχεται να δοκιμάζουν λύσεις μέσα από συζήτηση, 
διαφωνίες και συνεργασίες.   
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Η  «Γλώσσα» είναι μια γλώσσα προγραμματισμού με την οποία οι μαθητές μπορούν 
να λύνουν από απλά έως και σύνθετα προβλήματα εύκολα και γρήγορα, ενώ 
παράλληλα εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού. Η «Γλώσσα» 
διαθέτει ελληνικό ρεπερτόριο εντολών, αποτρέπει τα συντακτικά λάθη γιατί διαθέτει 
αριστερά στην επιφάνεια εργασίας την γκάμα εντολών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, ο δε μεταφραστής της εμφανίζει τη γραμμή που εμφανίζονται τα 
πιθανά λάθη. Τέλος, οι μαθητές μπορούν να βλέπουν την έξοδο του προγράμματος 
ταυτόχρονα με τον κώδικα, γεγονός που βοηθά στην εύκολη επίλυση συντακτικών / 
λογικών  λαθών.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου  

Το σενάριο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σενάριο που σκοπό έχει να κάνει ικανούς 
τους μαθητές να επιλύουν προβλήματα που απαιτούν επαναληπτικές διαδικασίες τόσο 
με διαγραμματικές τεχνικές όσο και με γλώσσα προγραμματισμού. 

Οι γνωστικοί στόχοι της πρώτης ώρας του δίωρου σεναρίου είναι: να αναγνωρίζουν ότι 
η ΓΙΑ χρησιμοποιείται όταν ξέρουμε το πλήθος των φορών που θέλουμε να εκτελεστεί 
η επαναληπτική διαδικασία (Φύλλο εργασίας 1), να αναγνωρίζουν/προσδιορίζουν τη 
συνθήκη έναρξης και τερματισμού της ΓΙΑ, (Φύλλο εργασίας 1).   Οι στόχοι 
δεξιοτήτων της πρώτης ώρας είναι: να προβλέπουν σωστά την έξοδο προγραμμάτων 
διατυπωμένων με κώδικα «Γλώσσας», όταν η είσοδος είναι δεδομένη, (Φύλλο 
εργασίας 1 και 2), να χρησιμοποιούν τη ΓΙΑ για την επίλυση προβλημάτων,  (Φύλλο 
εργασίας 2), να σχεδιάζουν τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής, (Φύλλο εργασίας 1,2).  

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου   

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες δύο ατόμων και το μάθημα υλοποιείται στο 
εργαστήριο πληροφορικής. Επίσης είναι γνωστό στους μαθητές ότι με τη χρήση του 
βιντεοπροβολέα με τυχαίο ή κατευθυνόμενο τρόπο, η οθόνη κάποιας ομάδας μαθητών 
προβάλλεται στον πίνακα. Αυτό συμβάλλει στην ενεργοποίηση της τάξης και στην 
εξάλειψη του φαινομένου της μη παρακολούθησης  από κάποιους μαθητές ή της 
ενασχόλησης τους με άλλα θέματα. Επίσης δρα ως πολύ καλό εργαλείο για την 
ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία συζητήσεων, διαφωνιών ή συμφωνιών με το πώς 
διαπραγματεύεται κάποιο ομάδα ένα από τα ζητούμενα θέματα. Αρχικά θα 
παρουσιαστεί και θα εξηγηθεί στους μαθητές η μορφή της ΓΙΑ δίνοντας και το σχετικό 
λογικό διάγραμμα, με την επίδειξη του παρακάτω αλγορίθμου (ΑΣΚ_1). Θα εξηγηθεί 
τι τιμές θα έχει ο μετρητής μέσα στο ΓΙΑ και τι έξω από αυτό, (3 λεπτά). Ο αλγόριθμος 
αυτός καθώς και ο επόμενος (ΑΣΚ_2)  είναι γραμμένος ήδη στον πίνακα ή σε 
διαφάνειες μιας παρουσίασης ώστε να μην χαθεί χρόνος για την πληκτρολόγηση του.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΣΚ_1 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΣΚ_2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι 

Ακολούθως θα 
τους ζητηθεί να 
κάνουν το Φύλο 
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ΑΡΧΗ 
  ι <-- 1 
  ΓΙΑ ι από 1 μέχρι 10 
    Γράψε 'Μέσα στο Για,  ι=',ι 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ 'Εξω από το Για ι=',ι 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
ΑΣΚ_1 
 

ΑΡΧΗ 
  ι <-- 1 
  ΓΙΑ ι από 1 μέχρι 10  με 
βήμα 2 
    Γράψε 'Μέσα στο Για,  ι=',ι 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ 'Εξω από το Για ι=',ι 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
ΑΣΚ_2 
 

Εργασίας-1 (22 
λεπτά). 
Ακολούθως θα 
τους ζητηθεί να 
κάνουν το Φύλο 
Εργασίας-2 (10 
λεπτά). 
Ακολούθως θα 
τους ζητηθεί να 
κάνουν το Φύλο 
Εργασίας-3 (5 
λεπτά). 
 

Ακολούθως ζητιέται από τους 
μαθητές  να απαντήσουν 
πόσες φορές θα εμφανιστεί το 
μήνυμα «Μέσα στο Για» και 
ποια θα είναι η τιμή που θα 
τυπωθεί για το i. 

Ακολούθως ζητιέται από τους 
μαθητές  να απαντήσουν 
πόσες φορές θα εμφανιστεί το 
μήνυμα «Μέσα στο Για» και 
ποια θα είναι η τιμή που θα 
τυπωθεί για το i. 

 

 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – Θέματα θεωρίας του 
διδακτικού σεναρίου 

Κεντρικό ρόλο στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων με τη βοήθεια των υπολογι-
στών κατέχει η κατασκευή των κατάλληλων αλγορίθμων επίλυσης. Η αλγοριθμική ε-
πίλυση ενός προβλήματος στηρίζεται στην κατάλληλη χρήση βασικών αλγοριθμικών 
δομών που αφορούν κυρίως στην ανάθεση, στον έλεγχο, στην επανάληψη και στην 
αναδρομή. Ως εκ τούτου η κατανόηση τους αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής σημασίας 
για τους μαθητές. Οι αλγόριθμοι αποτελούν γενικές και αφαιρετικές διαδικασίες που 
προκύπτουν από σειρά άλλων αφαιρετικών διαδικασιών και ως εκ τούτου απαιτούν την 
ανάπτυξη γνωστικών δομών υψηλού επιπέδου (Papert, 1980; Clements, 1987; Kurland, 
Pea, Clement & Mawby, 1989). Οι μαθητές συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση της 
μεταβλητής και των βασικών αλγοριθμικών δομών στον προγραμματισμό (Samurcay, 
1989; Spohrer & Soloway &, 1989; Putnam, Sleeman, Baxter & Kuspa; 1989; Τζιμο-
γιάννης & Γεωργίου 1999; Τζιμογιάννης & Κόμης, 1999). Η κατανόηση ενός αλγορίθ-
μου προϋποθέτει την ικανότητα του μαθητή να ερμηνεύσει τη διαδικασία επίλυσης 
προβλήματος σε πολλαπλά αναπαραστασιακά συστήματα. Τέτοια συστήματα είναι η 
φυσική γλώσσα, μια γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας επίλυσης, ο ψευδοκώδι-
κας και τέλος το πρόγραμμα υλοποίησης. Οι σύγχρονες εποικοδομιστικές προσεγγίσεις 
στη μάθηση δίνουν έμφαση στον ενεργητικό, υποκειμενικό και κατασκευαστικό χαρα-
κτήρα της γνώσης των ατόμων προκειμένου να προσαρμοστούν στο περιβάλλον στο 
οποίο ζουν (von Glasersfeld, 1987). Η έμφαση δίνεται στην ενεργητική και πρακτική 
συμμετοχή των μαθητών (Piaget, 1970) σε δραστηριότητες που αφορούν σε εμπειρικές 
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καταστάσεις της καθημερινής ζωής που έχουν νόημα για αυτούς, ώστε να τους δη-
μιουργείται κίνητρο για μάθηση (Leontiev1981, Noss, & Hoyles, 1996).  

Επιπλέον, αναγνωρίζεται ο ρόλος των εργαλείων και ειδικότερα των περιβαλλόντων 
μάθησης σε υπολογιστή στη μάθηση των μαθητών και στην ανάπτυξη της κριτικής 
τους σκέψης (Papert, 1980; Jonassen, 1996; Noss & Hoyles, 1996). Ειδικότερα, ανα-
γνωρίζεται η σημασία των περιβαλλόντων πολλαπλών αναπαραστάσεων στην έκ-
φραση των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών στη μάθησή τους, προσφέροντάς τους δυνα-
τότητες διαφορετικής αφετηρίας (Borba & Confrey 1996; Dyfour-Janvier, Bednarz, & 
Belanger, 1987). Τα περιβάλλοντα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση εν-
νοιών με μεγάλο βαθμό αδιαφάνειας. Σημαντικός αριθμός τέτοιων εννοιών αφορούν 
στο αντικείμενο της Πληροφορικής. Οι μαθητές εκφράζοντας τη γνώση τους σε διαφο-
ρετικά αναπαραστασιακά συστήματα μπορούν να πραγματοποιήσουν συνδέσεις ανά-
μεσα στη συγκεκριμένη, τη διαισθητική και στη συμβολική γνώση (Kordaki Μ., & 
Potari D., 2002; Noss, Healy, & Hoyles, 1997). Γι αυτό το λόγο η διδασκαλία της ΓΙΑ 
δεν θα γίνει μόνο στη «Γλώσσα», δηλαδή σε ένα μόνο αναπαραστατικό περιβάλλον. 
Οι προς διδασκαλία αλγόριθμοι θα δημιουργούνται αρχικά σε φυσική γλώσσα, ακο-
λούθως σε διάγραμμα ροής με τον «Δημιουργό Διαγραμμάτων Ροής» και τέλος στη 
«Γλώσσα».   

Επίσης, επειδή  όπως αναφέρεται, ο καθηγητής, εκτός από την κλασική πρακτική της 
ανακοίνωσης ενός προβλήματος στους μαθητές και της επεξήγησής του, ώστε αυτοί να 
προχωρήσουν στην επίλυσή του, μπορεί να χρησιμοποιήσει και εναλλακτικές διδακτικές 
προσεγγίσεις (Γρηγοριάδου, Γόγουλου & Γουλή, 2002), για παράδειγμα:  

(Α) Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν έναν έτοιμο αλγόριθμο (ή πρόγραμμα) 
επίλυσης του προβλήματος, για τον οποίο δεν έχουν λάβει εξηγήσεις. Εκτελούν αυτόν τον 
αλγόριθμο (ή πρόγραμμα) στον υπολογιστή τους και καλούνται να απαντήσουν σε ερω-
τήσεις που αφορούν κυρίως «στο διάλογο με τον υπολογιστή». Στη συνέχεια, οι μαθητές 
μελετούν τον αλγόριθμο (ή πρόγραμμα) και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τις εντολές 
που χρησιμοποιούνται. Τέλος, οι μαθητές συζητούν τις απαντήσεις/προβληματισμούς 
τους και αποσαφηνίζουν τυχόν απορίες τους με το διδάσκοντα.  

(Β) Οι μαθητές, αρχικά, καλούνται να διαβάσουν έναν έτοιμο αλγόριθμο (ή πρόγραμμα) 
επίλυσης του προβλήματος και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τη λειτουργία 
και τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των προγραμματιστικών δομών που χρησιμοποιού-
νται. Επίσης, καλούνται να προβλέψουν τη «συμπεριφορά» του αλγορίθμου ή του προ-
γράμματος και, τέλος, να συγκρίνουν και να ελέγξουν τις απαντήσεις τους εκτελώντας το 
πρόγραμμα (στρατηγική «προβλέπω και στη συνέχεια επιβεβαιώνω»). Όταν οι προβλέ-
ψεις των μαθητών δε συμφωνούν με τα πραγματικά αποτελέσματα καλούνται να τις εξη-
γήσουν, ώστε να εντοπίσουν το λάθος τους και να διευκρινίσουν τυχόν παρανοήσεις τους. 
Στο σημείο αυτό ο καθηγητής μπορεί να τους διευκολύνει με υποδείξεις, επεξηγήσεις ή 
να τους προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες,  
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αποφασίστηκε να ξεκινήσει η διδασκαλία της ΓΙΑ με τη χρήση έτοιμων παραδειγμά-
των σε «Γλώσσα» με συγκεκριμένες τιμές εισόδων για να οικοδομήσουν οι μαθητές 
μόνοι τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όταν χρησιμοποιείται η ΓΙΑ.    

Χρήση η.υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο («προστιθέ-
μενη αξία» και αντίλογος, επιφυλάξεις, προβλήματα 

Το σενάριο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής κάνοντας χρήση του 
λογισμικού «Γλώσσα», του «Δημιουργού διαγραμμάτων ροής» και του προγράμματος 
προβολής της οθόνης ενός υπολογιστή δικτύου στον πίνακα μέσω ενός 
βιντεοπροβολέα. Η χρήση του βιντεοπροβολέα για την προβολή με τυχαίο ή  
κατευθυνόμενο τρόπο της οθόνης κάποιας ομάδας μαθητών στον πίνακα, συμβάλλει 
στην ενεργοποίηση της τάξης, στην εξάλειψη του φαινομένου της μη παρακολούθησης  
από κάποιους μαθητές ή της ενασχόλησης τους με άλλα θέματα. Επίσης δρα ως πολύ 
καλό εργαλείο για την ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία συζητήσεων, διαφωνιών ή 
συμφωνιών με το πώς διαπραγματεύεται κάποιο ομάδα ένα από τα ζητούμενα θέματα. 

Επιλέχτηκε οι ασκήσεις που καλούνται οι μαθητές να λύσουν στα φύλλα εργασίας, 
αφενός μεν να έχουν πολλές εισόδους –άρα οι μαθητές να δοκιμάσουν πολλαπλώς το 
πώς λειτουργεί η ΓΙΑ- αφετέρου να υλοποιηθούν με το λογισμικό «Γλώσσα» και 
«Δημιουργό διαγραμμάτων ροής» γιατί το τμήμα αυτό της διδασκαλίας βασίζεται στη 
συμπεριφοριστική σχολή, ενισχύοντας την ανακαλυπτική και τη διερευνητική μάθηση. 
Με τη χρήση των λογισμικών είναι δυνατόν να γίνουν πολλαπλές επαναλήψεις, η 
απάντηση να δίνεται με ταχύτητα, υπάρχει η δυνατότητα απλότητας στον τρόπο 
απόδοσης της απάντησης και υπάρχει ακόμα ανάδραση (feedback) με την άμεση 
αποκάλυψη του σωστού ή λάθους, χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη μάθηση. 

Επίσης, η εργασία σε ομάδες ενισχύει την ενεργή συμμετοχή, την ομαδική-
συνεργατική μάθηση που στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτικές θεωρίες μάθησης 
σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από την συμμετοχή τους σε ομάδες, 
διαφωνώντας, συμφωνώντας, υποστηρίζοντας ρόλους και συνεργαζόμενοι. 

Αναπαράσταση των μαθητών / πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο  

Στη χώρα μας τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν αναφερθεί ενδιαφέροντα αποτελέ-
σματα, τα οποία αφορούν σε παρανοήσεις μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
για βασικές έννοιες του προγραμματισμού (Τζιμογιάννης & Γεωργίου 1998, Τζιμο-
γιάννης & Κόμης 2000), σε μαθησιακές δυσκολίες στην χρήση των επαναληπτικών 
δομών για την επίλυση προβλημάτων (Γρηγοριάδου, Γόγουλου & Γουλή 2002), σε δι-
δακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες (Πολίτης, Καραμάνης & Κόμης 2001, Ξυνό-
γαλος Στέλιος 2005). Συγκεκριμένα στην επαναληπτική δομή «ΓΙΑ» οι σημαντικότε-
ρες δυσκολίες σχετίζονται (Γρηγοριάδου, Μ., κ.α. 2009) με τον καθορισμό του βήμα-
τος ανανέωσης της μεταβλητής-μετρητή. Οι μαθητές δεν είναι πάντα σε θέση να καθο-
ρίσουν την τιμή βάσει της οποίας θα αυξάνεται ή θα μειώνεται η τρέχουσα τιμή της 
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μεταβλητής-μετρητή (δραστηριότητα 2, φύλλο εργασίας 2). Συχνά μάλιστα, χρησιμο-
ποιούν μία επιπλέον μεταβλητή (ή και την ίδια μεταβλητή) στο σώμα εντολών της ε-
πανάληψης και αλλάζουν την τιμή της χρησιμοποιώντας εντολή ανάθεσης τιμής. Α-
κόμα παρουσιάζονται προβλήματα για το πότε ελέγχεται η μεταβλητή-μετρητής σε 
σχέση με την τελική τιμή (Φύλο εργασίας 1: δραστηριότητα 4), για το αν μπορεί η  
μεταβλητή - μετρητής να αλλάξει από μία ανάθεση τιμής μέσα στο βρόχο, για το ποια 
είναι η τιμή της μεταβλητή-μετρητής μετά τον τερματισμό εκτέλεσης του βρόχου 
(ΑΣΚ_1, ΑΣΚ_2, Φύλλο εργασίας 1: δραστηριότητα 3).  

Υποκείμενη θεωρία μάθησης (συμπεριφορισμός, κονστρουκτιβισμός, Vygotsky, 
κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις) 

Αρχικά ακολουθώντας τη θεωρία του συμπεριφορισμού «η μάθηση είναι διαδικασία 
πρόσκτησης γνώσης» γίνεται ένας συνδυασμός παράδοσης του μαθήματος 
(μετωπικής/δασκαλοκεντρικής προσέγγισης) βασιζόμενοι στο ότι με τις επαναλήψεις 
κατακτάται η γνώση αναλύοντας κάθε γνώση σε στοιχειώδεις. Αρχικά λοιπόν 
παρουσιάζεται από το διδάσκοντα η λειτουργία της ΓΙΑ και ακολούθως με έτοιμα 
προγράμματα (για να μη χαθεί χρόνος στην πληκτρολόγηση και στη διόρθωση 
συντακτικών λαθών) που υπάρχουν στο πρώτο φύλλο εργασίας με πολλές εισόδους 
δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν πολλαπλώς το πώς λειτουργεί η 
ΓΙΑ. Κατά τη διάρκεια επίλυσης του φύλλων εργασίας ενισχύεται η ανακαλυπτική και 
διερευνητική μάθηση οι δε μαθητές μέσα από τη λειτουργία τους σε ομάδες 
(κοινωνικοπολιτική προσέγγιση της γνώσης) και βοηθούμενοι από το λογισμικό που 
δίνει τη δυνατότητα μέσα από πολλαπλές επαναλήψεις, με ταχύτητα στην απάντηση, 
και με δυνατότητα άμεσης αποκάλυψης του σωστού ή λάθους (εποικοδομητική 
προσέγγιση) να δημιουργούν τη γνώση τους. 

Αξιολόγηση 

Τεστ αυτοαξιολόγησης (κλειστού τύπου) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1   (1η διδακτική ώρα) 

Δραστηριότητα 1 (25 λεπτά) 

1. Σημειώστε σε ποια από τα παρακάτω προβλήματα θα χρησιμοποιήσουμε εντολή 
επανάληψης ΓΙΑ. (4 λεπτά) 

Πρόβλημα 

Χρήση δομής 
επανάληψης 

ΓΙΑ 
Ναι Όχι 

1. Να γίνει πρόγραμμα που θα τυπώνει θετικούς αριθμούς μέχρι 
να του δώσουμε κάποιο αρνητικό ή μηδέν.  
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2. Να γίνει πρόγραμμα που θα τυπώνει τους θετικούς αριθμούς 
10,11,12,……25. 

  

3. Να γίνει πρόγραμμα που θα τυπώνει αριθμούς μέχρι το 
άθροισμα τους να γίνει μεγαλύτερο από 50. 

  

4. Να γίνει πρόγραμμα που θα τυπώνει το άθροισμα 5 αριθμών που 
θα του δώσουμε από το πληκτρολόγιο.  

  

5. Να γίνει πρόγραμμα που θα τυπώνει τους αριθμούς -40,-30,-20,-
10,0,10.  

  

 

2. Γράψτε σε «Γλώσσα» τον κώδικα για τη λύση των προβλημάτων 2 και 5 από 
παραπάνω.  (6 λεπτά) 

Ακολούθως δώστε το διάγραμμα ροής για τα προηγούμενα προβλήματα 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό «Δημιουργός Διαγραμμάτων ροής», που θα βρείτε στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. (4 λεπτά) 

3. Άνοιξε το πρόγραμμα ΑΣΚ-3 στο οποίο φαίνεται ο παρακάτω κώδικας.              

Τι θα εμφανίσει;     

Τι θα εμφανίσει αν δώσουμε αρχική τιμή ι0; (εννοούμε στην εντολή ΓΙΑ την τιμή 
του ι στο ΑΠΟ ) 

Τι θα εμφανίσει αν δώσουμε αρχική τιμή ι0 και δεν γράψουμε βήμα; 

Τι θα εμφανίσει αν δώσουμε αρχική τιμή ι0 και γράψουμε βήμα -1; 

Ανοίξτε το «Δημιουργό Διαγραμμάτων Ροής» και φτιάξτε το διάγραμμα ροής του 
παρόντος αλγορίθμου.                                (5 λεπτά) 

4. Άνοιξε το πρόγραμμα ΑΣΚ-4 στο οποίο φαίνεται ο παρακάτω κώδικας.                                       
Τι θα εμφανίσει για χ2 και για χ-2;                                  (6 λεπτά) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΣΚ_3 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι 

ΑΡΧΗ 

  ΓΙΑ ι από 1 μέχρι 10  με βήμα 3 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΣΚ_4 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ,α,ι 

ΑΡΧΗ 

  Διάβασε χ 

1280

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



    Γράψε 'Μέσα στο Για,  ι=',ι 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΓΡΑΨΕ 'Εξω από το Για ι=',ι 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΑΣΚ_3 

  α <-- χ 

  ΓΙΑ ι από -1 μέχρι χ 

    Αν ι=1 τότε 

      α <-- α+ι+3 

    αλλιώς 

      α <-- α+ι 

    τέλος_αν 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΓΡΑΨΕ 'α=',α 

  Γράψε 'ι=',ι 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΑΣΚ_4 
      

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2   (15 λεπτά) 

Δραστηριότητα 2:  

1. Άνοιξε το πρόγραμμα ΑΣΚ-5 στο 
οποίο φαίνεται ο παρακάτω κώδικάς.   Τι 
θα εμφανίσει αν δώσουμε χ2;, χ-2;, 
χ4 και γράψουμε και βήμα -2;                                  
(5 λεπτά) 

                                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΣΚ_5 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i,x 

ΑΡΧΗ 

Διάβασε x  

 ΓΙΑ i από x μέχρι 1 

    γράψε i 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΑΣΚ_5    
2. Έστω ότι στα πλαίσια της «βοήθειας» συμμαθητών σας που δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στην πολυήμερη εκδρομή που θα γίνει σε 10 εβδομάδες, αποφασίζετε 
να μαζέψετε χρήματα ως τμήμα οι ίδιοι συμμετέχοντας από το εβδομαδιαίο σας 
χαρτζιλίκι. Η βοήθεια προβλέπει την καταβολή την πρώτη εβδομάδα 0,1€ από τον 
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καθένα από τους 25 μαθητές του τμήματος. Για τις επόμενες 9 εβδομάδες θα αυξάνει 
ο καθένας από εσάς το καταβαλλόμενο ποσό κατά 0,1€. Να γίνει πρόγραμμα που θα 
εμφανίζει την ποσότητα των χρημάτων που θα μαζευτούν στο τέλος της 10ης 
εβδομάδας.  (10 λεπτά) 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (Αξιολόγηση)     (5 λεπτά)  

Τι θα τυπώσουν τα παρακάτω προγράμματα; 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   τεστ1 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι 

ΑΡΧΗ 

  ΓΙΑ ι από 2 μέχρι 1 

    γράψε ι 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  τεστ1 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   τεστ2 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι 

ΑΡΧΗ 

  ΓΙΑ ι από 20 μέχρι 5 με βήμα -3 

    γράψε ι 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  τεστ2 
 

 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες (1ης διδα-
κτικής ώρας) 

Έστω ότι στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής αποστολής στην Αιθιοπία, παρέχεται 
ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια στους κατοίκους της από κάποια μη κυβερνητική 
οργάνωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η ελονοσία. Η μολυσματική αυτή ασθένεια, πλήττει 
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και ιδιαίτερα τις παιδικές ηλικίες. Η βοήθεια 
προβλέπει την αποστολή 5000 εμβολίων τον πρώτο χρόνο (2010). Για τα επόμενα 
χρόνια, έως και το 2016, η αποστολή εμβολίων θα γίνεται ανά διετία και η ποσότητα 
θα αυξάνεται σε κάθε αποστολή. κατά 1000 εμβόλια Να γίνει πρόγραμμα που θα 
εμφανίζει την ποσότητα των εμβολίων που θα φθάνουν στη χώρα με κάθε αποστολή.  

Αλλάξετε το προηγούμενο πρόγραμμα και κάνετε το να εμφανίζει μηνύματα που να 
δείχνουν τα εμβόλια που θα φθάνουν ανά έτος αρχίζοντας από το έτος 2016 και 
καταλήγοντας στο 2010. Δηλαδή τα μηνύματα νε είναι τις μορφής: «Το έτος 2016 θα 
σταλούν 8000 εμβόλια», «Το έτος 2014 θα σταλούν 7000 εμβόλια», «Το έτος 2012  θα 
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σταλούν 6000 εμβόλια» κ.ο.κ..  
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προβλημάτων . Το παράδειγμα των πινάκων, Πρακτικά ∆ιημερίδας Πληροφορι-
κής «Η Πληροφορική στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση» , 28-34, Αθήνα 

Tζιμογιάννης, Α, & Κόμης, Β., (1999). Επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό 
περιβάλλον : η οικοδόμηση της δομής ελέγχου από τους μαθητές του Ενιαίου 
Λυκείου. Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου ‘Διδακτική των Μαθηματικών και Πληρο-
φορική στην Εκπαίδευση’ (σελ. 243-249). Ρέθυμνο 1999. 

Τζιμογιάννης Α. &Κόμης Β. (2000), Επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό πε-
ριβάλλον: η οικοδόμηση της δομής ελέγχου από τους μαθητές του Ενιαίου Λυ-
κείου, στο Π. Μιχαηλίδης (επιμ. ), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με 
∆ιεθνή Συμμετοχή «∆ιδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαί-
δευση», 243-249, Ρέθυμνο  
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Δοντάκια γερά και ευτυχισμένα! Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο 

Κλημάνογλου Σοφία. 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Sc Mοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μο-

νάδων. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
sopkliman@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία διαπραγματεύεται την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για μα-
θητές προσχολικής ηλικίας εμπλέκοντας τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε ένα πρόγραμμα Aγωγής Υγείας. Εστιάζει στην ενεργητική 
διαχείριση, αφομοίωση και χρησιμοποίηση των πληροφοριών που οδηγούν στη μά-
θηση στο νέο πλαίσιο που προσφέρουν γι’ αυτή τη διαδικασία οι Νέες Τεχνολογίες. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται αφορά στην «Γνωριμία με τη στοματική 
κοιλότητα, τα δόντια και τους τρόπους στοματικής υγιεινής» και υλοποιείται με την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών. Επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες για τη δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού περι-
βάλλοντος με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών για τους σκοπούς της μάθησης, ώ-
στε να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους 
προσέγγισης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., πρόγραμμα αγωγής υγείας, υγιεινή στόματος, δόντια, προ-
σχολική ηλικία. 

Εισαγωγή 

Τα ερευνητικά δεδομένα (Clements & Sarama, 2003; Plowman & Stephen, 
2003;Bolstad, 2004; Hertzog & Klein, 2005; Libby & O’ Rourke, 2006;) συγκλίνουν 
στο ότι ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης 
και των μικρών παιδιών και μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία, συνεργασία, δη-
μιουργικότητα και γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων. Έτσι παρατηρείται ότι τα τελευ-
ταία χρόνια, δεδομένης και της εξέλιξης της τεχνολογίας, που έχει οδηγήσει στη δη-
μιουργία πολύ πιο εύχρηστων υπολογιστικών περιβαλλόντων, το ελληνικό πρόγραμμα 
σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης ενσωματώνει τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Σήμερα, που 
η καθημερινότητα, αλλά και η επίσημη σχολική πραγματικότητα, εμπλέκουν τους μα-
θητές με τη χρήση των Τ.Π.Ε. από νεαρή ηλικία, γίνεται όλο και πιο αναγκαίο οι αρχι-
κές αναστολές και η προσπάθεια απομόνωσης των νεαρών παιδιών από τις Τ.Π.Ε. να 
δώσουν τη θέση τους στην προσπάθεια προσδιορισμού των ωφέλιμων χρήσεων και της 
αποτελεσματικής τους αξιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Φεσάκης, 2008). 
Από την άλλη, σκοπός υλοποίησης των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η βελτί-
ωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών μέσα από την 
ενίσχυση της προσωπικότητας αλλά και την αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού 
πλαισίου μέσα στο οποίο αυτά ζουν και μεγαλώνουν. (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, 2015). 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές. 

Εντάσσεται στο πεδίο «Παιδί και ανθρωπογενές περιβάλλον» και έχει επεκτάσεις στη 
γλώσσα, στη μουσική, στην αισθητική αγωγή και στις Τ.Π.Ε. Ιδιαίτερη περιοχή του 
γνωστικού αντικειμένου: καλλιέργεια και ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνι-
κής νοημοσύνης μέσω των παιγνιωδών και βιωματικών δραστηριοτήτων με την αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε.. 

Γενικός Σκοπός. 

Σκοπός της εργασίας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα δόντια και γενικά την στοματική 
κοιλότητά τους όπως επίσης να αντιληφθούν τη σημασία και χρησιμότητα των δοντιών 
αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες για την καθημερινή φροντίδα τους.  

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδι-
κασία. 
• Να κατανοήσουν διάφορες νέες έννοιες και λέξεις που έχουν να κάνουν με την στο-

ματική κοιλότητα και τα δόντια, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και το επίπεδο 
των γνώσεών τους. Επίσης να κατανοούν το νόημα των λέξεων, το νόημα των κει-
μένων, αλλά και να αναπαράγουν νέες λέξεις 

• Να μάθουν να εκφράζουν τις απόψεις τους με τη χρήση του προφορικού λόγου. 
• Να γνωρίσουν τη χρήση και τη χρησιμότητα της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείο 

δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας. 
• Να επικοινωνούν μεταξύ τους και να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις. 
• Να εκφράζονται μέσα στο χώρο μέσα από αυτοσχεδιασμό , θεατρικό παιχνίδι, μου-

σική ερμηνεία αλλά και τη χρήση διαφόρων υλικών όπως χαρτί , χαρτόνι κάνσον, 
άργιλο, πλαστελίνη κ.λ.π. 

• 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 νη-
πιαγωγό 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, εννοιολο-
γική χαρτογράφηση), ε) Jigsaw Puzzler, στ) με τη χρήση του photostory (λογισμικό 
δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών), ζ) Tuxpaint (Πρόγραμμα Ζωγραφικής για όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα - Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα). 

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, 
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Inspiration, Tuxpaint, youtube video downloader, format factory, wikispaces for teach-
ers, jigsaw puzzler, photostory, κειμενογράφος (Microsoft Word, OpenOffice Writer) 
βιντεοπροβολέας. 

Διάρκεια 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνθηκε σε τμήμα 23 νηπίων κατά τη 
διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 δραστηριότητες. 
Ξεκινούσαν με την ολοκλήρωση της προσέλευσης των νηπίων στο χώρο του νηπιαγω-
γείου δηλαδή από τις 8.30 και διαρκούσαν έως τις 9.00 το πρωί. Οι ομάδες αποτελού-
νταν από δύο άτομα σε κάθε υπολογιστή (10 υπολογιστές) και σε τρεις υπολογιστές 
υπήρχαν τρία παιδάκια, μιας και ο αριθμός των νηπίων είναι 23.  

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». 
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.  

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. 
στο νηπιαγωγείο είναι οι παρακάτω: 
• Να γνωρίσει το παιδί τις Τ.Π.Ε. και να δημιουργήσει. 
• Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται υπολογιστικά περιβάλλοντα και ψηφιακές  
• συσκευές ώστε να αναζητούν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες. 
• Να επικοινωνήσει και να συνεργασθεί με τις Τ.Π.Ε.. 

Οι μαθητές εκφράζονται, αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν, παίζουν και μαθαίνουν να 
συνεργάζονται χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο των καθημερινών τους δρα-
στηριοτήτων εντός και εκτός σχολικής τάξης. Σε όλες τις δραστηριότητες του σενα-
ρίου μας ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο έκφρασης, δημιουργίας και ανακάλυψης 
της γνώσης. 

Οργάνωση της τάξης 

Προτείνεται η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία διότι βοηθά τους µαθητές να αισθάνο-
νται υπεύθυνα και σηµαντικά άτοµα, ικανά να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της 
σχολικής ζωής (∆ερβίσης, 1998). Κατά τον Ματσαγγούρα (2000), ένας άλλος λόγος 
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εφαρμογής της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι ότι παρέχει λύση σε τρία βασικά 
θέματα, που είναι η σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, η ενεργητική συμμε-
τοχή των μαθητών στη διαδικασία του μαθήματος και στα προβλήματα άσχημης συ-
μπεριφοράς και πειθαρχίας λόγω της μη συμμετοχής τους στο μάθημα. Σύμφωνα με 
τελευταίες έρευνες ωφέλιμη αποτελεί και στο χώρο του νηπιαγωγείου η χρήση του κοι-
νωνιογράμματος, ρωτώντας τα παιδιά εμπιστευτικά το καθένα χωριστά «με ποιον θα 
ήθελε να πάει εκδρομή ή μια βόλτα». Το «κοινωνιόγραμμα» ασχολείται με τη μέτρηση 
των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Προ-
σπαθεί δηλαδή να συλλάβει και να εκφράσει ποσοτικά και ποιοτικά τις κοινωνικές ε-
παφές και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας ή ανάμεσα 
στις διάφορες κοινωνικές ομάδες (Μ. Δεληκωστοπούλου – Σ. Γράψα, 1982). 

Περιγραφή σεναρίου. 

Αφόρμηση: Η επίσκεψη ενός νηπίου στον Οδοντίατρο. 

1η Εβδομάδα. 1η Δραστηριότητα: «Ιδεοθύελλα». Η νηπιαγωγός ρωτά τα παιδιά «Ποιες 
λέξεις σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη «Δόντια και στοματική υγιεινή»; 
Η νηπιαγωγός μέσα από τη χρήση του λογισμικού Wordle, καταγράφει στον υπολογι-
στή 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 στο θέμα των δοντιών και της στοματικής υγιεινής.  Χρήση του 
Wordle (Web 2.00) Ιδεοθύελλα. Αυτή μας τη δραστηριότητα την εκτυπώνουμε και 
μπορούμε να την πλαστικοποιήσουμε και να την κρεμάσουμε στον τοίχο του νηπιαγω-
γείου μας. 

 

Εικόνα 1.Ο σχηματισμός των λέξεων στο Wordle. 

1η Εβδομάδα. 2η Δραστηριότητα: «Διαβάζουμε ιστορίες για τα δόντια, την τερηδόνα 
και την υγιεινή των δοντιών και συζητάμε τις απόψεις μας». Διαβάζουμε τα βιβλία: «Ο 
Κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό» του Ευγένιου Τριβιζά. «Η Δόνα Τερη-
δόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας» του Ευγένιου Τριβιζά. «Ο Σοκολάκης 
και η Ζαχαρούλα» της Άννας Ράσελμαν  Μετά τις αφηγήσεις, τα νήπια διαπιστώνουν 
τη σημασία της καθημερινής υγιεινής των δοντιών καθώς επίσης και την ανάγκη πε-
ριορισμού των γλυκών.  
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Εικόνα 2. Τα βιβλία που διαβάσαμε. 

1η Εβδομάδα. 3η Δραστηριότητα: «Βουρτσίζοντας τα δοντάκια μας σωστά..» Αναζή-
τηση στο Internet διευθύνσεων και βίντεο σχετικών με την υγιεινή των δοντιών και τον 
τρόπο καθαρισμού τους όπως επίσης και τροφές που χαλούν πιο εύκολα τα δόντια. 
Κατανοούν τη χρησιμότητα του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή και αναρτούν 
αυτές τις διευθύνσεις στο wiki (Wiki space for teachers) είναι ένα διαδικτυακό λογι-
σμικό Web 2.0, που ενισχύει την κοινή σύνθεση και οργάνωση/δόμηση κειμένου πάνω 
σε ένα ή περισσότερα θέματα. Στην σύνταξη ενός κειμένου μπορούν να συνεισφέρουν 
οι γονείς, ο/η νηπιαγωγός, τα νήπια του νηπιαγωγείου μας.  

 

Εικόνα 3.Ταινίες σχετικές με τον σωστό τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών αναρτημένα 
στο wiki του νηπιαγωγείου μας. 

2η Εβδομάδα. 4η Δραστηριότητα: «Ζωγραφίζουμε το στόμα μας, τα δόντια μας και ο-
δοντόβουρτσες ». Τα νήπια ζωγραφίζουν στο Tuxpaint (Πρόγραμμα Ζωγραφικής για 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα - Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα). 
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 4. Ζωγραφιές των νηπίων με θέμα το στόμα, τα δόντια και το βούρτσισμά τους. 

2η Εβδομάδα. 5η Δραστηριότητα: «Κατασκευάζω το στόμα, τα δόντια και οδοντόβουρ-
τσες». Κατασκευάζουν από άργιλο και πλαστελίνη από κάνσον χαρτόνι και βελουτέ 
χαρτί διάφορες οδοντόβουρτσες αλλά και το στόμα μας και τα δόντια μας. 
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Εικόνα 5. Kατασκευές των νηπίων με πλαστελίνη και κάνσον χαρτόνι. 

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 10 παζλ, τα 
οποία εκτυπώνονται από τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, πλαστικοποιούνται, 
κόβονται και είναι έτοιμα να μπουν στη γωνιά των παιδαγωγικών παιχνιδιών. Τα νήπια 
εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με την ενασχόλησή τους με τα ψηφιακά και τα 
έντυπα παζλ. 

 

Εικόνα 6. Κατασκευή παζλ στον υπολογιστή με θέμα την οδοντόβουρτσα. 

3η Εβδομάδα. 7η Δραστηριότητα: «Φτιάχνουμε τη δική μας ιστορία….» 
Ιδεοκατασκευές. Μέσα από το πρόγραμμα «Ιδεοκατασκευές», (εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις), η νηπιαγωγός τα ρωτάει: 
«ποιος», «που», «πότε», «γιατί» και αυτά απαντούν φτιάχνοντας την δική τους ιστορία. 
Πρόκειται για μια επίσκεψη ενός αγοριού στον οδοντογιατρό με την μαμά του. Το α-
γοράκι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τα δόντια του αλλά πηγαίνει με σκοπό να ενημε-
ρωθεί για τον σωστό τρόπο πλυσίματος των δοντιών του. Καθώς τα ίδια τα νήπια «χτί-
ζουν» τη δική τους ιστορία ανατρέχουν στο διαδίκτυο και συγκεντρώνουν φωτογρα-
φίες που αναφέρονται στην κάθε σκηνή της ιστορίας τους. Με τη βοήθεια της νηπια-
γωγού καταγράφονται στο λογισμικό των «ιδεοκατασκευών» τα λόγια της ιστορίας ενώ 
τα νήπια αποφασίζουν για την επιλογή των κατάλληλων φωτογραφιών.  

 

Εικόνα 7. Βήματα κατασκευής της ιστορίας. 

3η Εβδομάδα. 8η Δραστηριότητα: « Βρίσκουμε τις λέξεις που έχουν σχέση με την στο-
ματική υγιεινή…». Με τη χρήση του λογισμικού Inspiration (σύστημα χαρτογράφησης 
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για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, εννοιολογική χαρτογράφηση), τα παιδιά παρατηρούν 
εικόνες σχετικές με την υγιεινή των δοντιών όπως οδοντόβουρτσα, ποτήρι με νερό, 
οδοντικό νήμα, στοματικό διάλυμα και ταυτόχρονα βλέπουν και τις λέξεις όλων αυτών 
των αντικειμένων. Πατώντας πάνω στην κάθε λέξη ακούγεται η φωνολογική της έκ-
φραση και έτσι με το «ποντίκι» του υπολογιστή καταφέρνουν να σύρουν και να βάλουν 
βελάκια αντιστοιχώντας το κάθε αντικείμενο στην σωστή λέξη. Έτσι τα παιδιά έχουν 
τη δυνατότητα να δουν και να ακούσουν την κάθε λέξη πριν την αντιστοιχίσουν με την 
ανάλογη εικόνα.  

 

Εικόνα 8. Παιχνίδι κατασκευασμένο με φωνολογικές εκφράσεις των λέξεων που εικονί-
ζονται. 

3η Εβδομάδα. 9η Δραστηριότητα: «Φτιάχνουμε τη δική μας ιστορία με ήρωες τον Δο-
ντούλη και την Καραμελένια». Τα παιδιά έχουν πρώτα ζωγραφίσει δόντια υγιή, δόντια 
χαλασμένα αλλά και το στόμα μας και με επιλογή κάποιων ζωγραφιών από τα ίδια τα 
παιδιά και αφού αποφασίσουν ποιες από τις ζωγραφιές θα βάλουν στην ιστορία τους, 
ξεκινάμε να ζωντανέψουμε την ιστορία μας. Η υπόθεσή της είναι εμπνευσμένη από τα 
ίδια τα παιδιά, έπειτα από συζήτησή της στην ολομέλεια. Παρακολουθώντας τα παιδιά 
διάφορες ταινίες από το youtube, οι οποίες αναφέρονται σε τρόπους καθαρισμού των 
δοντιών και του στόματός μας αλλά και το πόσο κακό κάνουν τα γλυκά στα δόντια μας, 
αποφασίζεται από την ολομέλεια των νηπίων να φτιάξουν τη δική τους ταινιούλα που 
θα παρουσιασθεί στους γονείς των παιδιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Μέσα από 
τη χρήση του Photostory τα παιδιά δημιουργούν τη δική τους αφήγηση, με θέμα: «Ο 
δοντούλης». Ταυτόχρονα συζητούν για τα λόγια που θα χρησιμοποιήσουν στην αφή-
γησή τους όπως και το ποιος θα είναι ο αφηγητής και γιατί. Για παράδειγμα βάζουμε 
την προϋπόθεση να έχει δυνατή φωνή, να είναι σοβαρός/ή κ.λ.π. 
http://zacharoulides.blogspot.gr/p/blog-page_25.html 

4η Εβδομάδα. 10η Δραστηριότητα: «Τραγουδάμε για τη στοματική μας υγιεινή….».  Τα 
νήπια γίνονται δημιουργοί ενός ποιήματος: 

 

 

 

               Ό,τι φάω ό,τι πιω αλλά προπαντός γλυκό  
           Τα δοντάκια μου θα πλύνω  
            και μικρόβιο δεν θα αφήνω  

          να χαλάσει το δοντάκι και να γίνει σφραγισματάκι. 
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Προσπαθούμε να βρούμε έναν μουσικό ρυθμό για το τραγούδι μας με τη συνοδεία των 
μουσικών οργάνων που έχουμε στην αίθουσά μας (ταμπουρίνο, φλογέρα, ντέφι). 

4η Εβδομάδα. 11η Δραστηριότητα: «Επίσκεψη της οδοντιάτρου στο σχολείο μας».  Κα-
λούμε την οδοντίατρο της Περιφέρειας Πειραιά με σκοπό να μας μιλήσει για το σωστό 
βούρτσισμα αλλά και να ελέγξει τα δοντάκια των νηπίων. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΑΙΝΙΑ.wmv
 

 Εικόνα 9.Φωτογραφίες από την επίσκεψη της οδοντιάτρου της Περιφέρειας Πειραιά. 

4η Εβδομάδα. 12η Δραστηριότητα: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεναρίου». Για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου ως προς το γνωστικό μέρος και το βαθμό κα-
τανόησης από τα παιδιά διαφόρων εννοιών και όρων δόθηκε στα παιδιά φύλλο εργα-
σίας. 

Φύλλο Εργασίας. 

 Να φτιάξεις τη δική σου ιστορία με τις παρακάτω εικόνες. 

       

Αξιολόγηση - Αποτελέσματα – Σχόλια – Προβληματισμοί. 

Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας χαρακτηρίζεται και ως «αναστοχασμός» ή «αποτί-
μηση». Η διαδικασία αυτή έγινε τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Ως προς 
το ατομικό επίπεδο έγινε μια συζήτηση με το καθένα παιδί ξεχωριστά και έγινε μια 
προσπάθεια να απαντηθούν σε ατομικό επίπεδο τα παρακάτω ερωτήματα: 

• Τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε στο θέμα που ασχοληθήκαμε; 
• Πέρασα ευχάριστα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου; 
• Μπόρεσα να συνεργαστώ με όσους ήμουν στην ομάδα; 
• Ποιον γνώρισα περισσότερο μέσα από τις δραστηριότητες που κάναμε; 

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; 
• Οι δραστηριότητες ήταν κατάλληλες για το θέμα αυτό; 
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• Επιτεύχθηκαν οι στόχοι και σε τι βαθμό; 

Έπειτα από συζήτηση των παρακάτω θεμάτων κατέληξε η ολομέλεια στα παρακάτω 
συμπεράσματα: Μέσα από ομαδική συνεργασία και βιωματική δράση τα νήπια σε ικα-
νοποιητικό βαθμό κατανόησαν τη χρήση και χρησιμότητα των δοντιών όπως επίσης 
την σπουδαιότητα του σωστού και καθημερινού τρόπου βουρτσίσματος των δοντιών. 
Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από βιωματική προσέγ-
γιση και έτσι ήταν πιο ευχάριστο για τα ίδια τα παιδιά τα οποία αβίαστα κατέληξαν στα 
παραπάνω συμπεράσματα. Τέλος, απέκτησαν νέες δεξιότητες γνωρίζοντας και ασχο-
λούμενοι/ες με τα διάφορα προγράμματα λογισμικών.  
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Εκπαιδευτικό σενάριο για την ένταξη της τεχνικής Clay Animation στην προσχο-
λική ηλικία 

Μακρή Βενετία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M. Sc. Ηλεκτρονική Μάθηση 

venia.makri@hotmail.com 

Περίληψη 

Η τεχνική Clay animation, όπως και το ψηφιακό κουκλοθέατρο, έχουν χρησιμοποιηθεί 
αρκετά για τη δημιουργία ταινιών του κινηματογράφου. Η ένταξή τους στην εκπαί-
δευση και ιδιαίτερα στη προσχολική ηλικία, ελάχιστα έχει πραγματοποιηθεί. Η συγκε-
κριμένη εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, που 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε τάξεις του νηπιαγωγείου, προκειμένου η ένταξη της 
τεχνικής Clay animation στην προσχολική εκπαίδευση να γίνει με συστηματικό τρόπο. 
Γενικός στόχος του σεναρίου είναι η εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με 
την τεχνική αυτή στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη αυτού, 
χρησιμοποιείται η μάθηση βασισμένη σε σχέδια εργασίας (projects) αλλά και η πρό-
τυπη μέθοδος για τη δημιουργία παραστάσεων ψηφιακού κουκλοθέατρου. Τα παιδιά 
δημιούργησαν ένα βίντεο με αντικείμενο την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποί-
ηση των απορριμμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Clay animation, ψηφιακό κουκλοθέατρο, συνεργασία, ανακύκλωση 

Εισαγωγή 

Όπως στην περίπτωση πολλών άλλων μέσων, έτσι και το κουκλοθέατρο δέχτηκε την 
επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας. Με τον όρο ψηφιακό κουκλοθέατρο (digital 
puppetry ή virtual puppetry) εννοείται «ο χειρισμός και η αναπαράσταση ψηφιακών 
κινούμενων δισδιάστατων ή τρισδιάστατων μορφών και αντικειμένων σε ένα εικονικό 
περιβάλλον που αναπαριστώνται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση των υπολογιστών» 
(Ochs, 2014). Από τους τύπους του ψηφιακού κουκλοθέατρου προκύπτει η τεχνική της 
τρισδιάστατης απεικόνισης της αναπαράστασης και η περαιτέρω επεξεργασία της. Για 
την υλοποίηση της, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Clay animation (ή claymation), μια 
μορφή 3-D stop motion animation, η οποία βασίζεται στη δυσδιάστατη διαδικασία λή-
ψης φωτογραφιών κάθε ξεχωριστής κίνησης και την προβολή τους καρέ καρέ σε γρή-
γορη διαδοχή με σκοπό να δώσει την εντύπωση ενός κινούμενου αντικειμένου, αλλά 
αντί για τη χρήση σκίτσων χρησιμοποιούνται ρεαλιστικοί χαρακτήρες από πλαστελίνη. 
(Conjecture Corporation , 2014 ; Moore, 2014 ; Μακρή, 2015)  

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα 

Το ψηφιακό κουκλοθέατρο και συγκεκριμένα η τεχνική Clay animation αποτελεί τον 
ιδανικό τρόπο για την ένταξη της τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραμμα μέσα από την 
ενεργή εμπλοκή των μαθητών. Εκτός από τους υπολογιστές, τα παιδιά κατανοούν τη 
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λειτουργία των ψηφιακών μηχανών, και των διαφόρων λογισμικών και προγραμμάτων. 
Η επαφή με τα προγράμματα ψηφιακού κουκλοθέατρου φέρνει τα παιδιά σε επαφή με 
τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Το γεγονός ότι παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση χωρίς 
επικριτικά σχόλια, δίνει κίνητρο και ωθεί τους μαθητές στη βελτίωση και τους καθιστά 
ικανούς να αυτό-ρυθμίζουν τη μάθησή τους. (Kolk, 2013) Οι εκπαιδευόμενοι καλλιερ-
γούν τη δημιουργικότητά τους μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και νιώθουν ελεύθεροι να εκφραστούν. Το 
καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία συνεργατικών σχεδίων 
εργασίας (projects), τον καταμερισμό των ρόλων στα μέλη της ομάδας, την καλή επι-
κοινωνία, τον διαμοιρασμό των ιδεών, την οργάνωση και τον λεπτομερή σχεδιασμό. 
(Kolk, 2013 ; Pike, 2007) Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν με συγκεκριμένους πό-
ρους και περιορισμένο χρόνο για την επίτευξη των στόχων τους. Παράλληλα, διευκο-
λύνει τη διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων επιτρέποντας τη μελέτη μιας μεγά-
λης πληθώρας γνωστικών αντικειμένων. Σημαντικό ρόλο έχει και η δυνατότητα που 
παρέχεται στα παιδιά για ψηφιακή αφήγηση και αναπαράσταση ιστοριών. (Puppetry in 
Practice, 2012) 

Ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά προβλήματα, αποτελεί στις μέρες μας η συνεχό-
μενη αύξηση του όγκου των σκουπιδιών και σχετίζεται με τις καταναλωτικές συνήθειες 
του σύγχρονου πολίτη. Το πρόβλημα των συσσωρευμένων σκουπιδιών ζουν στο άμεσο 
περιβάλλον τους από πολύ μικρή ηλικία οι μαθητές. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική 
έρευνα, τα θέματα της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης θα 
πρέπει να αποτελούν βασικούς άξονες ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ποικίλων δρα-
στηριοτήτων στο νηπιαγωγείο. (Πολυχρόνου & Καλαμπαλίκη, 2012) 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα που εξετάζεται στο συγκεκριμένο σενάριο με τίτλο «Τα 
σκουπίδια ονειρεύονται…» είναι η εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με 
την τεχνική Clay animation στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευ-
τικό σενάριο υλοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Πασχάλη στον Άλιμο, όπου συμμετεί-
χαν, τα δύο τμήματα Νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα έλαβαν μέρος συνολικά 40 παι-
διά, αγόρια και κορίτσια, 5 έως 6 ετών. Έχει διάρκεια 4 ώρες και πραγματοποιήθηκε 
στο μάθημα της Πληροφορικής στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος της Ανα-
κύκλωσης.  

Εκπαιδευτική προσέγγιση 

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 κατά-
στασης, η συζήτηση και ο προσδιορισμός των υπό διερεύνηση ζητημάτων, η οργά-
νωση των ομάδων και ο προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης του έργου ή της 
συνεργασίας. 
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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 συλλογή 
πληροφοριών και την υποστήριξη και παροχή πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό. 
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 ανατρο-
φοδότηση.  

5. Αναστοχασμός και παρουσίαση τελικού έργου: Με βάση την αξιολόγηση ολοκλη-
ρώνεται η εργασία με τις τελικές τροποποιήσεις και παρουσιάζεται. (Harris-Helm 
& Katz, 2012 ; Τζωρτζάκης, 2009) 

Τα στάδια αυτά ενσωματώθηκαν στην πρότυπη μέθοδο για τη δημιουργία παραστά-
σεων ψηφιακού κουκλοθέατρου. (Μακρή, 2015) 

Πρότυπη μέθοδος για δημιουργία παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου 

Όπως και το παραδοσιακό κουκλοθέατρο, έτσι και το ψηφιακό έχει αρκετά είδη και 
τεχνικές. Για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου σχεδιάστηκε 
από τη συγγραφέα και εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο μια πρό-
τυπη μέθοδος η οποία αποτελείται από τα εξής βήματα:  

Επιλογή σεναρίου: Βασική προϋπόθεση για μια ενδιαφέρουσα παράσταση είναι μια 
καλή ιστορία. Είτε επιλέξουμε να δραματοποιήσουμε μια υπαρκτή ιστορία είτε δη-
μιουργήσουμε μία εκ νέου, αρχικά είναι απαραίτητη η ανίχνευση των πρότερων ιδεών 
των μαθητών σχετικά με τα βασικά σημεία αυτής. Στη συνέχεια, θα πρέπει το σενάριο 
της να τροποποιηθεί κατάλληλα για τη δραματοποίησή του. (Ντεπιάν, 2014 ; Kolk, 
2013) Η δημιουργία πλάνου με σκίτσα και σημειώσεις σε συγκεκριμένη σειρά 
(storyboard) θα βοηθήσει σε κάθε βήμα, την οργάνωση των βασικών σημείων του σε-
ναρίου, όπως ο καθορισμός των σκηνών, της δράσης και των χαρακτήρων, του φωτι-
σμού, των ήχων και της μουσικής. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τους στό-
χους του μαθήματος, το Storyboard μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένους διάλογους 
ή όχι. (Puppetry in Practice, 2012 ; Quinn, 2005 ; Tech4learning, 2014)  

Επιλογή ηρώων: Οι μαθητές δημιουργούν τους χαρακτήρες που θα δραματοποιήσουν 
ανάλογα με το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Η μορφή της τρισδιάστατης κούκλας από 
πλαστελίνη θα πρέπει να είναι απλή και να στέκεται όρθια για τη λήψη φωτογραφιών. 
Ενδείκνυται, το κάτω μέρος της κούκλας και ειδικά τα πόδια να είναι μεγαλύτερο από 
το πάνω και η χρήση σκελετού (armature) από σύρμα ή αλουμινόχαρτο για να συγκρα-
τείται το βάρος της. (Tech4learning, 2014 ; Kolk, 2013 ; Conjecture Corporation, 2014) 
Αναφορικά με το μέγεθός της, αυτό μπορεί να εξαρτάται από το ρόλο της στην ιστορία. 
(Μαγουλιώτης, 1994)  
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Διαμόρφωση σκηνής: Όπως και στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, η σκηνή μπο-
ρεί να κατασκευαστεί από 3 μακετόχαρτα στα οποία έχουν γίνει εγκοπές στα κατάλ-
ληλα σημεία για να μπορούν να στερεώνονται όρθια. Σε αυτήν επικολλιούνται τα σκη-
νικά που μπορεί να αποτελούν ζωγραφιές των παιδιών, εικόνες ή κατασκευές. Η αυ-
λαία, δημιουργείται από ύφασμα και στηρίζεται με διπλόκαρφα και σκοινί σε ένα κομ-
μάτι μακετόχαρτο το οποίο τοποθετείται κατά μήκος των πλαϊνών κομματιών της σκη-
νής. Η κατασκευή του επιτρέπει το στήσιμο και ξεστήσιμο τους ανά πάσα στιγμή. Επι-
τακτική είναι η ανάγκη να στερεωθεί καλά οτιδήποτε χρησιμοποιείται διότι μπορεί να 
κουνηθεί κατά τη λήψη φωτογραφιών ή τη μετακίνηση των ηρώων. (Ντεπιάν, 2014)  

Προετοιμασία ψηφιακής παράστασης: Η καλή προετοιμασία της παράστασης προ-
λαβαίνει την εμφάνιση προβλημάτων και βοηθά στην αντιμετώπιση δυσκολιών όπως 
το να μην ακούγονται οι ήχοι. Ο ρυθμός και η μουσική είναι ουσιαστικά στοιχεία για 
το κουκλοθέατρο, αναφορικά με τη συναισθηματική φόρτιση του παιδιού, και την ά-
μεση επαφή του με τους χαρακτήρες και το περιεχόμενο του έργου. (Μαγουλιώτης, 
1994 ; Doug, 1998) Ο φωτισμός είναι επίσης καθοριστικός για την ψηφιακή παρά-
σταση. Προκειμένου να τραβήξουμε φωτογραφίες και να τις επεξεργαστούμε απαιτεί-
ται δυνατός σταθερός φωτισμός με τρόπο που δε θα δημιουργούνται ανεπιθύμητες 
σκιές και ή υψηλή θερμοκρασία ικανή να αλλοιώσει τη μορφή των αντικειμένων. 
(Kolk, 2013 ; Ντεπιάν, 2014) Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της παράστασης ό-
μως, θα πρέπει να είναι όσο πιο χαμηλός γίνεται προκειμένου να δημιουργηθεί το κα-
τάλληλο κλίμα και να δοθεί έμφαση στα τεκταινόμενα της σκηνής. (Μπάριτς, 2012) Σε 
κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η πρόβα για την αποφυγή λαθών. Τα παιδιά κινούν 
και εξοικειώνονται με τις κούκλες στη σκηνή και δοκιμάζουν τους διάλογους τους. 
Εκτός από την προετοιμασία των κουκλοπαικτών θεωρείται εξίσου σημαντική και η 
προετοιμασία των παρατηρητών, αφού αυτοί θα αξιολογήσουν την παράσταση ή α-
κόμα μπορεί να τους ζητηθεί να προτείνουν εναλλαγές στη δράση. (Quinn, 2005 ; 
Tech4learning, 2014)  

Ψηφιακή παράσταση: Η παρουσίαση του βίντεο που έχει δημιουργηθεί ή η ζωντανή 
δραματοποίηση των γεγονότων είναι το στάδιο για το οποίο οι μαθητές έχουν δουλέψει 
σκληρά. Η συμμετοχή των θεατών μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη κατά περίπτωση. 
(Kolk, 2013 ; Ryu et al, 2008)  

Αξιολόγηση: Τόσο οι θεατές όσο και οι κουκλοπαίκτες καλούνται να ανταλλάξουν 
απόψεις και να αξιολογήσουν την παράσταση με ερωτήσεις όπως «Τι σας άρεσε πε-
ρισσότερο; Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται βελτίωση; Ακούγατε όλοι τους κουκλοπαίκτες; 
Βλέπατε τις κούκλες καλά; κτλ». (Arts Every Day, 2008)  

Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι διαθεματικό, καθώς οι στόχοι του α-
ντλούνται από διάφορες γνωστικές περιοχές όπως η Γλώσσα, η Μελέτη Περιβάλλο-
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ντος, η Δραματική Τέχνη και η Πληροφορική. Ο γενικός στόχος του είναι να εξοικειω-
θούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με την τεχνική Clay animation στα πλαίσια συ-
νεργατικών δραστηριοτήτων. Οι ειδικότεροι στόχοι βασίζονται στο Διαθεματικό Ε-
νιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2003). Επίσης, διακρίθηκαν σε τρεις τομείς σύμφωνα με την Ταξινόμηση των Εκπαι-
δευτικών Στόχων του Benjamin Bloom. (Τριλιανός, 2008)  

Στη Γνωστική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι:  

• Γνώση: Να αναγνωρίζουν τους ήρωες μιας ιστορίας. Να γνωρίσουν τη λειτουργία 
του υπολογιστή, του προγράμματος Zu3D, του μικροφώνου, των ηχείων και της 
ψηφιακής κάμερας. 

• Κατανόηση: Να κατανοήσουν την πλοκή της ιστορίας και να την συνοψίζουν.  
• Εφαρμογή: Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία της ανακύ-

κλωσης ώστε να συμμετέχουν στο δραματικό παιχνίδι σαν υποδυόμενοι ή θεατές. 
• Ανάλυση: Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των ηρώων μιας ιστορίας. Να αναλύ-

ουν τις σκηνές σε πλάνα δράσης (storyboard). 
• Σύνθεση: Να δημιουργούν ήρωες από πλαστελίνη και σκηνικά για την παράσταση 

ψηφιακού κουκλοθέατρου. 
• Αξιολόγηση: Να αξιολογούν την παράσταση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κρι-

τήρια. 

Στη Συναισθηματική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι:  

Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου. Να ευαισθητοποιηθούν 
για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και την επίλυσή του μέσα από την 
ανακύκλωση υλικών και την επαναχρησιμοποίησή τους. 

Η Ψυχοκινητική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους:  

Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και διάφορες συσκευές για να δημιουργούν 
παραστάσεις χρησιμοποιώντας την τεχνική Clay animation. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2003)  

Χαρακτηριστικά και ανάγκες μαθητών 

Σχετικά με τα γνωστικά χαρακτηριστικά, οι μαθητές γνωρίζουν τις τεχνικές του παρα-
δοσιακού κουκλοθέατρου όχι όμως και του ψηφιακού. Ήδη από την παιδική ηλικία 
είναι ικανοί να δημιουργήσουν και να κατανοήσουν ιστορίες, να συνειδητοποιήσουν 
τις πιθανές προθέσεις και τις συνέπειες κάποιου γεγονότος, και να προσδώσουν ανθρώ-
πινα χαρακτηριστικά σε άψυχα αντικείμενα και ζώα. Κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν 
χρησιμοποιήσει ξανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις συ-
σκευές και το πρόγραμμα του σεναρίου (Lee, 2006). Επομένως, για την ανίχνευση των 
πρότερων γνώσεων και αντιλήψεων σχετικά με την ανακύκλωση, γίνεται καταιγισμός 
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ιδεών (Brainstorming). Αναφορικά με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία ότι τα παιδιά συχνά 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 μικρές ηλικίες. (Ματσαγγούρας, 2008) Τέλος, όσον 
αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά έχουν ηλικία 5-6 χρόνων, είναι 
αγόρια και κορίτσια, πιθανόν ίδιας εθνικότητας, και ίδιου πολιτιστικού και γλωσσικού 
υποβάθρου.  

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία και εξοπλισμός 

Υπάρχουν πολλά λογισμικά, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία κινούμενων εικό-
νων και βίντεο με τη χρήση χαρακτήρων από πλαστελίνη, μπορεί να διαφέρουν, όμως, 
ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο που λειτουργούν καθώς και την τιμή τους, 
η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις παρεχόμενες δυνατότητες του προγράμμα-
τος. (Stop Motion Animator, 2012) Για την επιλογή του καταλληλότερου, χρησιμοποι-
ήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα λογισμικά Stop Motion Animator, MonkeyJam, 
Animator DV, Stop Motion Pro, Frames, iKITMovie, Windows Movie Maker και το 
SAM Animation. Με βάση τους σκοπούς της εργασίας και την ηλικία των μαθητών 
επιλέχθηκε το Zu3D. 

Το Zu3D επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με κάποια ψηφιακή κάμερα και την εισα-
γωγή τους στο πρόγραμμα, αλλά και την προβολή, τη λήψη και την παράλληλη εισα-
γωγή αυτών στο πρόγραμμα με τη βοήθεια μιας ενσύρματης κάμερας (webcam). Τα 
παιδιά βλέπουν στο παράθυρο προεπισκόπησης την εικόνα από την κάμερα και παίρ-
νουν τη φωτογραφία. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα Onion Skinning, η ο-
ποία επιτρέπει την εμφάνιση της προηγούμενης φωτογραφίας κατά τη διάρκεια λήψης 
της επόμενης, προκειμένου να εντοπιστεί με μεγαλύτερη ευκολία αν κάποιο αντικεί-
μενο έχει κουνηθεί από τη θέση του. (Doug, 1998 ; Kolk, 2013) Οι φωτογραφίες, καθώς 
και οι ήχοι καταλαμβάνουν συγκεκριμένη θέση στη χρονογραμμή (timeline) του προ-
γράμματος για να μπορούν να επεξεργαστούν και να μπουν στη σωστή σειρά. Στο 
Zu3D, παρέχονται εργαλεία που επιτρέπουν βασικές ενέργειες όπως η επεξεργασία των 
καρέ, η ρύθμιση της ταχύτητας των εικόνων που εναλλάσσονται σε ένα δευτερόλεπτο 
(fps), η εισαγωγή ήχων, εικόνων και βίντεο, η ηχογράφηση της φωνής, η εισαγωγή 
κειμένου, η σχεδίαση πάνω στις φωτογραφίες, η αντικατάσταση ενός κομματιού της 
εικόνας με μια άλλη εικόνα ή βίντεο (Automatic Green-screening / Chroma Key). (Ντε-
πιάν, 2014 ; Pike, 2007 ; Puppetry in Practice, 2012) 

Εκτός από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη δη-
μιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου μπορεί να ποικίλει. Σημαντική 
είναι η ύπαρξη φωτογραφικής μηχανής, είτε ψηφιακή ή web camera, η ανάλυση της 
οποίας δεν απαιτείται να είναι μεγάλη (1024 x 768) για να μην επιβαρυνθεί το πρό-
γραμμα που χρησιμοποιείται, καθώς και ένα τρίποδο που θα βοηθήσει στην λήψη φω-
τογραφιών υπό γωνία. (Ντεπιάν, 2014; Kolk, 2013) Παράλληλα, χρειάζονται φορτι-
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σμένες μπαταρίες για τη μηχανή, τον υπολογιστή και τα φώτα. Τα μικρόφωνα χρειά-
ζονται για να ακούγονται καλά οι κουκλοπαίκτες, όταν ηχογραφήσουν τη φωνή της 
κούκλας. Εκτός από αυτά, ίσως χρειαστούν και ηχεία για την αναπαραγωγή αυτών των 
ήχων. Ειδικά για την δημιουργία τρισδιάστατων ηρώων και σκηνικών, είναι απαραί-
τητα υλικά όπως η πλαστελίνη που δεν στεγνώνει ώστε να μένει εύπλαστη, κουπάτ και 
πλαστικά εργαλεία για τη διαμόρφωσή της, χαρτιά, χαρτόνια, χρώματα, ψαλίδια, κόλ-
λες και άλλα υλικά χειροτεχνιών. (Μαγουλιώτης, 1994 ; Pike, 2007)  

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Στην πρώτη φάση (Επιλογή Σεναρίου, διάρκεια 10 λεπτά), προκειμένου να γίνει ει-
σαγωγή του προβλήματος, ο εκπαιδευτικός ξεκινά συζήτηση στην τάξη σχετικά με την 
ανακύκλωση, χρησιμοποιώντας εναρκτήριες ερωτήσεις όπως «Που πηγαίνουν τα 
σκουπίδια αφού τα πετάξουμε στον κάδο» και γίνεται καταιγισμός ιδεών 
(Brainstorming). Για την ανάλυση του προβλήματος χρησιμοποιείται η ιστορία «Τα 
όνειρα των σκουπιδιών. Οικολογική ιστορία για παιδιά.» που αναπτύχθηκε από το Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (ΚΠΕΚ, 2008). Η ιστορία αναφέρεται 
στη σημασία της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων και 
τη διαβάζει ο εκπαιδευτικός στην ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια, διατυπώνονται 
ερωτήσεις προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τα βασικά της σημεία. Τα παιδιά 
περιγράφουν τη σκηνή και οργανώνουν τη γραμμή δράσης με ζωγραφιές στις οποίες ο 
εκπαιδευτικός κρατά σημειώσεις, σχετικά με τα βασικά σημεία της δράσης. Δημιουρ-
γούνται έτσι πλάνα δράσης (storyboard). 

Στη δεύτερη φάση (Επιλογή Ηρώων, διάρκεια 20 λεπτά), γίνεται με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού περιγραφή των διάφορων χαρακτήρων της ιστορίας (ο Γυαλένιος το 
μπουκάλι, η σακούλα η Χαρτένια, το Τσίγκινο κουτάκι, ο μπλε κάδος, το φορτηγό του 
δημάρχου). Επιπροσθέτως, εισάγεται η έννοια του ψηφιακού κουκλοθέατρου. Παρου-
σιάζεται στην ολομέλεια της τάξης η τεχνική του Clay animation και η λειτουργία του 
προγράμματος Zu3D και των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν, όπως η web camera, 
το μικρόφωνο, και κάποιο βοηθητικό φως. Κατόπιν, τρία παιδιά επιλέγονται για κου-
κλοπαίκτες (puppeteers) και δημιουργούν με πλαστελίνη τις κούκλες που αποτελούν 
τους χαρακτήρες της ιστορίας. Μπορούν να βασιστούν στις ιδέες που διατυπώθηκαν 
προηγουμένως κατά την περιγραφή των διάφορων χαρακτήρων. Οι μαθητές δημιούρ-
γησαν διάφορα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, τον μπλε κάδο και το φορτηγό του δη-
μάρχου.  

 
Εικόνα 1:Η δημιουργία των ηρώων από πλαστελίνη 
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Στην τρίτη φάση (Διαμόρφωση Σκηνής, διάρκεια 20 λεπτά), οι μαθητές, με τη βοή-
θεια του εκπαιδευτικού, κατασκευάζουν τη σκηνή χρησιμοποιώντας μακετόχαρτα. Σε 
αυτή θα τοποθετήσουν τα σκηνικά, τα οποία ετοιμάζουν με βάση το storyboard που 
έχουν ήδη φτιάξει. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά ζωγράφισαν σαν φόντο την πόλη, ση-
μαιάκια για το πάρτι καθώς και τα όνειρα των σκουπιδιών. Επίσης, δημιούργησαν με 
πλαστελίνη ένα δέντρο, ένα παγκάκι και μια τσουλήθρα τα οποία αποτελούν τα σκη-
νικά της πλατείας. 

 

Εικόνα 2:Η δημιουργία των σκηνικών 

Στην τέταρτη φάση (Προετοιμασία Ψηφιακής Παράστασης, διάρκεια 3 ώρες), o 
εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους τρεις κουκλοπαίκτες αναθέτει στους παρατηρη-
τές, την αξιολόγηση της παράστασης. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και άλλοι μα-
θητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπαραστήσουν τους ήρωες. Οι κουκλοπαίκτες κά-
νουν μία πρόβα της παράστασης προκειμένου να προσδιορίσουν τον τρόπο που θα κι-
νηθούν στη σκηνή. Ο μαθητής που είναι υπεύθυνος να τραβήξει τις φωτογραφίες δο-
κιμάζει διάφορες γωνίες λήψης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η καλή συνεργασία 
και ο συντονισμός της ψηφιακής παράστασης. Οι κουκλοπαίκτες, βασιζόμενοι στο 
storyboard και χρησιμοποιώντας τις κούκλες και τα σκηνικά που έχουν ήδη φτιάξει και 
το πρόγραμμα Zu3D, υποδύονται τους ρόλους τους με την τεχνική του Clay animation. 
Οι κουκλοπαίκτες κινούν τις κούκλες τους και παίρνουν φωτογραφίες, τις οποίες συν-
θέτουν σε βίντεο. Για να ολοκληρωθεί η δραματοποίηση ηχογραφούν τους διάλογους 
χρησιμοποιώντας ακουστικά και μικρόφωνο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοη-
θήσει τους μαθητές στη λήψη των φωτογραφιών και στη χρήση του λογισμικού.  

 

Εικόνα 3:Η προετοιμασία της ψηφιακής παράστασης 
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Στην πέμπτη φάση, (Ψηφιακή Παράσταση, διάρκεια 5 λεπτά), αφού ολοκληρωθεί 
το βίντεο οι κουκλοπαίκτες το δείχνουν στην ολομέλεια της τάξης και υπενθυμίζουν 
στους θεατές τις εργασίες που έχουν αναλάβει. 

Στην έκτη φάση (Αξιολόγηση, διάρκεια 5 λεπτά), οι μαθητές αφού έχουν παρακολου-
θήσει την πρώτη εκτέλεση της δράσης συζητούν και αξιολογούν τα κίνητρα των ηθο-
ποιών και τις συνέπειες των πράξεων τους. Πιο αναλυτικά, ακολουθεί συζήτηση με 
τους θεατές για να διαπιστωθεί αν η αναπαράσταση του μύθου έγινε κατανοητή από 
την ολομέλεια της τάξης. Σε περίπτωση όπου οι ρόλοι ή τα γεγονότα δεν έγιναν αντι-
ληπτά παρουσιάζεται ξανά το βίντεο.  

Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν ξεπεράστηκαν με τον κατάλληλο σχεδιασμό. 
Μιας και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του νηπιαγωγείου είναι προκαθορι-
σμένο και περιορισμένο, κάποιες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, για 
εξοικονόμηση χρόνου. Παρόλο που στην ηλικία αυτή δεν έχει κατακτηθεί η ανάγνωση 
και η γραφή, στις διάφορες δραστηριότητες που απαιτούνται οι δεξιότητες αυτές, δό-
θηκε έμφαση στην αναπαράσταση των εννοιών και των ιδεών με εικόνες. Οι μαθητές 
είχαν πολύ θετική στάση στο ψηφιακό κουκλοθέατρο και εξοικειώθηκαν γρήγορα με 
τις τεχνικές του Clay animation σε βαθμό που, παρά την ηλικία τους, κατάφεραν να 
σκηνοθετούν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας βοηθητικές υποδείξεις για τη λήψη 
των φωτογραφιών. Επίσης, κατανοήσαν και ακολούθησαν τα βήματα της μεθοδολο-
γίας τόσο καλά που προέβλεπαν το επόμενο βήμα και την αναγκαιότητά του, και αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ποιοτικές παραστάσεις. Σε όλες τις φάσεις του 
εκπαιδευτικού σεναρίου, οι μαθητές συνεργάστηκαν σε μεγάλο βαθμό χωρίς διαφωνίες 
αλλά δημιουργήθηκε ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, υποστήριξης και αλληλοβοήθειας. 

Όσον αφορά στις επεκτάσεις, προτείνεται να επαναληφθούν τέτοια εκπαιδευτικά σε-
νάρια προκειμένου τα παιδιά να διατηρούν στο χρόνο και να γενικεύουν τις δεξιότητες 
αυτές. Επίσης, οι τεχνικές και η προτεινόμενη μέθοδος θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από μαθητές 
και άλλων ηλικιών.  
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Έργο, θερμότητα και θερμική ενέργεια. Μια ενδιαφέρουσα συγκατοίκηση!  

Κυριακόπουλος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04, M.Sc. Φυσικός 

nkyriak@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 40 μαθητές της 
Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής. Συ-
γκεκριμένα σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε στο σύνολο των 40 μαθητών 
ένα διδακτικό σενάριο που είχε ως σκοπό να φέρει τους μαθητές σε επαφή με έννοιες 
και μεγέθη όπως το έργο, η θερμότητα και η θερμική ενέργεια. Για την πραγματοποί-
ηση του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε ένα Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και 
Απεικόνισης (ΣΣΛΑ) το οποίο ήταν προσαρμοσμένο κατάλληλα σε υφιστάμενη πειρα-
ματική διάταξη. Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη 
ανακάλυψη, και οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά. Στη συνέχεια της εργα-
σίας, παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη με το ΣΣΛΑ που χρησιμοποιήθηκε, το δι-
δακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη, καθώς και τα ποιοτικά και πο-
σοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσική, έργο, θερμότητα, θερμική ενέργεια.  

Εισαγωγή 

Πολλές φορές κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής σε οποιαδήποτε βαθ-
μίδα εκπαίδευσης, οι διδασκόμενοι καλούνται να γνωρίσουν μεγέθη και έννοιες, οι ο-
ποίες αν και φαίνονται οικείες, εύκολες και καθημερινές, στην πραγματικότητα «κρύ-
βουν» σημαντικές εννοιολογικές δυσκολίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
οι έννοιες/μεγέθη θερμότητα και θερμική ενέργεια (Hewitt, 1997). Η δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο να διακρίνουν αυτές τις δύο έννοιες/μεγέθη, αποτελεί 
ίσως το μεγαλύτερο «αντίπαλο» στη διδασκαλία των θερμικών φαινομένων (Κασσέ-
τας, 2000). Ο σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου ήταν οι μαθητές να δια-
σαφηνίσουν τις έννοιες/μεγέθη θερμότητα και θερμική ενέργεια. Η πορεία που ακο-
λουθήθηκε, ήταν οι μαθητές να πραγματοποιήσουν κατάλληλο πείραμα, μέσα από το 
οποίο να διαπιστώσουν ότι ένα σώμα ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του είτε 
μέσω έργου είτε με θερμότητα υπολογίζοντας παράλληλα συγκεκριμένες μεταβολές 
ενέργειας (Κασσέτας, 2000). 

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου  

Σχέδιο μαθήματος  

Διδακτικοί στόχοι:  
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Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι μαθητές έπρεπε: 

1. Να διαπιστώσουν ότι τα σώματα ανταλλάσσουν ενέργεια με το περιβάλλον τους με 
δυο μηχανισμούς: με έργο και με θερμότητα.  

2. Να διασαφηνίσουν τις έννοιες/μεγέθη θερμότητα και θερμική ενέργεια. 
3. Να ερμηνεύσουν τα ενεργειακά «πάρε-δώσε» μεταξύ ενός σώματος και του περιβάλ-

λοντός του, με βάση την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας.  
4. Να χειριστούν πειραματική συσκευή και να συλλέξουν πειραματικά δεδομένα με 

χρήση λογισμικού, εργαζόμενοι σε ομάδες. 
5. Να επεξεργαστούν πειραματικά δεδομένα, να σχεδιάσουν γραφικές παραστάσεις και 

να εξάγουν συμπεράσματα εργαζόμενοι σε ομάδες. 
6. Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν ώστε να ερμηνεύσουν 

φαινόμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή.  

Οργάνωση της τάξης και διδακτική μεθοδολογία: 

Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και εργάζονταν ομα-
δοσυνεργατικά (Ματσαγγούρας, 2000 . Ματσαγγούρας, 2005). Η διδακτική μεθοδολο-
γία που ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Χαλκιά, 2012).  

Διάρκεια διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία ολοκληρώθηκε σε τρεις διδακτικές ώρες. Δυο διδακτικές ώρες χρειάστη-
καν για την παρουσίαση του θέματος, της πειραματικής διάταξης με το ΣΣΛΑ και την 
πραγματοποίηση του φύλλου εργασίας, ενώ μια ώρα απαιτήθηκε για τη συμπλήρωση 
του φύλλου αξιολόγησης.  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

Για τη διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκε η πειραματική διάταξη που φαίνε-
ται στις παρακάτω εικόνες 1α και 1β και η οποία υπάρχει στα περισσότερα Σχολικά 
Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών των Γενικών Λυκείων σε οχτάδες. 

 

Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη. 

Η διάταξη αποτελείται από τα εξής μέρη: 
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1. Ένα ξηρό κυλινδρικό τύμπανο αλουμινίου το οποίο στερεώνεται πάνω σε έναν άξονα 
(ρότορα) ο οποίος μπορεί να περιστρέφεται με μανιβέλα. Η μάζα του τύμπανου είναι 
m=0,278Kg και η διάμετρός του d=5cm. Η ειδική θερμότητα του αλουμινίου είναι 

CKg
J920c 0⋅

=  .  

2. Μια βάση στην οποία τοποθετείται το αλουμινένιο τύμπανο. Στη βάση είναι ενσω-
ματωμένος ένας σφιγκτήρας στερέωσης στον εργαστηριακό πάγκο, μια λαβή περιστρο-
φής του τύμπανου (μανιβέλα) και ένας μετρητής του αριθμού περιστροφών.  

3. Ένα θερμόμετρο το οποίο τοποθετείται σε μια ειδική οπή στο κέντρο της μιας πλευ-
ράς του τύμπανου.  

4. Ένας ιμάντας μήκους 3,4m. 

5. Ένα βαρίδι μάζας M=5Kg με άγκιστρο ανάρτησης. 

Το ένα άκρο του ιμάντα δένεται στο άγκιστρο ανάρτησης του βαριδίου. Στη συνέχεια 
ο ιμάντας περιελίσσεται τρεις-τέσσερεις φορές γύρω από το τύμπανο αλουμινίου. Ο 
χειριστής της συσκευής εφαρμόζοντας μικρή δύναμη περιστρέφει τη μανιβέλα με το 
δεξί χέρι και κρατάει το ελεύθερο άκρο του ιμάντα με το αριστερό χέρι, όπως φαίνεται 
στην εικόνα 1. Καθώς αρχίζει η περιστροφή της μανιβέλας το βαρίδι ανυψώνεται λίγο 
από το έδαφος. Η περιστροφή γίνεται με σταθερό ρυθμό ώστε ο ιμάντας να ολισθαίνει 
επάνω στο τύμπανο και το βαρίδι να παραμένει σε σταθερό-μικρό ύψος από το έδαφος. 
Κατά τη διάρκεια των περιστροφών ασκείται στο τύμπανο η δύναμη Fεξ. από τη μανι-
βέλα και η τριβή ολίσθησης Τ η οποία εξασφαλίζεται από τον ιμάντα που ολισθαίνει 
καθώς είναι περιτυλιγμένος γύρω από τη στρεφόμενη κυλινδρική επιφάνεια του τύμπα-
νου (σχήμα 1). Ο ιμάντας είναι μη εκτατός και θεωρείται αμελητέας μάζας. Τελικά ο 
ιμάντας τεντώνεται μόνο από το βάρος του βαριδίου έτσι ώστε η τριβή ολίσθησης να 
έχει τιμή ίση με το βάρος Β του βαριδίου, δηλαδή gΜΒΤ ⋅==  (1). Με βάση τις πα-
ραπάνω συνθήκες η ενέργεια που προσφέρεται στο τύμπανο μέσω του έργου WΠΡΟΣΦ 

της δύναμης Fεξ , θα ισούται κατά απόλυτη τιμή με το έργο της τριβής ολίσθησης, 
δηλαδή ΔsgMΔxTWW TΠΡΟΣΦ ⋅⋅=⋅== (2), όπου Δs το διάστημα που ισούται με 

τον αριθμό Ν των εκτελούμενων περιστροφών επί το μήκος της περιφέρειας του κυ-
λίνδρου, dπNΔs ⋅⋅= (3). Άρα η dπNgΜW(2) ΠΡΟΣΦ

(3) ⋅⋅⋅⋅=→  (4) 

Λόγω της τριβής ολίσθησης αυξάνεται η θερμοκρασία του τύμπανου κατά Δθ και επο-
μένως αυξάνεται και η θερμική του ενέργεια κατά ΔΕθερμ. H ΔΕθερμ του κυλίνδρου 
μάζας m και ειδικής θερμότητας c υπολογίζεται από τη σχέση ΔθcmΔΕθερμ ⋅⋅=  (5) .  
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Σχήμα 1: Η πειραματική διάταξη σε τομή. 

Στη συγκεκριμένη εργασία για τη λήψη των πειραματικών μετρήσεων χρησιμοποιή-
θηκε ένα Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (ΣΣΛΑ) που ήταν κατάλληλα 
προσαρμοσμένο στην παραπάνω πειραματική συσκευή. Συγκεκριμένα αντί θερμομέ-
τρου χρησιμοποιήθηκε ένας αισθητήρας θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας συνδεόταν με 
τον καταγραφέα MultiLog ο οποίος επικοινωνούσε με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
μέσω του λογισμικού MultiLab, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2 (Αμαξοτεχνική Α-
ΕΒΕ, 1999). Έτσι λαμβάνονταν πειραματικά ζεύγη τιμών (χρόνου t, θερμοκρασίας θ) 
με ρυθμό δειγματοληψίας 1 μέτρηση ανά λεπτό.  

 

Εικόνα 2: Το ΣΣΛΑ προσαρμοσμένο στην πειραματική διάταξη. 

Φύλλο εργασίας 

Στάδιο αφόρμησης: 

Η διδασκαλία ξεκίνησε ρωτώντας ο διδάσκων τους μαθητές με ποιους τρόπους θα μπο-
ρούσαν να ζεστάνουν τα κρύα χέρια τους μια χειμωνιάτικη ημέρα. Οι περισσότερες 
απαντήσεις των μαθητών μοιράστηκαν μεταξύ της δυνατότητας που είχαν να πλησιά-
σουν τα χέρια τους σε μια θερμαντική συσκευή και της δυνατότητας να τρίψουν τις 
παλάμες των χεριών μεταξύ τους. Έτσι ο διδάσκων κατάφερε να αναδείξει ότι η τριβή 
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ολίσθησης αποτελεί επίσης ένα τρόπο να θερμάνουμε ένα σώμα χωρίς να είναι ανα-
γκαία η προσφορά θερμότητας. Στη συνέχεια ο διδάσκων κάλεσε τους μαθητές του να 
«ανακαλύψουν» το ρόλο που έχει η τριβή ολίσθησης στις ενεργειακές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των σωμάτων μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων.  

Δραστηριότητες: 

1. Για την εκτέλεση της πρώτης δραστηριότητας κάθε ομάδα πέρασε κυκλικά από την 
πειραματική διάταξη. Από κάθε ομάδα ένας μαθητής περιέστρεφε τη μανιβέλα με στα-
θερό ρυθμό (περίπου μια περιστροφή ανά δευτερόλεπτο), ενώ οι υπόλοιποι χειρίζονταν 
το ΣΣΛΑ για την ταυτόχρονη λήψη και απεικόνιση των πειραματικών ζευγών (t,θ) σε 
διάγραμμα θ-t. Το ΣΣΛΑ ήταν ρυθμισμένο να λαμβάνει 1μετρήση/min. Όταν κάθε ο-
μάδα ολοκλήρωνε το πείραμα, εκτύπωνε τις πειραματικές μετρήσεις και το διάγραμμα 
θ-t (διάγραμμα 1) και επέστρεφε στο πάγκο εργασίας για να πραγματοποιήσει τις υπό-
λοιπες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας.  

 

Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση θ-t. 

2. Από την επεξεργασία της γραφικής παράστασης του διαγράμματος 1 και κάνοντας 
τους κατάλληλους υπολογισμούς, οι μαθητές συμπλήρωσαν τον παρακάτω πίνακα 1.  

 

t(s) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Ν 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
θ(0C) 

 

Δθ=θ-θ0 (0C) 

 

WΠΡΟΣΦ.  (J) 

(σχέση 4) 

 

ΔΕθερμ  (J) 

(σχέση 5) 
0 0 θ0=12,9    

30 30 13,8 0,9 231 230 
60 60 14,7 1,8 462 460 
90 90 15,6 2,7 693 691 
120 120 16,5 3,6 924 921 
150 150 17,3 4,4 1155 1125 
180 180 18 5,1 1386 1304 
210 210 18,8 5,9 1617 1508 
240 240 19,5 6,6 1848 1688 
270 270 20,2 7,3 2079 1867 
300 300 20,9 8 2310 2046 

Πίνακας 1: Πίνακας υπολογισμού φυσικών μεγεθών. 
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3. Στην 3η δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να συγκρίνουν τα μεγέθη 
WΠΡΟΣΦ

 και ΔΕθερμ για τις πρώτες 120 στροφές του τύμπανου αλουμινίου. Από τη σύ-
γκριση οι μαθητές παρατήρησαν ότι η ενέργεια που προσφέρεται στο τύμπανο μέσω 
του έργου WΠΡΟΣΦ είναι σχεδόν ίση με την αύξηση της θερμικής του ενέργειας ΔΕθερμ. 
Έτσι συμπέραναν ότι η ενέργεια που προσφέρεται στο τύμπανο αποθηκεύεται σε αυτό 
υπό μορφή θερμικής ενέργειας. Επίσης αναδείχθηκε και η φυσική σημασία του έργου 
WΠΡΟΣΦ. της εξωτερικής δύναμης Fεξ. και του έργου της τριβής WT, αφού το WΠΡΟΣΦ 
εκφράζει τη μηχανική ενέργεια που προσφέρεται στο τύμπανο, ενώ το έργο της τριβής 
WT εκφράζει τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε θερμική που αποθηκεύεται στο 
τύμπανο.  

4. Στη 4η δραστηριότητα οι μαθητές σχεδίασαν σε κοινό διάγραμμα (διάγραμμα 2) τις 
γραφικές παραστάσεις WΠΡΟΣΦ-Ν και ΔΕθερμ-Ν με βάση τις τιμές του πίνακα 1.  

 

Διάγραμμα 2: Γραφικές παραστάσεις WΠΡΟΣΦ-Ν και ΔΕθερμ-Ν. 

5. Στην 5η δραστηριότητα οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν που οφείλεται η από-
κλιση (άνοιγμα ή ψαλίδα) μεταξύ των δυο γραφικών παραστάσεων του διαγράμματος 
2, καθώς επίσης και να προσδιορίσουν το φυσικό μέγεθος που εκφράζει ποσοτικά την 
απόκλιση αυτή. Όσο αυξανόταν ο αριθμός των περιστροφών τόσο αυξανόταν η θερμο-
κρασία του τύμπανου, καθώς και η θερμοκρασιακή διαφορά Δθ=θ-θ0 μεταξύ τύμπανου 
και περιβάλλοντος. Έτσι οι μαθητές καθοδηγήθηκαν να διαπιστώσουν ότι από την ε-
νέργεια που προσφερόταν στο τύμπανο, ένα ποσό αποθηκευόταν σε αυτό υπό μορφή 
θερμικής ενέργειας ενώ το υπόλοιπο αποβαλλόταν υπό μορφή θερμότητας Q προς το 
περιβάλλον. Μάλιστα όσο αυξανόταν η θερμοκρασιακή διαφορά Δθ=θ-θ0 τόσο αυξα-
νόταν και το ποσό θερμότητας Q που αποβαλλόταν προς το περιβάλλον.  

6. Στην 6η δραστηριότητα οι μαθητές διατύπωσαν τη σχέση WΠΡΟΣΦ=ΔΕθερμ+Q (6), 
που περιγράφει το ενεργειακό ισοζύγιο (πάρε-δώσε) στο θερμιδόμετρο. Με τις παρα-
πάνω δραστηριότητες έγινε προσπάθεια οι μαθητές να διασαφηνίσουν πλέον ότι το 
έργο, η θερμότητα και η θερμική ενέργεια είναι τρείς διαφορετικές έννοιες/μεγέθη, οι 
οποίες όμως συγκατοικούν στην απαραβίαστη Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας.  

7. Τέλος οι μαθητές με βάση τη σχέση (6) και τις τιμές του πίνακα 1, υπολόγισαν το 
ποσό θερμότητας Q και σχεδίασαν τη γραφική παράσταση Q-N για 300Ν150 ≤≤  
(διάγραμμα 3).  
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Διάγραμμα 3: Γραφική παράσταση Q-Ν για 300Ν150 ≤≤ . 

Αναλύοντας τη γραφική παράσταση Q-N οι μαθητές διαπίστωσαν ότι για 
300Ν150 ≤≤  η θερμότητα Q που αποβάλλεται από το θερμιδόμετρο προς το περι-

βάλλον είναι ανάλογη του αριθμού των περιστροφών Ν, κάτι που έρχεται σε συμφωνία 
τα συμπεράσματα της 5ης δραστηριότητας.  

Κατά την επεξεργασία του φύλλου εργασίας, ο διδάσκων παρατήρησε ότι όλες οι ομά-
δες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το πείραμα και να χειριστούν το ΣΣΛΑ παρά τις 
όποιες μικρές τεχνικές δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν γρήγορα με τη σωστή καθο-
δήγηση. Επίσης το 75% των μαθητών επεξεργάστηκε αλλά και σχεδίασε σωστά τις 
όποιες γραφικές παραστάσεις και εξήγαγε από αυτές σωστά συμπεράσματα. Το υπό-
λοιπο 25% των μαθητών αντιμετώπισε προβλήματα στη σχεδίαση των γραφικών πα-
ραστάσεων, κυρίως διότι δεν χρησιμοποίησε σωστά την τεχνική της γραφικής παρά-
στασης. Με την καθοδήγηση όμως του καθηγητή, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των 
μελών κάθε ομάδας, τελικά όλοι οι μαθητές πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες του 
φύλλου εργασίας.  

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Προκειμένου αφενός να αξιολογηθεί η δομή του διδακτικού σεναρίου και η επίτευξη 
των διδακτικών στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών) και αφετέ-
ρου να ανατροφοδοτηθεί ή όλη διδακτική πρακτική (Κασσωτάκης, 1981 . Gronlund, 
1985), ο διδάσκων συνεκτίμησε και ανέλυσε τα εξής: 

- Τις παρατηρήσεις του από την εφαρμογή του φύλλου εργασίας όπως καταγράφηκαν 
παραπάνω. 

- Τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο αξιολόγησης, που συμπληρώθηκε μετά την 
ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας. 

- Τις απαντήσεις των μαθητών σε ένα ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου οι μαθητές 
αξιολόγησαν από τη μεριά τους την όλη διδακτική προσέγγιση.  

Να σημειωθεί ότι τόσο το φύλλο αξιολόγησης όσο και το ερωτηματολόγιο ήταν ανοι-
χτού τύπου και συμπληρώθηκε από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.  

Περιγραφή του φύλλου αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι μαθητές  
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Ερωτήσεις: 

1. Στην 1η ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν που οφείλεται το δυσάρεστο αίσθημα του 
«καψίματος» στις παλάμες τους, όταν κάποιος τραβάει ένα σχοινί μέσα από αυτές. Το 
62% των μαθητών αν και απάντησε σωστά, περιορίστηκε μόνο στο να συνδέσει την 
τριβή με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το 13% χρησιμοποίησε εύστοχα τις αντίστοι-
χες έννοιες και ανέδειξε σωστά το ρόλο της τριβής στην αύξηση της θερμοκρασίας και 
της θερμικής ενέργειας. Το υπόλοιπο 25% των μαθητών έδωσε λανθασμένες απαντή-
σεις με ατυχείς διατυπώσεις, όπως π.χ. παράγεται θερμότητα στις παλάμες, μεταφέρο-
νται 0C από το σχοινί που είναι ζεστό στις παλάμες, μεγαλώνει απότομα η τριβή και 
θερμαίνεται το χέρι κ.α. .  

2. Στη 2η ερώτηση μελετήθηκε από τους μαθητές η περίπτωση κατά την οποία ένα 
σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση μιας 
οριζόντιας σταθερής δύναμης και της τριβής ολίσθησης. Στο 1ο υποερώτημα ζητήθηκε 
ο σχεδιασμός ενός απλού σχήματος στο οποίο να φαίνονται όλες οι δυνάμεις που α-
σκούνται στο σώμα. Στο 2ο υποερώτημα ζητήθηκε η φυσική σημασία του έργου κάθε 
δύναμης που ασκείται στο σώμα. Στο 3ο υποερώτημα ζητήθηκε η σχέση που εκφράζει 
το ενεργειακό ισοζύγιο που εμφανίζεται στο σώμα και ποια βασική Αρχή της Φύσης 
το περιγράφει. Στο 1ο υποερώτημα απάντησε σωστά το 90% των μαθητών, ενώ το 10% 
σχεδίασε την τριβή ολίσθησης στην ίδια κατεύθυνση με την οριζόντια σταθερή δύναμη. 
Στο 2ο υποερώτημα το 60% απάντησε σωστά, ενώ το 40% ή δεν απάντησε καθόλου ή 
χρησιμοποίησε λανθασμένα τους όρους ενέργεια, θερμότητα και θερμική ενέργεια. Στο 
3ο υποερώτημα το 68% απάντησε σωστά, το 17% απάντησε με ελλείψεις (συνήθως οι 
μαθητές δεν έγραφαν την αντίστοιχη μαθηματική σχέση), ενώ το 15% απάντησε λαν-
θασμένα και χωρίς να αναφέρει την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας.  

3. Στην 3η ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν έτοιμα πειραματικά δεδο-
μένα που ελήφθησαν από την πειραματική διάταξη με το ΣΣΛΑ που χρησιμοποιήθηκε 
και στο φύλο εργασίας. Τα πειραματικά δεδομένα αφορούσαν σε ζεύγη τιμών (t,θ) τόσο 
κατά τη θέρμανση του τύμπανου, όσο και κατά την ελεύθερη ψύξη του (διάγραμμα 4).  

 

Διάγραμμα 4: Γραφική παράσταση θ-t κατά τη θέρμανση και την ελεύθερη ψύξη του τύ-
μπανου. 

Στο 1ο υποερώτημα ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν τη γραφική παράσταση 
θ-t (διάγραμμα 4). Στο 2ο υποερώτημα τους ζητήθηκε να υπολογίσουν την ειδική θερ-
μότητα του αλουμινίου, υποδεικνύοντάς τους να βασιστούν στη σχέση που εκφράζει 
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το ενεργειακό ισοζύγιο στο τύμπανο WΠΡΟΣΦ=ΔΕθερμ+Q για Ν=200 περιστροφές και 
στο δεδομένο ότι η θερμότητα Q που αποβάλλεται από το τύμπανο προς το περιβάλλον 
λόγω της μεταξύ τους διαφοράς θερμοκρασίας, δίνεται από τη σχέση |Δθ'cmQ |⋅⋅=
όπου |Δθ΄| η μεταβολή της θερμοκρασίας του τύμπανου όταν το αφήσουμε να ψυχθεί 
ελεύθερα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο θέρμανσής του (Παπαμιχάλης, 2015). 
Συγκεκριμένα: 
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Τέλος υπολόγισαν το σχετικό πειραματικό σφάλμα στον υπολογισμό της ειδικής θερ-

μότητας του αλουμινίου 6,3%100%
920

978920σ% =⋅
−

= .  

Το 65% των μαθητών σχεδίασε σωστά τη γραφική παράσταση θ-t. Στo υπόλοιπο 35% 
τα λάθη σχετίζονταν κυρίως με κακή ή λανθασμένη επιλογή μονάδας στους άξονες 
θερμοκρασίας και χρόνου, λανθασμένη απεικόνιση των πειραματικών ζευγών (t,θ) στο 
αντίστοιχο διάγραμμα και επομένως λανθασμένη χάραξη της γραφικής παράστασης. 
Όσον αφορά στον υπολογισμό του c το 45% απάντησε σωστά, το 15% ημιτελώς ενώ 
το 40% είτε απάντησε λάθος είτε δεν απάντησε καθόλου. Έτσι μόνο το 45% προχώ-
ρησε και σε σωστό υπολογισμό του σχετικού πειραματικού σφάλματος.  

Περιγραφή του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι μαθητές 

Σχετικά με το φύλλο εργασίας το 93% των μαθητών έκρινε αρκετή έως πολύ καλή τη 
σαφήνεια των θεωρητικών επισημάνσεων. Επίσης το 85% των μαθητών θεώρησαν ότι 
οι δραστηριότητες ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και σε συνδυασμό με την παρεχό-
μενη καθοδήγηση από τον καθηγητή, τους βοήθησαν να ανακαλύψουν τη νέα γνώση. 
Όσον αφορά στην πραγματοποίηση του πειράματος το 93% απάντησε ότι η δυσκολία 
ήταν από ελάχιστη έως μέτρια και σχετιζόταν κυρίως με το σταθερό ρυθμό με τον οποίο 
έπρεπε να γίνεται η περιστροφή του τύμπανου αλουμινίου. Επίσης το ίδιο ποσοστό 
μαθητών έκρινε μέτριας δυσκολίας τη χρήση του ΣΣΛΑ ενώ παράλληλα θεώρησε την 
όλη διάταξη αρκετά πρωτότυπη. Το 38% των μαθητών ισχυρίστηκε ότι δυσκολεύτηκε 
στη χάραξη των γραφικών παραστάσεων ενώ το 62% δε δυσκολεύτηκε σε κανένα ε-
ρώτημα, κυρίως λόγω της παρεχόμενης καθοδήγησης. Έτσι το 93% έκρινε αρκετά έως 
πολύ ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική.  

Όσον αφορά στο φύλλο αξιολόγησης, το 70% των μαθητών έκρινε σαφείς και κλιμα-
κούμενης δυσκολίας τις ερωτήσεις που περιείχε. Παρόλα αυτά το 78% απάντησε ότι 
δυσκολεύτηκε στον υπολογισμό του c ενώ το 30% στη σχεδίαση της γραφικής παρά-
στασης θ-t. Να σημειωθεί ότι το 5% απάντησε ότι δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα ερώ-
τημα.  
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Όταν οι μαθητές ρωτήθηκαν για την εμπειρία τους εργαζόμενοι σε ομάδες, το 85% την 
έκρινε μοναδική ενώ 12% των μαθητών θεώρησαν ότι οι «καλοί» μαθητές μένουν 
«πίσω» γνωστικά και δεν φαίνονται οι πραγματικές τους δυνατότητες μέσα από την 
εργασία σε ομάδες. Επίσης το 5% απάντησε ότι οι καλοί φίλοι στην παρέα δεν είναι 
κατ’ ανάγκη και καλοί συνεργάτες στην ομάδα!  

Αποτελέσματα-συζήτηση 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία της έρευνας, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο 
κρίνεται επιτυχές, αφού κατά μέσο όρο οι γνωστικοί στόχοι επετεύχθησαν σε ένα πο-
σοστό περίπου 65%, ενώ οι συναισθηματικοί και οι ψυχοκινητικοί στόχοι σε ποσοστό 
85%. Επίσης η δομή του σεναρίου και η διδακτική μεθοδολογία που επιλέχθηκε, φά-
νηκαν να μη δημιουργούν δυσλειτουργίες και να εξυπηρετούν τους στόχους της διδα-
σκαλίας. Τέλος οι μαθητές έδειξαν να χρησιμοποιούν σχετικά εύκολα την πειραματική 
διάταξη και να εξοικειώνονται σύντομα με τη χρήση του ΣΣΛΑ. Έτσι με δεδομένο ότι 
οι έννοιες έργο, ενέργεια, θερμότητα και θερμική ενέργεια αποτελούν βασικές γνώσεις 
για τη διδασκαλία της θερμοδυναμικής που ακολουθεί σε επόμενη τάξη, οι περισσότε-
ροι μαθητές θα είναι έτοιμοι για γνωρίσουν τον μικρόκοσμο των αερίων και της θερ-
μοδυναμικής μέσα από αντίστοιχες διδακτικές πρακτικές.  

Συμπεράσματα 

Η χρήση των ΣΣΛΑ σε κλασικά πειράματα φυσικής αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση 
ένταξης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, αφού η αξιοποίησή τους ξεφεύγει από 
τη φιλοσοφία των περισσοτέρων διδακτικών εργαλείων ΤΠΕ όπως π.χ. τα προγράμ-
ματα προσομοίωσης, οι εγκυκλοπαίδειες γνώσης, το διαδίκτυο κλπ. Τα συγκεκριμένα 
συστήματα βρίσκουν εφαρμογή σε πραγματικά πειράματα και έτσι αναδεικνύεται η 
καθοριστική συμβολή των ΤΠΕ στην εργαστηριακή πρακτική. Η ένταξη και αξιοποί-
ηση των ΤΠΕ και της εργαστηριακής πρακτικής στη διδασκαλία των φυσικών επιστη-
μών καθώς και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα εργασίας στη σχολική τάξη, αναδεικνύ-
ουν νέες διδακτικές πρακτικές για την οικοδόμηση της γνώσης, οι οποίες θέτουν στο 
κέντρο το μαθητή που ερευνά και ανακαλύπτει και καθιστούν τον καθηγητή καθοδη-
γητή και εμψυχωτή (Ματσαγγούρας, 2005).Άλλωστε 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 α-
ναδεικνύονται όλες οι καινοτόμες προσπάθειες που λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγ-
χρονα διδακτικά εργαλεία και τις αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.  
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Εφαρμογή των έξι καπέλων σκέψης του Edward de Bono στη λογοτεχνία 

Μιχάλη Μαρία  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας 

mariamchl2@gmail.com 

Περίληψη 

Το σχολείο προκειμένου να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις μιας διαρκώς μεταβαλλόμε-

νης κοινωνίας δεν μπορεί να στοχεύει μόνο στον τομέα των γνώσεων με τρόπο συσ-

σωρευτικό αλλά και στην καλλιέργεια κι ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως αυτενέργεια, 

συμμετοχική μάθηση, αλληλεπίδραση, συνεργατικό πνεύμα κ.ά. Αυτό μπορεί να επι-

τευχθεί μέσα από δραστηριότητες που καλλιεργούν όλες τις νοητικές διεργασίες και 

καθιστούν το άτομο παραγωγικό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στην παρούσα ερ-

γασία περιγράφεται η τεχνική και η εφαρμογή της μεθόδου των έξι καπέλων σκέψης 

του Edward de Bono στο μάθημα της λογοτεχνίας σε μια προσπάθεια ανάπτυξης της 

δημιουργικότητας των μαθητών. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε μαθητές 

της Γ΄ Γυμνασίου στο κείμενο «Οι πρώτες ενθυμήσεις» της Πηνελόπης Δέλτα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Έξι καπέλα σκέψης, δημιουργικότητα, λογοτεχνία 

Εισαγωγή 

Στόχος του σημερινού σχολείου είναι να ασκήσει τους μαθητές να γίνουν κριτικοί και 

δημιουργικοί πολίτες αποσκοπώντας συγχρόνως στην ανάπτυξη του συνεργατικού 

πνεύματος. Ο Dewey στο «Σχολείο του μέλλοντος» υποστηρίζει ότι «δεν είναι η γνώση 

ο πραγματικός σκοπός του σχολείου, αλλά η ανακάλυψη του πώς αποκτιέται αυτή, ό-

ταν χρειάζεται» (βλ. Ξανθάκου, 2011: 65). Σύμφωνα με έρευνες το άτομο διαθέτει δυ-

νάμει τη δημιουργική ικανότητα, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια του περιβάλλοντος προ-

κειμένου αυτή να αναπτυχθεί (Taylor, 1972 στο Ξανθάκου, 2011: 68). Το σχολείο α-

ποτελεί το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανο-

τήτων των παιδιών.  

Η εφαρμογή της μεθόδου των έξι καπέλων σκέψης του De Bono αποτελεί μία τεχνική 

παραγωγής δημιουργικών ιδεών, καθώς ενεργοποιεί στον μαθητή την ανακαλυπτική 

μάθηση κι αναζήτηση κι αυτός οδηγείται σε μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από την 

προσωπική του δράση κι εμπλοκή. Πρόκειται, δηλαδή, για μια τεχνική που αναπτύσσει 

τη δημιουργική ικανότητα στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Η παρούσα ανακοίνωση αφενός έχει ως στόχο να παρουσιάσει με συντομία τη μέθοδο 

παραγωγής ιδεών των έξι καπέλων σκέψης του Edward de Bono, κι αφετέρου να δείξει 

μια εκπαιδευτική εφαρμογή στη σχολική τάξη της προαναφερθείσας μεθόδου. 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Το θέμα της δημιουργικότητας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές 
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και έχει αναπτυχθεί μεγάλη σε έκταση βιβλιογραφία σχετικά με αυτό. Έχοντας ως ση-

μείο αναφοράς το βιβλίο «Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο σχολείο και στην Κοι-

νωνία» της Ξανθάκου (2011) ως δημιουργικότητα ορίζεται η ικανότητα παραγωγής 

ενός νέου έργου ή ιδέας που υπάρχει εν δυνάμει σε όλα τα άτομα και μπορούν μέσα 

από κατάλληλες διαδικασίες, εξάσκηση κι ερεθίσματα να την ενεργοποιήσουν εκδη-

λώνοντάς τη συχνά με τη φαντασία και την περιέργεια. Τονίζεται ότι αφορά όλα τα 

άτομα και δεν θεωρείται ιδιαίτερο προσόν μόνο των προικισμένων. «Εχθροί» της δη-

μιουργικότητας μπορεί να θεωρηθούν ο φόβος του λάθους, η έλλειψη ενθάρρυνσης κι 

εμπιστοσύνης των ατόμων στις δυνατότητες τους (Ξανθάκου, 2011). Σύμφωνα πάλι με 

τον Παρασκευόπουλο (2004) «Δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπινου 

νου να αναζητεί και να βρίσκει πολλές πρωτότυπες - καινοτόμες εναλλακτικές, για την 

επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, ιδέες – λύσεις» (Παρασκευόπουλος, 2004: 5). 

Η μέθοδος των έξι καπέλων σκέψης του Edward de Bono αποτελεί μια μορφή οργάνω-

σης της σκέψης για την επίλυση θεμάτων και στηρίζεται στον διαχωρισμό της ανάλογα 

με το χρώμα του καπέλου, καθώς το κάθε χρώμα σχετίζεται με συγκεκριμένη λειτουρ-

γία. Τα καπέλα (λευκό, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο, γαλάζιο) συμβολίζουν έξι 

διαφορετικές κατευθύνσεις της σκέψης. Ως εκ τούτου, το κάθε άτομο που επιλέγει να 

«φορέσει» ένα από τα καπέλα, στρέφει τη σκέψη του σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση 

( De Bono, 2006) (βλ. πίνακας 1). 

καπέλο λειτουργία χρήση 

Λευκό πληροφορίες Εστίαση της προσοχής αποκλειστικά στις πληροφο-

ρίες. 

Κόκκινο συναισθήματα-

διαίσθηση 

Έκφραση απόψεων, συναισθημάτων και διαίσθησης. 

Αυθόρμητες αντιδράσεις και συναισθήματα. 

Μαύρο κριτική σκέψη-

σύνεση 

Αναζήτηση αρνητικών πλευρών κι αδύνατων ση-

μείων του εξεταζόμενου θέματος με βάση τη λογική. 

Κίτρινο αισιοδοξία-θε-

τική σκέψη 

Αναζήτηση θετικών σημείων, ωφελειών και αξίας 

του εξεταζόμενου θέματος με βάση τη λογική.  

Πράσινο δημιουργικότητα-

νέες ιδέες 

Παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων, λύσεων, 

τροποποιήσεων μιας ιδέας με βάση τον αυθόρμητο 

κι ελεύθερο τρόπο σκέψης. 

Γαλάζιο λογική-συντονι-

σμός-έλεγχος 

Επίτευξη συντονισμού, ελέγχου, οργάνωσης και δια-

χείρισης ενός θέματος ή μιας κατάστασης. 

Πίνακας 1: Τα έξι καπέλα του de Bonο, η λειτουργία και η χρήση τους 

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για την επίλυση ενός προβλήματος εξετάζοντάς το 

από διαφορετικές όψεις (λογική, κριτική σκέψη, θετική σκέψη, δημιουργικότητα, δε-

δομένα, συναισθήματα), καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί και σε ένα καπέλο. Τίθεται, 

όμως, συγχρόνως σε εφαρμογή η «παράλληλη σκέψη». Ο καθένας, δηλαδή, εξετάζει 

το θέμα από κάθε οπτική κι έρχεται αντιμέτωπος με όλες τις προαναφερθείσες όψεις. 

Η φιλοσοφία της «παράλληλης σκέψης» είναι ότι ανά πάσα στιγμή όλοι κοιτάζουν προς 

την ίδια κατεύθυνση, αλλά η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει. Επιπρόσθετα, με την «πα-

ράλληλη σκέψη» αποφεύγονται οι διαφωνίες κι οι συγκρούσεις, καθώς δύο θέσεις, όσο 

διαφορετικές κι αν είναι, εξετάζονται παράλληλα (De Bono, 2006: 18-19).  
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Η μέθοδος των έξι καπέλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συλλογικά. Η ομάδα διαι-

ρείται σε υπο-ομάδες και η κάθε υπο-ομάδα αναλαμβάνει έναν ρόλο που αντιστοιχεί 

σε κάποιο από τα έξι καπέλα και κατά συνέπεια και σε έναν συγκεκριμένο τύπο σκέ-

ψης. Έτσι, η νοημοσύνη, η εμπειρία κι οι γνώσεις όλων των μελών της ομάδας χρησι-

μοποιούνται στον μέγιστο βαθμό, εξοικονομώντας χρόνο. Συγχρόνως, αισθάνονται ότι 

υποστηρίζονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους με τα οποία συνεργάζονται. 

Ακόμη, ασκούνται στην προσοχή ακούγοντας τις ιδέες των άλλων ομάδων, για να μπο-

ρέσουν να απαντήσουν και να συμμετάσχουν στη συζήτηση, «φορώντας» ένα άλλο 

καπέλο και υιοθετώντας έτσι έναν διαφορετικό τύπο σκέψης (De Bono, 2006: 24-25 

βλ. και Ξανθάκου, 2011: 130-132).  

Εφαρμογή της μεθόδου σε εκπαιδευτικό πλαίσιο 

Η διδακτική πρόταση με βάση την τεχνική των έξι καπέλων του De Bono εφαρμόστηκε 

σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στο γνωστικό αντικείμενο της λογοτεχνίας. Συγκεκρι-

μένα, εξετάστηκε το λογοτεχνικό απόσπασμα «Οι πρώτες ενθυμήσεις» της Πηνελόπης 

Δέλτα (βλ. Ψηφιακό Σχολείο: https://goo.gl/CPkpDU). Η διάρκεια της πρότασης υπο-

λογίζεται περίπου σε 3 διδακτικές ώρες. Βασικός στόχος η εξοικείωση των μαθητών 

με την ομαδοσυνεργατική, διερευνητική μάθηση, προκειμένου να εξετάσουν ένα λο-

γοτεχνικό απόσπασμα ολόπλευρα (πληροφορίες για το κείμενο και την συγγραφέα, συ-

ναισθήματα αναγνωστών, συναισθήματα ηρώων, θετικά κι αρνητικά στοιχεία των η-

ρώων και του κειμένου, εναλλακτικές κινήσεις ηρώων, εναλλακτικές μορφές απόδοσης 

του κειμένου) και να οδηγηθούν στην παραγωγή ιδεών κι επιχειρηματολογίας με δη-

μιουργικό τρόπο.  

Μία προϋπόθεση που διευκολύνει την όλη προσπάθεια είναι η εξοικείωση των μαθη-

τών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας. Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει 

τρεις φάσεις με εκτιμώμενη διάρκεια μίας (1) διδακτικής ώρας η καθεμία. Πιο συγκε-

κριμένα, την πρώτη διδακτική ώρα (1η φάση: αφετηρία-έναυσμα) πραγματοποιήθηκε 

εισαγωγή στον τρόπο εργασίας (μέθοδος De Bono) αλλά και στην ευρύτερη θεματική 

του κειμένου (σχέσεις γονέων-παιδιών). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον τρόπο ερ-

γασίας, εξηγήθηκε στους μαθητές σε γενικές γραμμές η μέθοδος του De Bono (ποιος 

είναι και τι προτείνει), έγινε συζήτηση για τα συγκεκριμένα χρώματα, πού τα συνα-

ντάμε και τι μπορεί αυτά να συμβολίζουν, επισημάνθηκε ότι το χρώμα παίζει σημα-

ντικό ρόλο στη μέθοδο, αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης κι επιλέγο-

ντας ένα χρώμα αυτομάτως υιοθετείται και ο αντίστοιχος τρόπος σκέψης. Τονίστηκε η 

αναγκαιότητα να είναι οι μαθητές ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις υ-

πόλοιπες ομάδες στην παρουσίαση των ιδεών τους, καθώς θα χρειαστεί στην πορεία να 

«φορέσουν» ένα άλλο καπέλο. Στη συνέχεια, οι μαθητές επέλεξαν το χρώμα που θεω-

ρούν ότι τους αντιπροσωπεύει και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού-συντονιστή (όπου 

χρειάστηκε) έγινε ο χωρισμός των ομάδων. Το γαλάζιο χρώμα το κράτησε ο εκπαιδευ-

τικός ως συντονιστής της όλης προσπάθειας, που έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την 

οργάνωση και τον έλεγχο του όλου εγχειρήματος αλλά και τη σύνοψη κάποιων συμπε-
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ρασμάτων. Να σημειωθεί ότι στην τάξη δεν χρησιμοποιήθηκαν καπέλα αλλά χρωματι-

στά χαρτόνια στα οποία αναφέρονταν τα θέματα που η κάθε ομάδα όφειλε να εξετάσει. 

Όσον αφορά την ευρύτερη θεματική του κειμένου, έχοντας ως αφόρμηση κάποιες γε-

λοιογραφίες από «τις χαμηλές πτήσεις» του Αρκά και τους διαλόγους ανάμεσα στον 

πατέρα-σπουργίτι και τον γιο (βλ. εικόνα 1), ζητήθηκε από τους μαθητές να σχολιά-

σουν ελεύθερα (καταιγισμός ιδεών) τις γελοιογραφίες, εστιάζοντας στη συγκεκριμένη 

περίπτωση στη σχέση πατέρα-γιου, όπως διαφαίνεται μέσα από αυτές. 

 
Εικόνα 1: Γελοιογραφίες του Αρκά ως αφόρμηση στην ευρύτερη θεματική του κειμένου 

Στη συνέχεια (2η φάση: σφαιρική εξέταση κειμένου), οι μαθητές, αφού γίνει σιωπηλή 

ανάγνωση του κειμένου, διερευνούν κι επεξεργάζονται τα θέματα που αναγράφονται 

σε κάθε χρωματιστό χαρτόνι-«καπέλο». Η ακολουθία με την οποία θα παρουσιαστούν 

τα καπέλα δεν είναι συγκεκριμένη, εξαρτάται κάθε φορά από το θέμα-πρόβλημα που 

τίθεται και τη «στρατηγική» που εφαρμόζει κάθε φορά ο συντονιστής. Το σίγουρο είναι 

ότι το γαλάζιο καπέλο, στην προκειμένη περίπτωση το καπέλο που «φοράει» ο εκπαι-

δευτικός, πρέπει να χρησιμοποιείται στην αρχή (τι θέλουμε να πετύχουμε) και στο τέ-

λος (τι πετύχαμε) της διαδικασίας (De Bono, 2006: 35-37). 

Αναλυτικά στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα υπό εξέταση θέματα του λογοτεχνικού 

αποσπάσματος ανάλογα με το χρώμα του καπέλου. 

καπέλα θέματα προς διερεύνηση και συζήτηση 

Λευκό Τόπος (πού διαδραματίζονται τα γεγονότα;), χρόνος (πότε; 

σε ποια εποχή;), πρόσωπα του κειμένου (κύρια και δευτε-

ρεύοντα), γεγονότα. 

Κόκκινο 

 

Συναισθήματα (αφηγήτριας για τον πατέρα και τη μητέρα, 

των παιδιών απέναντι στον πατέρα και τη μητέρα, συναι-

σθήματα μητέρας και πατέρα, συναισθήματα των μαθητών 

για τους ήρωες και για όσα συμβαίνουν). 
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Κίτρινο Θετικά σημεία (θετικά στοιχεία ηρώων, γεγονότων, γλώσ-

σας, κειμένου, κ.λπ.). Θετικά σημεία της Πηνελόπης Δέλτα 

σε σχέση με άλλους λογοτέχνες που έχουν γνωρίσει. 

Μαύρο 

 

Αρνητικά σημεία (αρνητικά στοιχεία ηρώων, προβλήματα 

που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των ηρώων (πατέρα, 

μητέρας, παιδιών). Αδυναμίες του κειμένου σε σύγκριση 

με άλλα κείμενα που έχουν γνωρίσει. Αρνητικά σημεία της 

Πηνελόπης Δέλτα σε σχέση με άλλους συγγραφείς που 

γνωρίζουν. 

Πράσινο Εναλλακτικές κινήσεις των ηρώων ή της δράσης. Εναλλα-

κτικές μορφές απόδοσης του κειμένου (π.χ. αφήγηση γεγο-

νότων από την πλευρά του πατέρα ή της μητέρας). Μπο-

ρούν, δηλαδή, να αποδώσουν με διαφορετικό τρόπο το κεί-

μενο μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής έχο-

ντας ως οδηγό τη φαντασία τους και χωρίς τον φόβο του 

λάθους, καθώς δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντή-

σεις σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Πίνακας 2: Τα θέματα που διερευνήθηκαν από τους μαθητές με τη μέθοδο του de Bonο 

για τις πρώτες ενθυμήσεις της Πηνελόπης Δέλτα 

Τέλος, (3η φάση: παρουσίαση απόψεων) οι μαθητές παρουσιάζουν τα ευρήματά τους 

με τη σειρά που τα καπέλα αναφέρονται στον πίνακα 2. Αφού παρουσιάσει η κάθε 

ομάδα, οι υπόλοιπες παρακολουθούν προσεκτικά και «φορώντας» το καπέλο της ομά-

δας που παρουσιάζει μπορούν να συμπληρώσουν στοιχεία στα όσα ειπώθηκαν. Η πει-

θαρχία είναι πολύ σημαντική με την έννοια ότι τα μέλη της ομάδας πρέπει να μένουν 

συγκεντρωμένα στο καπέλο που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή και δεν μπο-

ρούν να αλλάξουν καπέλο, καθώς τα καπέλα δε χρησιμοποιούνται, για να περιγράψουν 

αυτό που θέλει κάποιος να πει αλλά την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να σκεφτεί. 

Μόνο ο συντονιστής μπορεί να υποδείξει μια αλλαγή καπέλου (De Bono, 2006: 34). 

Συμπεράσματα 

Η πρόταση έχει αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη ως ένας διαφορετικός τρόπος προ-

σέγγισης του μαθήματος της λογοτεχνίας με σκοπό να απελευθερωθεί η δημιουργικό-

τητα κι η κατάθεση προσωπικών απόψεων των μαθητών, σύμφωνα με το πώς προσ-

λαμβάνουν τα νοήματα του κειμένου (βλ. και Jauss, 1995). Οι μαθητές τοποθετούνται 

σε πρώτο πλάνο και «συνομιλούν» με το κείμενο μέσω του εκπαιδευτικού, εξετάζοντας 

τα ζητούμενα και δίνοντας υποκειμενικές ερμηνείες στηριζόμενοι στα δεδομένα, τη 

λογική, την προσωπική τους συγκρότηση, τις εμπειρίες τους και τα ενδιαφέροντά τους 

(Χοντολίδου, 2000).  

Ο εκπαιδευτικός αφήνει τον ρόλο του «στεγνού αναμεταδότη γνώσεων». Συντονίζει, 
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καθοδηγεί και μαθαίνει κι αυτός μαζί με τους μαθητές του σε μια ερευνητική διαδικα-

σία εξίσου σημαντική για τον ίδιο και τους μαθητές του (Χοντολίδου, 2000). Επομέ-

νως, έχει τον ρόλο του καθοδηγητή, εμπνευστή, συντονιστή (βλ. και Ράπτης & Ράπτη, 

2007). 

Με την τεχνική των έξι καπέλων του De Bono η όλη μαθησιακή διαδικασία γίνεται με 

έναν παιγνιώδη τρόπο, δίνοντας μεγαλύτερη πρωτοβουλία στους μαθητές. Η κάθε ο-

μάδα έχει τον δικό της ρόλο αλλά συγχρόνως χρειάζεται να βρίσκεται σε εγρήγορση, 

για να είναι σε θέση «φορώντας» ένα διαφορετικό καπέλο να συμπληρώσει στοιχεία ή 

να καταθέσει ιδέες. Με τον τρόπο αυτό καμία ομάδα δεν εφησυχάζει και βρίσκονται 

όλες σε εγρήγορση. Έτσι, επιτυγχάνεται η συνεργατική μάθηση και δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών (βλ. και Χατζησαββίδης, 

2012). 

Τέλος, στην αξιολόγηση της μεθόδου και της όλης μαθησιακής διαδικασίας από τους 

ίδιους τους μαθητές με την ανώνυμη, ατομική, γραπτή ερώτηση «Σας άρεσε ο τρόπος 

που εργαστήκατε; Ναι, Όχι και γιατί;» οι 20 από τους 22 μαθητές απάντησαν θετικά. 

Αναφέρονται μερικές ενδεικτικές απαντήσεις: «πέρασε πιο ευχάριστα η ώρα», «εργα-

στήκαμε ομαδικά και με όρεξη λέγοντας ο καθένας τη δική του άποψη», «ήταν κάτι 

δημιουργικό, ευχάριστο, διασκεδαστικό..», «έμαθα και κατανόησα πιο εύκολα το κεί-

μενο», «το κομμάτι το οποίο δουλέψαμε ήταν πολύ δημιουργικό και με έκανε να σκε-

φτώ πέρα από αυτό που περίμενα εξ αρχής. Ήταν αρκετά ωραίο που είχα την ευκαιρία 

να πειραματιστώ με ιδέες», «δουλέψαμε σε ομάδα. Ο καθένας συνείσφερε με τον δικό 

του τρόπο και ικανότητες. Όλοι βοήθησαν να βγει ένα καλό αποτέλεσμα». Δύο μαθη-

τές, όμως, δεν βρήκαν τόσο ενδιαφέρουσα την όλη διαδικασία και εντόπισαν κάποιο 

πρόβλημα στη συνεργασία της ομάδας. Έτσι, στη σύντομη αξιολόγηση αναφέρουν: 

«Καλά ήταν. Λίγο βαρετά όμως», «Δεν συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Δούλεψαν μόνο τα 

2 από τα 4. Το ένα παιδί της ομάδας απουσίαζε και το άλλο τεμπέλιαζε». 

Σημείωση: Στην εισήγηση οι λέξεις μαθητής, καθηγητής και εκπαιδευτικός αναφέρο-

νται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, σε καθηγητές και καθηγήτριες, σε εκπαι-

δευτικούς των δύο φύλων. Η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους 

γίνεται για λόγους συντομίας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για το γνωστικό 
αντικείμενο της Ιστορίας της Δ ́ Δημοτικού. Είναι συμβατή με το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών, καθότι επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους, μέσω της αξιοποίησης των 
Νέων Τεχνολογιών. Το διδακτικό σενάριο συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και ε-
φαρμόστηκε στην τάξη τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2016. Σκοπός είναι ο εμπλου-
τισμός της μαθησιακής διαδικασίας με υλικό και δραστηριότητες που θα ενισχύσουν 
την ιστορική συνείδηση και την κριτική σκέψη. Μέσα σε ανακαλυπτικό και διερευνη-
τικό περιβάλλον, οι μαθητές/τριες συνεργάζονται και οικοδομούν τη γνώση επιτυγχά-
νοντας εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, προσομοιώσεις, 
μουσεία, βιντεοταινίες κλπ. και έρχονται σε επαφή με καταστάσεις που δεν έζησαν, 
κατανοώντας καλύτερα ιστορικούς όρους και έννοιες αναγκαίες για τον ιστορικό εγ-
γραμματισμό. Για την υλοποίηση του σεναρίου αξιοποιούνται το διαδίκτυο, ο κειμενο-
γράφος καθώς και λογισμικά παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, έκφρασης 
και δημιουργικότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορία, Νέες Τεχνολογίες, Διδακτικό Σενάριο 

Συνοπτική παρουσίαση σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η μάχη των Θερμοπυλών. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Η διδακτική πρακτική αφορά στο γνωστικό αντι-
κείμενο της Ιστορίας, στην ενότητα «Κλασσικά Χρόνια», στην υποενότητα «Περσικοί 
Πόλεμοι». 

Τάξεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί: Το διδακτικό σενάριο αφορά στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί στην Τέταρτη (Δ) τάξη του Δημοτι-
κού Σχολείου. Αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας στο κεφάλαιο «Η μάχη των Θερ-
μοπυλών», του βιβλίου σελ. 53.  

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. & το Δ.Ε.Π.Π.Σ.: Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εντάσσεται 
στην ενότητα του ΑΠΣ «Κλασσικά Χρόνια» και ειδικότερα στην υποενότητα «Περσι-
κοί Πόλεμοι». Αντιστοιχεί στο γενικό στόχο «Οι μαθητές να συσχετίσουν γεγονότα της 
κλασσικής εποχής με παρόμοια γεγονότα της σημερινής εποχής και να προβούν σε δυ-
νητικές γενικεύσεις. Επιπλέον, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις αξίες της δημοκρατίας 
και της ελευθερίας.». Υπηρετεί δε τις θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης: 
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χώρος-χρόνος (π.χ. να γνωρίσουν το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής και 
έκβασης της μάχης των Θερμοπυλών), αιτία-αφορμή (π.χ. οι λόγοι που οδήγησαν τους 
Έλληνες να επιλέξουν τους Σπαρτιάτες αρχηγούς, τα αίτια της εκστρατείας του Ξέρξη), 
πολίτευμα (π.χ. να γνωρίσουν καλύτερα το απολυταρχικό πολίτευμα, τη βασιλεία, κ.ά.), 
συμμαχία (π.χ. οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των πόλεων-κρατών, όπως Αθήνας-
Σπάρτης), οργάνωση (π.χ. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σχεδίου του Λεωνίδα), 
ηγεμονία (π.χ. ο ρόλος και το σχέδιο του Λεωνίδα), τέχνη και πολιτισμός (π.χ. οι ανα-
παραστάσεις και οι εικόνες της μάχης, ποίηση, κ.ά.). 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών 
του Νέου Σχολείου: Η μάχη των Θερμοπυλών και γενικότερα οι Περσικοί Πόλεμοι 
είναι ένα νέο ιστορικό γεγονός για τα παιδιά, το οποίο θα γνωρίσουν καλύτερα κατά τη 
φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι στόχοι του σεναρίου βα-
σίζονται στους γενικότερους στόχους του ΠΣ του Νέου Σχολείου και επιχειρούν να 
συνθέσουν το σύνολο των γενικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών. Το σενάριο αυτό 
αποσκοπεί στην εμπλοκή των παιδιών σε ερευνητικές διαδικασίες και διαδικασίες διε-
ρεύνησης, παρατήρησης, πρόβλεψης, κ.ά.. Με βάση το σενάριο οι μαθητές/τριες μα-
θαίνουν να προσδιορίζουν προβλήματα, να επεξεργάζονται και να αναλύουν τα δεδο-
μένα και στο τέλος να συγκρίνουν τα ιστορικά γεγονότα και να αντιλαμβάνονται το 
ρόλο τους στην εξέλιξη της χώρας μας και ολόκληρου του κόσμου. Η ανάπτυξη της 
ιστορικής σκέψης των παιδιών συνδέεται με την ηλικία και τη γενική διαδικασία ωρί-
μανσής τους, με ζητήματα φυσικά-βιολογικά, αλλά παράλληλα και με κοινωνικά, δια-
νοητικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και αισθητικά (Νάκου, 2000). 

Επιπλέον, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά των εννοιών, να 
συνδέουν μια έννοια με άλλες συναφείς και ταυτόχρονα, μαθαίνουν πώς να συνεργά-
ζονται, να τεκμηριώνουν θέσεις, να επιλύουν προβλήματα, να ξεχωρίζουν τα αίτια από 
τις αφορμές, κλπ. Ακόμη, το σενάριο συνδέεται με την καθημερινή ζωή, καθώς τα παι-
διά αντιλαμβάνονται τη σημασία των ιστορικών εννοιών στην καθημερινή τους ζωή 
τους, όπως: μολών λαβέ, είδα έναν εφιάλτη, κ.ά.). Παράλληλα, μέσα από το σενάριο 
θα αναπτυχτούν βασικές αξίες, όπως είναι ο πατριωτισμός, η γενναιότητα, η αποφασι-
στικότητα, η ενσυναίσθηση κ.α. Οι μαθητές/-τριες θα αντιληφθούν, επίσης, ότι ο ρόλος 
που διαδραματίζουν οι ηγέτες, καθώς και το μέγεθος της θυσίας ενός ατόμου για το 
κοινωνικό συμφέρον (π.χ. η θυσία του Λεωνίδα και των συντρόφων του). Τέλος, ένα 
ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει ότι το σενάριο αυτό στηρίζεται στα νέα ΠΣ είναι η 
χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Το μάθημα 
μπορεί να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και επιθυμητή εί-
ναι η ύπαρξη ενός βιντεοπροβολέα, όπου ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να 
παρουσιάσει κάτι στην ολομέλεια της τάξης, ή ακόμα περισσότερο ενός διαδραστι-
κού πίνακα με σύνδεση στο διαδίκτυο. Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε α-
νομοιογενείς ομάδες 2-3 ατόμων όπου ένας από τους μαθητές θα χειρίζεται καλά τον 
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Η/Υ. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρχει ανάλογος αριθμός Η/Υ, όσες και οι ομά-
δες. 

Αυτή αποτελεί την ιδανικότερη εφαρμογή μιας και συνδυάζει την αλληλεπίδραση με 
την τεχνολογία των υπολογιστών αλλά και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση της γνώσης και της μάθη-
σης. (Κόμης, Β., & άλ., 2010). 

Για την υλοποίηση του σεναρίου είναι αναγκαία η πρόσβαση στο διαδίκτυο και να υ-
πάρχουν τα λογισμικά PowerPoint, Word, Ζωγραφική, Hot Potatoes και kidspiration. 
Επίσης θα χρησιμοποιηθούν το Βιβλίο και το Τετράδιο Εργασιών του μαθητή, οπτικο-
ακουστικό υλικό και το φυλλάδιο σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμ-
ματος. Ο ηλεκτρονικός προβολέας ή ο διαδραστικός πίνακας θα χρησιμοποιηθούν για 
την παρουσίαση του οπτικού υλικού. Όσον αφορά το θεατρικό παιχνίδι, θα χρησιμο-
ποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός, ενώ στην ζωγραφική θα χρησιμοποιηθούν χαρτόνια, 
χάρακες, χρώματα, ψαλίδι, κ.ά. 

Προαπαιτούμενη γνώση: Κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος οι μα-
θητές αναμένεται να: 

• γνωρίζουν πολύ καλά τα ιστορικά γεγονότα σχετικά με τους Περσικούς πολέ-
μους μέχρι τη μάχη των Θερμοπυλών, 

• είναι εξοικειωμένοι στο να χειρίζονται τα παραπάνω λογισμικά, 
• είναι εξοικειωμένοι στο να συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας δρα-

στηριότητας. 
Σκοπός & Στόχοι του διδακτικού σεναρίου: Γενικός Σκοπός: Οι μαθητές να συσχε-
τίσουν γεγονότα της κλασσικής εποχής με παρόμοια γεγονότα της σημερινής εποχής 
και να προβούν σε δυνητικές γενικεύσεις. Επιπλέον, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις 
αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό α-
ντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία.  Οι μαθητές, 1. Γνωρίζοντας και 
κατανοώντας/ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οι Πέρσες εκστράτευσαν ενα-
ντίον των Ελλήνων. 

• Να πληροφορηθούν για το χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της 
μάχης των Θερμοπυλών. 

• Να συσχετίσουν γεγονότα της κλασσικής εποχής με παρόμοια γεγονότα της νε-
ότερης εποχής και να προβούν σε δυνητικές γενικεύσεις. 

• Να συγκρίνουν τη μάχη των Θερμοπυλών με τη ναυμαχία στο Αρτεμίσιο.  
• Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα, όπως λε-

ηλασία, αιτία, συνέπειες, αμυντικός, επιθετικός πόλεμος. 

Διερευνώντας και εντοπίζοντας/ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της διερεύνησης και αξιολόγησης ιστορικών πλη-
ροφοριών. 
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• Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση της εικόνας ως πηγής πληροφοριών. 
• Να προσεγγίσουν πρωτογενείς πηγές και αντλήσουν από αυτές πληροφορίες 

για να ερμηνεύσουν ιστορικά γεγονότα. 
• Να κάνουν υποθέσεις με βάση πρωτογενείς πηγές και να εξαγάγουν συμπερά-

σματα. 
• Να κατανοήσουν ότι η δράση εξαρτήθηκε από συγκεκριμένους παράγοντες του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έζησαν. 
• Να καλλιεργήσουν αναλυτική και συνθετική ικανότητα. 
• Να μάθουν να ξεχωρίζουν τις αφορμές από τις αιτίες. 
• Να μάθουν να εκτιμούν τις συνέπειες ενός γεγονότος. 

3. Επικοινωνώντας (και συνεργαζόμενος με άλλους)/να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε 
με τους άλλους 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας. 
• Να εκτιμήσουν μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε ομάδες την αποτελεσμα-

τικότητα της συνεργατικής μάθησης. 

4. Συνδέοντας (με τις ΤΠΕ)/ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
• Να εξοικειωθούν στην αναζήτηση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. 
• Να κατανοήσουν με τη βοήθεια των πολυμέσων τη διάταξη των στρατευμάτων 

και την έκβαση της μάχης. 
• Να μελετήσουν με τη βοήθεια εκθεμάτων από διάφορα μουσεία τον πολεμικό 

εξοπλισμό των στρατιωτών. 
• Να μεταφερθούν με τη βοήθεια εικόνων στο χώρο που σήμερα υπάρχει το μνη-

μείο των πεσόντων Σπαρτιατών και Θεσπιέων. 
• Να μεταφερθούν με τη βοήθεια χαρτών στο γεωγραφικό χώρο που συντελέ-

στηκε η μάχη. 
• Να αποκτήσουν ιστορική γνώση μέσα από τα ιστορικά κείμενα και από άλλες 

πηγές, όπως μνημεία, εκθέματα μουσείων, με συνδυασμό εικόνας και ήχου. 
 

Εκτιμώμενη Διάρκεια: Η διάρκεια του σεναρίου είναι 8 διδακτικές ώρες. Οι διδακτι-
κές ώρες δεν θα είναι συνεχόμενες. Επίσης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει πριν από την 
έναρξη της διδασκαλίας να προβεί σε κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες, όπως είναι η 
διαμόρφωση των ομάδων, η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού (φύλλα εργα-
σίας), κ.ά. 

Διδακτική προσέγγιση 

Η κατανόηση της μάχης των Θερμοπυλών 

Η ανάπτυξη του σεναρίου έχει ως σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού πε-
ριβάλλοντος και προκρίνει την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, τοποθετώντας το μα-
θητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ως σημαντικό και υπεύθυνο άτομο, να 
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λάβει αποφάσεις, να εκφράσει κρίσεις και να αυτενεργεί σε θέματα που τον αφορούν. 
(Ματσαγγούρας, 2001). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλίας συντελεί στην σωστή αξιο-
ποίηση του διδακτικού χρόνου, εξαλείφει αρνητικές συμπεριφορές και προβλήματα 
πειθαρχίας λόγω περιορισμένης συμμετοχής και ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2001). 

Στις μαθητοκεντρικές μεθόδους η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές για την υ-
λοποίηση κοινών δραστηριοτήτων προάγει τη μάθηση. Το σενάριο βασίζεται στη θεω-
ρίες της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης και του εποικοδομισμού. Οι μαθητές αλ-
ληλεπιδρούν μεταξύ τους και εκφράζουν τις απόψεις τους, διαφωνούν και επιχειρημα-
τολογούν ενισχύοντας ή ανασκευάζοντας τις αρχικές τους αντιλήψεις (Κόμης, & άλ., 
2010). Έτσι μέσα από εποικοδομιστικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις κοινω-
νιογνωστικές συγκρούσεις οι μαθητές ωθούνται να διερευνήσουν, να οικοδομήσουν 
και να κατακτήσουν τη νέα γνώση (Κόμης, & άλ., 2010). Για το λόγο αυτό χρησιμο-
ποιούνται κυρίως λογισμικά ανοικτού τύπου, όπως: 

• Περιβάλλοντα ανάπτυξηs, έκφρασης και δημιουργικότητας (π.χ. MsPaint) 
• Περιβάλλοντα διερεύνησης και ανακάλυψης  
• Συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. kidspiration) 
• Περιβάλλοντα οπτικοποίησης  

Δίνεται λοιπόν έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία όπου οι μαθητές έχουν τον κύριο 
ρόλο. Μέσα λοιπόν, από την ενεργητική τους συμμετοχή οι μαθητές μόνοι τους ανα-
καλύπτουν, ερευνούν και μαθαίνουν (Μακράκης, 2000). 

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό έχει ρόλο υποστηρικτικό και συμβουλευτικό, φροντίζο-
ντας για το συντονισμό των ομάδων. Καθοδηγεί όπου χρειάζεται, λειτουργεί ενισχυ-
τικά, οδηγώντας διακριτικά τη διαδικασία (Κόμης, 2000). Εξάλλου, ήδη από την αρχή 
του μαθήματος έχει φροντίσει για την ομαλή λειτουργία όλου του υλικού. 

Δυσκολίες των παιδιών να κατανοήσουν τη μάχη των Θερμοπυλών 

Η διδασκαλία της ιστορίας δεν είναι πάντοτε για τα παιδιά το μάθημα με το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Πρόκλησή μας, λοιπόν, είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών 
μας, επιχειρώντας να διδάξουμε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, καθώς και τις συνέ-
πειές του στον αρχαίο κόσμο, αλλά και στο σημερινό, καθώς και τις επιρροές του στην 
τέχνη.  

Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

«Τα μαθησιακά περιβάλλοντα που κάνουν χρήση των ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές να 
κατανοούν και όχι να απομνημονεύουν, να προάγουν την αλλαγή των ιδεών τους και 
να γεφυρώνουν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 
χώρα στο σχολείο και αυτών που συνιστούν αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες», 
(Κόμης, 2000). Επίσης δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να διευρύνουν τις 
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γνώσεις τους, να οργανώνουν και να καταγράφουν τις σκέψεις τους, να τις συνθέτουν, 
να τις κρίνουν και να τις εκφράσουν μέσα από την παρουσίασή τους. 

Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

1) Αξιοποίηση του προγράμματος ζωγραφικής MS Paint με σκοπό την ανάπτυξη της 
ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικότητας των μαθητών 

2) Αξιοποίηση του προγράμματος Microsoft Word, ενός επεξεργαστή κειμένου με πολ-
λές δυνατότητες σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου, δημιουργίας πολυτροπικών 
κειμένων, ενσωμάτωσης υπερσυνδέσεων κ.ά. 

3) Αξιοποίηση του προγράμματος Internet Explorer ή Firefox για τη διερεύνηση και 
ανακάλυψη και κριτική αξιοποίηση των δικτυακών τόπων  

4) Αξιοποίηση του προγράμματος PowerPoint, για την παρουσίαση, εμπέδωση και α-
ξιολόγηση της νέας γνώσης με σημείο αναφοράς την αλληλεπιδραστικότητα του με 
τους μαθητές. 

5) Αξιοποίηση του προγράμματος Hot Potatoes ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού 
για την εμπέδωση και αξιολόγηση της νέας γνώσης, η αξία του οποίου βρίσκεται κυ-
ρίως στη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και τους μαθητές να φτιά-
ξουν εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελίδων  

6) Αξιοποίηση του προγράμματος kidspiration ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού 
για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών που συντελούν στην ιστορική κατανόηση, 
την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και γενικά την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδι-
κασίας (Κόμης, 2000). 

Το προτεινόμενο σενάριο 

Α. 1η διδακτική ώρα (Αφόρμηση): 

Ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους μαθητές να βρουν στο Internet ένα βίντεο σχετικό 
με τη μάχη των Θερμοπυλών (1ο φύλλο εργασίας). Στη συνέχεια γίνεται σχολιασμός 
της ταινίας από τους/τις μαθητές/τριες. Μέσα από τη συζήτηση γίνεται η επανάληψη 
των προηγούμενων μαθημάτων καθώς και ανάκληση των προϋπαρχουσών γνώσεων 
των μαθητών/τριών σχετικά με το νέο ιστορικό γεγονός. Όλα αυτά ταυτόχρονα κατα-
γράφονται (στο φύλλο εργασίας) και με τον τρόπο αυτό γίνεται μια πρώτη παρουσίαση 
των θεμάτων που θα ασχοληθούμε. 

Β. 2η διδακτική ώρα (Εισαγωγή νέας γνώσης): 
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Τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες και η καθεμιά έχει αναλαμβάνει και έναν το-
μέα. Τα παιδιά θα συγκεντρώσουν υλικό από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες 
(Wikipedia) και από το διαδίκτυο ύστερα από υποδείξεις του ίδιου του εκπαιδευτικού 
(2ο φύλλο εργασίας). 

1η ομάδα: συλλογή και μελέτη υλικού, ώστε να περιγράψουν τη σύσκεψη στον Ισθμό 
της Κορίνθου καθώς και τη ζωή των Σπαρτιατών. 

2η ομάδα: συλλογή και μελέτη υλικού σχετικά με την προσωπικότητα του βασιλιά της 
Σπάρτης, του Λεωνίδα. 

3η ομάδα: συλλογή και μελέτη υλικού σχετικού με την πανοπλία και με τα όπλα που 
χρησιμοποίησαν οι Πέρσες και οι Σπαρτιάτες και οι Θεσπιείς. 

4η ομάδα: συλλογή και μελέτη υλικού σχετικού με το χρονικό της μάχης των Θερμο-
πυλών.  

5η ομάδα: συλλογή και μελέτη υλικού σχετικό με τις συγκρούσεις στο Αρτεμίσιο.  

Γ. 3η διδακτική ώρα (Επεξεργασία νέας γνώσης): 

Αφού κάθε ομάδα συγκεντρώσει το υλικό της, θα το αξιολογήσει και τα στοιχεία που 
θα επιλέξει, θα τα σχολιάσει και θα τα συζητήσει. Έπειτα, θα τα καταγράψει, ώστε να 
τα παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες. 

Δ. 4η διδακτική ώρα (Εμπέδωση νέας γνώσης): 

Κάθε ομάδα κάνει παρουσίαση και έπειτα γίνεται συζήτηση σε επίπεδο τάξης. Ο εκ-
παιδευτικός μπορεί να προσθέτει οπτικοακουστικό υλικό (π.x. περιήγηση σε Μουσεία 
στο Internet με τη χρήση του Internet Explorer), όπου θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. 
Έπειτα οι μαθητές/τριες εκτελούν εργασίες στο PowerPoint και στο Hot Potatoes (3ο 
φύλλο εργασίας). 

Ε. 5η διδακτική ώρα (Επέκταση των γνώσεων-μεταγνώση): 

Οι μαθητές ακούνε το ποίημα «Θερμοπύλες» του Κ. Καβάφη και έπειτα διαβάζουν την 
15η και την 78η στροφή από τον «Ύμνο στην Ελευθερία» του Δ. Σολωμού. Στη συνέ-
χεια γίνεται σχολιασμός και συζήτηση για τη σπουδαιότητα της μάχης των Θερμοπυ-
λών και συσχετίζουν, συγκρίνουν το γεγονός με παρόμοια γεγονότα της νεότερης ιστο-
ρίας της Ελλάδος όπως αυτό της πολιορκίας του Μεσολογγίου και της ηρωικής εξόδου 
των Μεσολογγιτών όπου «… κάθε τέκνο σου …γυρεύει… ή τη νίκη ή τη θανή». Μέσα 
από τη συζήτηση και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές διατυπώνουν 
τις απόψεις τους και διερευνούν βασικές ιστορικές έννοιες (όπως τα είδη ενός πολέμου, 
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αμυντικός ή επιθετικός, αίτια, αφορμή, συνέπειες). Έπειτα, η 1η ομάδα ψάχνει στο In-
ternet ποιήματα ή τραγούδια σχετικά με τις Θερμοπύλες, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες γρά-
φουν στο Word ένα ποίημα σχετικό με τη μάχη των Θερμοπυλών (4ο φύλλο εργασίας). 

ΣΤ. 6η διδακτική ώρα (Επέκταση των γνώσεων-μεταγνώση): 

Στη φάση θα γίνει συζήτηση σε έργα ζωγράφων σχετικά με τη μάχη των Θερμοπυλών. 
Έπειτα, η 2η ομάδα ψάχνει ή/και σχολιάζει στο Word εικόνες, σχετικά με τις Θερμο-
πύλες, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες ζωγραφίζουν στο Ms Paint κάτι σχετικό με τη μάχη 
των Θερμοπυλών (5ο φύλλο εργασίας). 

Ζ. 7η διδακτική ώρα (Επέκταση των γνώσεων-μεταγνώση): 

Ακολουθεί παιχνίδι ρόλων. Μέσα από τη δραματοποίηση οι μαθητές εφαρμόζουν όλα 
όσα έχουν μάθει για τη μάχη των Θερμοπυλών. Ο εκπαιδευτικός αναφέρει την προδο-
σία του Εφιάλτη και τα παιδιά αναφέρουν παρόμοιες περιπτώσεις τόσο από την ιστορία 
όσο και από τα θρησκευτικά. Έπειτα, γίνεται συζήτηση για την έννοια «εφιάλτης» και 
πώς τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή μας. Στη συνέχεια συγκρίνουν το σχέδιο 
του Λεωνίδα με το σχέδιο του Θεμιστοκλή (6ο φύλλο εργασίας). 

Η. 8η διδακτική ώρα (Αξιολόγηση): 

Οι μαθητές, ανά ομάδες των τεσσάρων ατόμων, αναλαμβάνουν στο Word μια εργασία. 
Οι μισές ομάδες έχουν ως θέμα: «Ποια θα ήταν η έκβαση της μάχης των Θερμοπυλών, 
αν δεν ήταν αρχηγός ο Λεωνίδας;», ενώ οι υπόλοιπες ομάδες θα έχουν ως θέμα: «Ποια 
θα ήταν η έκβαση της μάχης των Θερμοπυλών, αν δεν ήταν προδότης ο Εφιάλτης;» 
ενώ η αξιολόγηση τελειώνει με τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών στο kidspiration 
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (7ο φύλλο εργασίας) . 

Επέκταση - Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί με τη δημιουργία ενός άρθρου που θα δημοσιευτεί 
στην εφημερίδα ή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή της τάξης. Οι μαθητές 
μπορούν να χωριστούν σε υποομάδες αναλαμβάνοντας συγκεκριμένο έργο (π.χ. καθο-
ρισμός της δομής του άρθρου, συγγραφή του κειμένου, επιλογή φωτογραφικού υλικού, 
κλπ.) και στο τέλος να το συνθέσουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει το σενάριό του σε κάποια ή σε όλες τις φάσεις 
της διδασκαλίας. Έτσι το σενάριο μπορεί να αξιολογηθεί ως προς: 

α) Την ανταπόκριση: 

Αξιολογείται ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στις δραστηριότητες της διδασκα-
λίας. Ενδεικτικά μπορεί να ρωτήσει τους μαθητές: Σας άρεσε ο τρόπος που έγινε το 
μάθημα; Τι σας άρεσε περισσότερο; Τι δεν σας άρεσε;  
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Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε με προφορική συνέντευξη είτε με χρήση ενός ερω-
τηματολογίου.  

β) Τη μάθηση: 

Αξιολογείται το τι έμαθαν οι μαθητές. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει σε διάφορα στάδια 
και με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός φύλλου 
αξιολόγησης, όπου θα αναγράφονται οι γνωστικοί στόχοι του σεναρίου με μορφή α-
νοικτών ερωτήσεων, ασκήσεων πολλαπλής επιλογής, ασκήσεων σωστού-λάθους, σύ-
ντομης απάντησης, κ.ά..  

γ) Τη συμπεριφορά: 

Αξιολογείται η αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς, με την παρακολούθηση πριν και 
μετά τη διδασκαλία του σεναρίου. Με βάση το σενάριο τα παιδιά θα πρέπει να συνερ-
γαστούν και να δουλέψουν ομαδικά για την επίλυση του προβλήματος. Επομένως, με 
τη χρήση κλείδας παρατήρησης ή με προσωπική συνέντευξη ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να εντοπίσει αν υπάρχουν αλλαγές στη συμπεριφορά του μαθητή αλλά και στις αξίες 
του. 

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου στην τάξη οι μαθητές έδειξαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων που 
υλοποιήθηκαν. Η χρήση των ΤΠΕ αποτέλεσε ένα σημαντικό κίνητρο που ενεργοποι-
ούσε τους μαθητές και σε συνδυασμό με την πολλαπλή μορφή αναπαράστασης της 
γνώσης έκανε τη μαθησιακή διαδικασία ελκυστική και ουσιώδη. Οι μαθητές δεν είχαν 
το άγχος του μαθήματος και της εξέτασης και σε πολλές περιπτώσεις έδειχναν ενθου-
σιασμένοι, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δράσουν οι ίδιοι. Έτσι αντί της παραδοσια-
κής, λογοκεντρικής διδασκαλίας δημιουργήθηκε ένα διερευνητικό κλίμα όπου στο κέ-
ντρο βρίσκονταν οι μαθητές. Αίσθηση προκάλεσε το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν οι 
μαθητές και η αλλαγή στάσης «αδιάφορων» μαθητών στο να αναλάβουν σημαντικούς 
ρόλους. Έτσι μέσα σε κλίμα συμμετοχής και συνεργασίας έλαβαν αποφάσεις πάνω σε 
ερωτήματα ή προβλήματα που προέκυψαν. Επίσης σημαντική ήταν η αλλαγή στάσης 
Μικρές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κυρίως σε θέματα χρήσης Η/Υ, αντιμετωπί-
στηκαν χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο Φύλλο Εργασίας  

  

1.  Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήσετε στη γραμμή διευθύνσεων δια-
δοχικά τις παρακάτω διευθύνσεις: 

http://www.youtube.com/watch?v=2ewtIFSnNYo 

http://www.youtube.com/watch?v=YC8DHNVx0rA 

Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο να συζητήσετε στην ομάδα σας και να απαντήσετε 
στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) Σημειώστε τα αίτια της εκστρατείας του Ξέρξη 

………………………………………………………………………………………… 

2) Αναφέρετε το χρόνο, τον τρόπο, τα αντίπαλα στρατεύματα και το αποτέλεσμα 
της μάχης των Θερμοπυλών 

………………………………………………………………………………………… 

3) Πώς θα χαρακτηρίζατε το Λεωνίδα από τον τρόπο που αντιμετώπισε τον Ξέρξη 

………………………………………………………………………………………… 

1334

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.youtube.com/watch?v=2ewtIFSnNYo
http://www.youtube.com/watch?v=YC8DHNVx0rA


Η διδασκαλία της χειροσφαίρισης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε και του διαδραστικού πίνακα. 

Βούξινου Ανδριανή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.11 

M.Ed  
vouxinou@hol.gr 

Βελέτης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

M.Ed, Υποψ. Διδάκτορας 
costvel@ath.forthnet.gr 

Κότσιρας Ηλίας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

ilias1handball@hotmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σενάριο εντάσσεται στη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου της 
Χειροσφαίρισης (Handball) στη σχολική Φυσική Αγωγή. Οι μαθητές θα αποκτήσουν 
γνώσεις για τους κανονισμούς του αθλήματος, θα γνωρίσουν στοιχεία τεχνικής και τα-
κτικής της Χειροσφαίρισης, θα αναπτύξουν φυσικές ικανότητες, αθλητικές δεξιότητες 
της Χειροσφαίρισης, καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Παράλληλα, 
στοχεύει στην επαφή των μαθητών με εκπαιδευτικά λογισμικά ανοικτού τύπου, τα ο-
ποία επιτρέπουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως είναι η προφορική έκφραση, η επι-
χειρηματολογία, καθώς και η ανάπτυξη εικαστικών, κινητικών και, γενικότερα, εκφρα-
στικών δεξιοτήτων με βάση τη φιλοσοφία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Α-
κόμα, θα αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση-αυτοπεποίθησή τους και θα καλλιεργήσουν 
ηθικές αξίες με τη χρήση και τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-
νωνιών (Τ.Π.Ε)  

Λέξεις-Κλειδιά: Εποικοδομισμός, ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, εννοιοκε-
ντρική προσέγγιση, χειροσφαίριση. 

Συνοπτική παρουσίαση σεναρίου:  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γνωστικό  αντικείμενο  της Διδακτικής Πρακτι-
κής: Φυσική Αγωγή 

Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Διδασκαλία Χειροσφαίρισης 

Βαθμίδα και τάξη στην οποία εφαρμόστηκε το διδακτικό σενάριο: Βαθμίδα εκπαίδευ-
σης που αφορά το Διδακτικό Σενάριο: Πρωτοβάθμια, Τάξη στην οποία θα εφαρμοστεί: 
ΣΤ΄ Δημοτικού 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) καθώς και το Διαθε-
ματικό Ενιαίο Πλαίσιο  Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ): Ο σκοπός της Φυσικής 
Αγωγής, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, είναι να συμβάλει κατά προτεραιότητα στη σωµατική ανάπτυξη των µα-
θητών/τριών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευµατική τους καλλιέρ-
γεια καθώς και στην αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η 
ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών/τριών και, µέσω αυτών, η 
καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η προαγωγή της υγείας τους.  
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Το θέμα αυτό συνάδει πλήρως με τη στοχοθεσία των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής ΣΤ’ Δημοτικού (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2002), αφού πραγματεύεται θεματι-
κές ενότητες μέσω των οποίων επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να: 

• Γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής της χειροσφαίρισης 
• Αναπτύξουν τις φυσικές σωματικές ικανότητες (ταχύτητα, ευκινησία, 

ευλυγισία, δύναμη, αντοχή, επιδεξιότητα) 
• Γνωρίσουν την έννοια του ατόµου και της οµάδας.  
• Μάθουν να τηρούν τους κανόνες.  
• Αναπτύξουν το οµαδοσυνεργατικό πνέυμα, την αυτοπειθαρχία, το σεβασµό και 

την επικοινωνία.  
• Αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την 

αυτοπεποίθηση.  

Επίσης, το σενάριο στοχεύει στην άσκηση του μαθητή και της μαθήτριας στην έρευνα 
των πηγών του διαδικτύου, στον συσχετισμό των πληροφοριών, στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων και στη διατύπωση προσωπικών απόψεων και κρίσεων, στην 
παρώθηση του εκπαιδευομένου έτσι ώστε να μετουσιώνει τη νεοαποκτηθείσα γνώση 
σε πράξη καθώς και στην καλλιέργεια ομαδικού και συλλογικού πνεύματος εργασίας 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Η διδασκαλία της χειροσφαίρισης είναι ένα οικείο 
διδακτικό αντικείμενο για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης (διδάσκεται ήδη από τη Γ΄ τάξη), 
το οποίο θα γνωρίσουν βαθύτερα κατά τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο σενάριο εντάσσεται στο κεφάλαιο 4 του βιβλίου της 
Φυσικής Αγωγής Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, «Η Xειροσφαίριση». Οι στόχοι του σεναρίου 
σχετίζονται επίσης, με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Σχολείου 
και επιχειρούν να αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες των μαθητών και των μαθητριών. 
Με το πέρας του σεναρίου οι συμμετέχοντες επιδιώκεται, όχι μόνο να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους πάνω στο άθλημα της χειροσφαίρισης, ως προς την τήρηση και το 
σεβασμό των κανόνων, αλλά να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για "διά βίου" άσκηση 
- άθληση και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτή, καθώς και την απόκτηση 
αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση µε τον αθλητισµό. Το διδακτικό 
σενάριο αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών που μαθαίνουν να 
επεξεργάζονται και να αναλύουν δεδομένα και να συγκρίνουν καταστάσεις. Επιπλέον, 
μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά των εννοιών, να συνδέουν 
μια έννοια με άλλες και να συνειδητοποιούν την αξία της  συνεργασίας. Το διδακτικό 
σενάριο άμεσα συνδέεται με την καθημερινή ζωή, καθώς μέσα από αυτό θα 
καλλιεργηθούν ηθικές αξίες, όπως εντιμότητα, δικαιοσύνη και σεβασμός προς τους 
αντιπάλους. Τέλος, το σενάριο υλοποιείται με τη συμβολή/χρήση των Τ.Π.Ε. 

 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου σχεδίου διδασκαλίας οι μαθητές αναμένεται 
να: 

1336

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



• γνωρίζουν στοιχεία τεχνικής της χειροσφαίρισης 
• εξοικειωθούν με το χειρισμό εκπαιδευτικών λογισμικών ή λογισμικών γενικής 

χρήσης (π.χ. Microsoft Word, τo πρόγραμμα Tuxpaint), το διαδίκτυο και το 
διαδραστικό πίνακα 

• καλλιεργήσουν την ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες για την επίτευξη μιας 
δραστηριότητας. 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για την υλοποίηση του σεναρίου αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά, το διαδίκτυο 
και οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης, στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί και ηλεκτρονικός 
βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας καθώς και όργανα μέτρησης μήκους. 

 Γενικός Σκοπός & εξειδικευμένοι Στόχοι του Σεναρίου 

Γενικός Σκοπός:  

Εκμάθηση των κινητικών-αθλητικών δεξιοτήτων της Χειροσφαίρισης και η απόκτηση 
γνώσεων για τους κανονισμούς του συγκεκριμένου αθλήματος. 

Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 

Οι μαθητές: 

Στόχοι γνωστικού τομέα  
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με την τεχνική και την τακτική των 

κινήσεων της χειροσφαίρισης.  
• Να αποκτήσουν επαρκείς-ικανοποιητικές γνώσεις για τους κανονισμούς του α-

θλήματος. 
• Στόχοι κοινωνικών δεξιοτήτων 
• Η εξοικείωση με τη διαδικασία της διερεύνησης και αξιολόγησης πληροφο-

ριών. 
• Η ανάπτυξη ικανότητας διερευνητικής παρατήρησης εικόνων  ή άλλων ψηφια-

κών μέσων, ως πηγών πληροφοριών. 
• Η εποικοδομητική επεξεργασία των πληροφοριών και η σύνθεση συμπερασμά-

των, ως αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης και της δημιουργικής αλληλεπίδρα-
σης. 

Στόχοι συναισθηματικού τομέα  

Η ανάπτυξη:  
• δεξιότητων επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας.  
• αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και θετικής αυτοαντίληψης 
• ηθικών αξιών όπως η τήρηση των κανόνων, η ευγενής άμιλλα, η εντιμότητα, η 

αποδοχή της διαφορετικότητας και του αποτελέσματος.  
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Στόχοι ψυχοκινητικού τομέα  
• Εκμάθηση των κινητικών δεξιοτήτων (τεχνικής και τακτικής) της 

Χειροσφαίρισης.  
• Προαγωγή των ειδικών φυσικών ικανοτήτων.  
• Ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων της Χειροσφαίρισης.  

Στόχοι δεξιοτήτων χρήσης των Τ.Π.Ε. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή και του διαδραστικού 

πίνακα 
• Να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του εκπαιδευτικού αυτού 

εργαλείου, ως μέσο ανακάλυψης. 
• Να εξοικειωθούν στην αναζήτηση της πληροφορίας, μέσω του διαδικτύου. 

 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διάρκεια του σεναρίου εκτιμάται στις 4-5 διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν να  
είναι συνεχόμενες. Επίσης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει πριν από την έναρξη της διδα-
σκαλίας να προβεί σε κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες, όπως είναι η διαμόρφωση 
των ομάδων, η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού (φύλλα εργασίας), κ.ά. 

Διδακτική Προσέγγιση 

Η δομή του εκπαιδευτικού σεναρίου στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού και 
στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες (π.χ. Vygotsky). Χρησιμοποιούνται κυρίως λογι-
σμικά ανοικτού τύπου όπως: 

• Λογισμικά καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας (π.χ. Tuxpaint) 
• Ιστότοποι για διερεύνηση και ανακάλυψη (Internet)  
• Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας συννεφόλεξων  (π.χ Tagul) 
• Διαδικτυακά περιβάλλοντα δημιουργίας ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων (π.χ 

Padlet) 

Κατά τη μαθησιακή διαδικασία λοιπόν, οι συμμετέχοντες έχουν την κύρια ευθύνη της 
μαθησιακής τους τροχιάς. Με την ενεργητική τους συμμετοχή οι μαθητές και οι μαθή-
τριες ανακαλύπτουν, διερευνούν αλλά και μαθαίνουν (Ράπτης, 2004). Επιπλέον, αξιο-
ποιούνται ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες ξεκινούν από τις εμπειρίες του 
μαθητή και στοχεύουν στη σύλληψη της ευρύτερης εικόνας του υπό μελέτη θέματος. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την  εννοιοκεντρική προσέγγιση, ο μαθητής οδηγείται στα-
διακά μέσα από την κατανόηση συγκεκριμένων πληροφοριών στο σχηματισμό εννοιών 
μέσα από συνεργατικές διαδικασίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσει δεξιότητες για 
αναζήτηση, έλεγχο και εφαρμογή της γνώσης στην προσωπική και στην κοινωνική του 
ζωή. (Κόμης, 2004). 
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Τέλος, το σενάριο προωθεί την ανακαλυπτική μάθηση με την ευθύνη της μάθησης να 
μεταφέρεται στο μαθητή και το δάσκαλο να λειτουργεί ως συντονιστής, καθοδηγητής 
και οργανωτής των καταστάσεων μάθησης, δημιουργώντας παράλληλα ένα συνεργα-
τικό και διερευνητικό περιβάλλον. Εξάλλου, όπως επισημαίνει και ο Vygotsky, το παιδί 
κατασκευάζει τη μάθησή του, δρα και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και των συμ-
μαθητών του κατασκευάζει τη γνώση (Ράπτης, 2004). 

 Διδακτική προσέγγιση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και του διαδραστικού πίνακα 

Στο σενάριο αυτό επιχειρούμε να διδάξουμε το άθλημα της Χειροσφαίρισης με τη επι-
κουρία του διαδραστικού πίνακα, του διαδικτύου, των εκπαιδευτικών λογισμικών και 
των πολυμέσων, αρχικά στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου και έπειτα στην 
αυλή του σχολείου. Επειδή τα παιδιά που ίσως δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) μπορεί να δυσκολευτούν, γι’ αυτό ένα πολύ σημα-
ντικό βήμα του σεναρίου είναι η οργάνωση των ομάδων. Εξάλλου, η ομαδική εργασία 
με τη χρήση του υπολογιστή έχει πολλά ευεργετικά αποτελέσματα, όσον αφορά τη 
γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.(Ράπτης,2006)  

Χρήση Εκπαιδευτικών Λογισμικών και των ΤΠΕ 

Α) Χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Text2Mind Map. 

Β) Χρήση του λογισμικού ζωγραφικής Tuxpaint, με σκοπό τη ανάπτυξη της καλλιτε-
χνικής δημιουργίας των μαθητών. 

Γ) Χρήση του προγράμματος Internet Explorer για τη διερεύνηση και χρήση των ιστο-
σελίδων-ιστότοπων. 

Δ) Χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Tagul για τη δημιουργία συννεφόλεξων. 

Ε) Χρήση του προγράμματος Hot Potatoes το οποίο αποτελεί ένα πρόγραμμα ανοιχτού 
λογισμικού για την εμπέδωση και αξιολόγηση της νέας γνώσης, με το οποίο οι μαθητές 
μπορούν να κατασκευάσουν πολλά διαφορετικά είδη ασκήσεων. 

ΣΤ) Χρήση του διαδικτυακού προγράμματος Padlet, το οποίο χρησιμεύει στη δημιουρ-
γία και σύνθεση ψηφιακών πινάκων, ενώ παράλληλα βοηθά τους μαθητές στην ανά-
πτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και ομαδοποίησης πληροφοριών. 

Ζ) Χρήση του διαδραστικού πίνακα 

Σχέδιο Εργασίας- Παρουσίαση Δραστηριοτήτων 

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση-προοργανωτής) 1η διδακτική ώρα 
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Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ένα βίντεο με απλά παιχνίδια πάνω στο 
μάθημα της χειροσφαίρισης (απλές ασκήσεις με πέταγμα μπάλας και κίνηση στο 
χώρο).  Όπως προτείνεται και από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία χειροσφαίρισης ( 
http://activities.eurohandball.com/teaching-videos/mini-handball# ) τα παιχνίδια αυτά 
εκτελούνται από μαθητές της ίδιας ηλικίας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συνειδη-
τοποιούν την ευκολία εκτέλεσης αυτών των ασκήσεων-παιχνιδιών. «Αφού μπορεί ο συ-
νομήλικος μου γιατί να μην μπορώ και εγώ;» Αμέσως μετά, γίνεται σχολιασμός του 
βίντεο από τους μαθητές-τριες. Οι απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις που θέτει 
ο δάσκαλος, «Τι μας έκανε εντύπωση;», «Πιστεύετε πως είναι δύσκολο να παίξετε κι 
εσείς αυτό το παιχνίδι»; «Τι χαρακτηριστικά χρειάζεται να έχει ένας αθλητής της χειρο-
σφαίρισης κατά τη γνώμη σας;», καταγράφονται  στο διαδραστικό πίνακα από τους ί-
διους τους μαθητές με τη βοήθεια του  διαδικτυακού εργαλείου Tagul, για τη  δημιουρ-
γία συννεφόλεξων ( εικόνα 1). Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι ανακα-
λύπτουν τις βασικές αρχές του αθλήματος (ευστροφία, κίνηση, ισορροπία, αντοχή). 

 

Εικόνα 1: Το συννεφόλεξο της χειροσφαίρισης  

2η Δραστηριότητα (παρουσίαση-εισαγωγή νέας έννοιας/γνώσης)  

Τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες και κάθε μια διεξάγει διαδικτυακή έρευνα α-
ναφορικά με τους βασικούς κανόνες του αθλήματος. 
(http://members.ehf.eu/Community/2014-EHF-Minihandball-2D-
Rules/EHF_Minihandball.html). Οι ομάδες συγκεντρώνουν το ψηφιακό υλικό τους (ει-
κόνες, κείμενο) από ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες έχουν δοθεί από τον εκπαιδευ-
τικό στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας.(εικόνα 3). Αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας τη 
διαδικτυακή εφαρμογή για τη δημιουργία ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων «Padlet», 
οι εκπαιδευόμενοι, καταγράφουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους, δημιουργώντας 
την αφίσα των «κανόνων της Χειροσφαίρισης» ( εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Οι κανόνες της χειροσφαίρισης  

 

Εικόνα 3: Ενδεικτικό φύλλο εργασίας για τη 2η δραστηριότητα 

3η Δραστηριότητα (ανάλυση-επεξεργασία νέας έννοιας/γνώσης) - 2η διδακτική ώρα 

Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη. Το πρώτο τμήμα της λαμ-
βάνει χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου ενώ το δεύτερο στην αίθουσα πληροφο-
ρικής. Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά με τη βοήθεια ε-
νός οργάνου μέτρησης  μήκους (μέτρο) καταγράφουν τα αποτελέσματα της μέτρησης 
του πραγματικού γηπέδου χειροσφαίρισης του σχολείου τους. Στη συνέχεια, επιστρέ-
φοντας στο χώρο της τάξης, συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με ένα ψηφιακό σχε-
διάγραμμα που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός στο διαδραστικό πίνακα (εικόνα 4) 
Τέλος, με τη βοήθεια του λογισμικού Τux Paint, η κάθε μια ομάδα σχεδιάζει το δικό 
της γήπεδο παρουσιάζοντάς το αμέσως μετά στην ολομέλεια. 
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Εικόνα 4: Γήπεδο χειροσφαίρισης  

4η Δραστηριότητα (ανάλυση-επεξεργασία νέας έννοιας/γνώσης) 

Σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης 
Text2Mind Map, ο κάθε ένας εκπαιδευόμενος διανθίζει το χάρτη της χειροσφαίρισης 
με μία λέξη που συγκράτησε και έχει άμεση σχέση με το άθλημα. Οι λέξεις αυτές κα-
ταγράφονται στο διαδραστικό πίνακα της τάξης από τους ίδιους τους μαθητές και με 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ομαδική σύνθεση της νέας έννοιας/γνώσης ,της χει-
ροσφαίρισης.  

5η Δραστηριότητα (εμπέδωση/αξιολόγηση νέας γνώσης) - 3η διδακτική ώρα 

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική αξία του λογισμικού αξιολόγησης 
«Hot Potatoes» συνθέτει ακροστιχίδες καθώς και ερωτήσεις «Σωστού-Λάθους». Με 
αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές οργανώνουν τις γνώσεις τους και ο εκπαιδευτικός αξιολο-
γεί τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας. 

6η Δραστηριότητα (χρήση-επέκταση νέας γνώσης) - 4η & 5η διδακτική ώρα 

Δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης στον προαύλιο χώρο του σχολείου, σύμφωνα 
με το Α.Π. της Φυσικής Αγωγής. 

1ο μέρος-προθέρμανση 

Οι παίκτες σε ζευγάρια πρέπει να κινούνται εναλλάξ ως «αντεστραμμένο είδωλο» του 
συντρόφου τους, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τις κινήσεις του, όπως προτείνεται 
και από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία χειροσφαίρισης ( 
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http://activities.eurohandball.com/hb4all/content/4HBAtSchool/HowtoPlaywithaBall.
pdf). Η διάρκεια αυτής της δραστηριότητας ανέρχεται στα 6-10 λεπτά. 

2ο μέρος-αύξηση συγκέντρωσης 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει προσποίηση για σουτ και διείσδυση. Σύμφωνα με 
τη παγκόσμια ομοσπονδία χειροσφαίρισης 
(http://www.ihf.info/files/uploads/documents/10285_booklet_fr.pdf), στην εξάσκηση 
των προσποιήσεων είναι σημαντικό να αφήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν τις δικές 
τους παραλλαγές και τους τρόπους για την εκτέλεση της κάθε προσποίησης. Με αυτόν 
τον τρόπο γίνεται πιο δύσκολο για έναν αμυντικό να «διαβάσει» τον αντίπαλο. Σε ένα 
χώρο στη γραμμή περιοχής τέρματος που οριοθετείται με  δύο κώνους τοποθετούμε 
έναν αμυντικό. Οι παίκτες αφού υποδεχθούν τη μπάλα, ξεκινούν με μία αξιόπιστη α-
πειλή για σουτ που θα ενεργοποιήσει τον αντίπαλο. Η διάρκεια αυτής της δραστηριό-
τητας είναι 15-23 λεπτά.  

3ο μέρος-υψηλή ένταση 

Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια με τον προπονητή – 
καθηγητή φυσικής αγωγής στο κέντρο του γηπέδου. Στο σήμα του προπονητή, οι δύο 
συνασκούμενοι πηγαίνουν με γρήγορες μετατοπίσεις μέχρι τον κώνο τους και γυρίζουν 
στις αρχικές τους θέσεις και προσπαθώντας να πάρουν την μπάλα που αφήνει ο προ-
πονητής. Ο παίκτης που δεν παίρνει τη μπάλα γίνεται αμυντικός και προσπαθεί να α-
ποτρέψει τον επιθετικό να φτάσει με ντρίμπλα κοντά στο τέρμα και να σουτάρει. 
(http://ebook.eurohandball.com/MinihandballBrochure/). Η διάρκεια αυτής της δρα-
στηριότητας είναι 30-35 λεπτά.  

 Αξιολόγηση του Σεναρίου 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το σενάριο ως προς: 

1) Την πρόκληση ενδιαφέροντος-ενεργητική συμμετοχή 

Ενδεικτικά ρωτάει τους μαθητές: «Τι σας άρεσε περισσότερο από το μάθημα;» 

2) Το περιεχόμενο της μάθησης 

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός φύλλου αξιολόγησης, όπου θα κατα-
γράφονται τα περιεχόμενα της διδασκαλίας με μορφή ερωτήσεων ή ασκήσεων πολλα-
πλών επιλογών (multiple choice).  

3) Τη μεταβολή στάσεων/απόκτηση νέων αξιών 

Η αξιολόγηση της αλλαγής των στάσεων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εντοπίσει αν υ-
πάρχουν αλλαγές στη στάση/συμπεριφορά των μαθητών-τριών καθώς και στο σύστημα 
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αξιών τους. Ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων που μπορεί να διερευνήσει εάν οι γνώ-
σεις των χρηστών διευρύνθηκαν, καθώς και το κατά πόσο επηρεάστηκε η συμπεριφορά 
τους είναι η συνέντευξη.( Παναγιωτακόπουλος,  Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003) 
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Η διερεύνηση της παραμετρικής εξίσωσης πρώτου βαθμού με τη βοήθεια 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

gskaloxoritou@aegean.gr 
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Ντικράν  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

nalmat@env.aegean.gr 

Περίληψη 

Η επανεξέταση των παγιωμένων μετωπικών διδακτικών πρακτικών στη σχολική τάξη 

των μαθηματικών, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με 

τη μορφή παιδαγωγικών πλάνων, που αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα 

σχεδιασμένα υπολογιστικά περιβάλλοντα. Τα περιβάλλοντα αυτά προσφέρουν εργα-

λεία στα οποία η ίδια μαθηματική έννοια εκφράζεται μέσα από πολλαπλές διασυνδεό-

μενες αναπαραστάσεις, όπου οι αλλαγές στη  μια αναπαράσταση επιφέρουν αλλαγές 

και στις υπόλοιπες που διασυνδέονται με αυτή. Η εκπαιδευτική πρόταση αφορά στην 

αναγνώριση του ρόλου της παραμέτρου σε μια παραμετρική εξίσωση 1ου βαθμού μέσα 

από τη διερεύνηση της παραμετρικής εξίσωσης που προκύπτει από ένα πρόβλημα γε-

ωμετρίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός  λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας όπως 

είναι το Geogebra. 

Λέξεις-Kλειδιά: Εξίσωση 1ου βαθμού, Παράμετρος, Περιβάλλον δυναμικής 

γεωμετρίας, Συνεργατική μάθηση, Geogebra. 

Εισαγωγή 

Κατά τον Dubinsky (2000) ο φορμαλισμός θεωρείται εμπόδιο στις προσπάθειες των 

μαθητών να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν μαθηματικές έννοιες, ενώ οι μα-

θητές δε βρίσκουν κάποιο νόημα στη χρήση του μαθηματικού φορμαλισμού. Τον θεω-

ρούν απλώς ως επιβεβλημένο κώδικα στη διεξαγωγή τυπικών συνηθισμένων δραστη-

ριοτήτων χωρίς νόημα. «Αν δούμε τη μάθηση των μαθηματικών ως μια εμπειρική, υ-

ποθετικο-παραγωγική διαδικασία, τότε το ζητούμενο είναι η δημιουργία και ανάπτυξη 

προσωπικών νοημάτων από τους μαθητές, μέσα από υποθέσεις, εικασίες, αποδείξεις, 

ανασκευές, αντιπαραδείγματα, συνεχείς τροποποιήσεις και ελέγχους» (Κυνηγός, 

2007).  

Σύμφωνα με τον Papert (1980) οι μαθητές κάνουν μαθηματικές αφαιρέσεις και έχει 

ιδιαίτερη σημασία να βρούμε εργαλεία και τρόπους να τα περιγράψουμε. Είναι επομέ-

νως έντονη η ανάγκη δημιουργίας μαθησιακών περιβαλλόντων όπου κυριαρχούν η 

δράση, ο διάλογος, το βίωμα, η έκφραση, η αναπαράσταση, ο πειραματισμός, η επι-

στημονική στάση και η συμμετοχή σε πολλαπλές συλλογικότητες (Κυνηγός, Ψυχάρης, 

Γαβρίλης & Κεΐσογλου, 2010). Για την περίπτωση των μαθηματικών η ψηφιακή τε-

χνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο όταν χρησιμοποιούνται 

ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά εργαλεία (Κυνηγός, Ψυχάρης, Γαβρίλης. & Κεΐσογλου, 
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2010), σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση συνεργατικών δραστηριοτήτων που προω-

θούν την ενεργητική και διερευνητική  μάθηση (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2007). Οι 

δυναμικές διεπιφάνειες που επιτρέπουν τον εικονο-κεντρικό χειρισμό, δίνουν στους 

μαθητές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μαθηματικές ιδέες παρακάμπτοντας την 

τυπική αναπαράσταση (Laborde &. Laborde, 1995 και Laborde  Kynigos, Hollebrands 

& Srasser, 2006). Με τα εργαλεία αυτά οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες εμπλοκής με τη 

λογικο-μαθηματική σκέψη τις οποίες είναι αδύνατο να έχουν χωρίς τα δυναμικά αυτά 

μέσα. Ο δυναμικός χειρισμός η παρατήρηση και οι αλληλεξαρτώμενες αναπαραστά-

σεις είναι οι ιδιότητες των εργαλείων που ενδιαφέρουν τη διδακτική των μαθηματικών 

(Κυνηγός, 2007 και Δελιγκάς & Τίκβα, 2010). Στους «μικρόκοσμους» των λογισμικών 

δυναμικής γεωμετρίας, τα θεωρήματα από προτάσεις που αναμένουν να αποδειχθούν, 

μπορούν να μετατραπούν σε σχέδια διερευνητικής δράσης που βασίζονται στην ευκο-

λία με την οποία οι διάφορες περιπτώσεις μιας πρότασης μπορούν να απεικονιστούν, 

αναλυθούν, μετρηθούν και συγκριθούν μεταξύ τους. Όλα στην υπηρεσία του εικάζω 

και δοκιμάζω (εμπειρική «απόδειξη) (Bruckheimer & Arcavi, 2001) 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού εμπλουτίζεται και αλλάζει όταν καλείται να συμμετάσχει 

και να συντονίσει μια δραστηριότητα με τη χρήση ΤΠΕ αφού δρα περισσότερο ως 

σύμβουλος και καθοδηγητής του μαθητή  χωρίς να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις. Σχε-

διάζει τη μαθησιακή εμπειρία, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτοδιαχείριση, 

δε λειτουργεί μεμονωμένα μέσα στη τάξη αλλά ως μέλος μιας ομάδας που μαθαίνει 

δυναμικά (Kalogiannakis, 2008). Ο εκπαιδευτικός που σκοπεύει μέσω της χρήσης ενός 

λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας να μετατρέψει το μάθημα των μαθηματικών σε επι-

στημονικό εργαστήριο για τους μαθητές του, θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Ό-

πως επισημαίνουν οι Balacheff και Sutherland (1994), ο εκπαιδευτικός πρέπει να κα-

τανοήσει το «πεδίο επιστημολογικής εγκυρότητας» ενός περιβάλλοντος δυναμικής γεω-

μετρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από το σύνολο των προβλημάτων που μπορούν να 

τεθούν κατά λογικό τρόπο, τη φύση των πιθανών λύσεων που αποδέχεται και αυτών που 

αποκλείει, τη φύση της φαινομενολογικής του διεπιφάνειας και της σχετιζόμενης με αυτήν 

ανατροφοδότησης, και την πιθανή εμπλοκή του στις συνεπακόλουθες αντιλήψεις των μα-

θητών (σελ. 13).    

Η παραμετρική εξίσωση 1ου βαθμού 

Οι μαθητές που είναι στην Α΄ Λυκείου μπορούν σε μεγάλο ποσοστό να λύσουν μια 

εξίσωση 1ου βαθμού με πραγματικούς συντελεστές, ακόμη και σε πιο σύνθετη μορφή, 

όπως π.χ. 

1 4x x 1 x 4
2

5 4 20

  
  

. Τι συμβαίνει όμως όταν στη θέση των συντελε-

στών της εξίσωσης τοποθετήσω παραμέτρους; Δηλαδή, τι σημαίνει για το μαθητή να 

επιλυθεί η εξίσωση 
 λ 2 x λ 

 για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ ; Εδώ  

πλέον έχουμε μια πολλαπλότητα εξισώσεων 1ου βαθμού που εκφράζεται μέσα από έ-

ναν γενικευμένο τύπο και στο σημείο αυτό εντοπίζεται η δυσκολία κατανόησης εκ μέ-

ρους των μαθητών. 
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Αυτός ο τυπικός, αυστηρός και αφηρημένος μαθηματικός συμβολισμός εμφανίζεται 

στους μαθητές ως αυθαίρετος προκαλώντας τις παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με 

τα γράμματα της αλφαβήτου τα οποία χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν άλλοτε μια 

μεταβλητή, άλλοτε μια παράμετρο και άλλοτε έναν άγνωστο. Σε μια τέτοια περίπτωση 

τα προ-τεχνολογικά στατικά μέσα αναπαράστασης των εννοιών αυτών έχουν περιορι-

σμένη διδακτική εμβέλεια. Η χρήση του τετραδίου και του πίνακα στην αναπαράσταση 

των αλγεβρικών αυτών εννοιών απαιτεί ιδιαίτερες νοητικές και αφαιρετικές δεξιότητες 

καθώς τα συγκεκριμένα στατικά μέσα δε διαθέτουν διαδραστικά χαρακτηριστικά, δη-

λαδή δεν αντιδρούν στις ενέργειες του μαθητή. 

Με σημείο εκκίνησης το γεωμετρικό πρόβλημα του σχολικού βιβλίου:  

 

Εικόνα 1: η άσκηση 4 στη σελ. 83 του βιβλίου «Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων» της 

Α’ Λυκείου 

το οποίο τροποποιήσαμε κατάλληλα ώστε να έχει παραμετρικό χαρακτήρα, και χρησι-

μοποιώντας τη δυνατότητα μετασχηματισμού των γεωμετρικών σχημάτων κατά τρόπο 

συνεχή και σε πραγματικό χρόνο του γνωστού λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Ge-

ogebra, σχεδιάσαμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων υπό τη  μορφή ενός εκπαιδευτικού 

πλάνου (σεναρίου). Η επιλογή του συγκεκριμένου προβλήματος έγινε διότι αποτελεί 

ένα γεωμετρικό πρόβλημα που προσεγγίζεται αλγεβρικά, και του οποίου οι λύσεις ερ-

μηνεύονται γεωμετρικά. Στο σενάριο αυτό στο οι μαθητές μέσα από δοκιμές, διερευ-

νήσεις, πειραματισμούς, εικασίες και επαληθεύσεις, εξοικειώνονται με την έννοια της 

παραμέτρου και αναγνωρίζουν το ρόλο της μέσα στην εξίσωση. 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Γνωστικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

 Να μοντελοποιήσουν ένα γεωμετρικό πρόβλημα. 

 Να διαχωρίσουν τους ρόλους της μεταβλητής και της παραμέτρου σε μια εξίσωση 

1ου βαθμού. 

 Να ερμηνεύσουν τις περιπτώσεις  της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης  μέσα 

από ένα γεωμετρικό πρόβλημα. 
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 Να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ των αλγεβρικών περιορισμών σε μια εξίσωση 

και των περιορισμών που απορρέουν από τη φύση του προβλήματος.  

Παιδαγωγικοί στόχοι 

 Να γενικεύουν τα συμπεράσματά τους. 

 Να συνδέσουν αφηρημένες αλγεβρικές έννοιες με γεωμετρικές 

Τεχνολογικοί στόχοι 

 Να διαδράσουν με το συγκεκριμένο λογισμικό και να εξοικειωθούν με βασικές λει-

τουργίες του. 

 Να εκφέρουν θετική ή αρνητική άποψη ως προς τη βοήθεια των ψηφιακών εργα-

λείων στη προσέγγιση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας. 

Κοινωνικοί στόχοι 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες έχοντας την ευκαιρία α-

νταλλαγής των αποτελεσμάτων τους με άλλες ομάδες και άρα ανάπτυξης επικοινωνια-

κών πρακτικών και επιχειρηματολογίας.  

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ετοιμάσει μια εφαρμογή, με απλουστευμένο μενού 

εργαλείων (να εμφανίζονται μόνο αυτά που θα χρειαστούν κατά την εκτέλεση του 

σεναρίου), ώστε ακόμη και οι μαθητές με μικρό βαθμό εξοικείωσης να μπορούν να 

εκτελέσουν τους απαραίτητους χειρισμούς και να απαντήσουν στα ερωτήματα του 

φύλλου εργασίας. 

 

Εικόνα 2: η εφαρμογή σε περιβάλλον Geogebra έτσι όπως εμφανίζεται. 
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Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα, δίνοντας τιμές της επιλογής του, να τροποποιήσει το 

μήκος των βάσεων ή του ύψους. Μπορεί επίσης να κινεί το σημείο  Μ, με τη βοήθεια 

δρομέα,  πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ. 

1η Δραστηριότητα (περίπτωση μοναδικής λύσης) 

1ο βήμα: οι μαθητές θέτουν β = 4 , Β = 10 και υ = 6. Στη συνέχεια τους ζητείται να 

μετακινήσουν, με τη βοήθεια δρομέα, το σημείο Μ πάνω στην ΑΔ, να αναζητήσουν 

(αν υπάρχει) μια θέση του Μ τέτοια  ώστε 
   

 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

2
 

 και να προσ-

διορίσουν την τιμή του x = (ΜΔ) στη θέση αυτή (Διάδραση με λογισμικό).  

2ο βήμα: οι μαθητές βρίσκουν την εξίσωση που περιγράφει το πρόβλημα του προηγού-

μενου βήματος, και τη λύνουν ελέγχοντας αν επιβεβαιώνεται και αλγεβρικά η τιμή του  

x που προσδιόρισαν  εμπειρικά στο προηγούμενο βήμα (τους δίνονται οι τύποι των 

εμβαδών τραπεζίου και τριγώνου) (Μοντελοποίηση) 

3ο βήμα: οι μαθητές θέτουν  στο «υ» διάφορες τιμές προσδιορίζοντας για κάθε τιμή 

του «υ» την τιμή του x τέτοια  ώστε 
   

 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

2
 

, συμπληρώνοντας 

τον κατάλληλο πίνακα  

υ x 

  

  

  

Πίνακας 1: σχέση μεταξύ ύψους και λύσης 

που θα δίνεται στο φύλλο εργασίας. Αναζητείται πιθανή σχέση μεταξύ των τιμών του 

«υ» και της αντίστοιχης τιμής του x. Αναμένεται να ανακαλύψουν ότι x = υ/2 (Διαχω-

ρισμός μεταβλητής και παραμέτρου, Κοινωνικοί στόχοι) 

4ο βήμα: οι μαθητές στη θέση της τιμής του ύψους («υ»), στην εξίσωση του 2ου βή-

ματος βάζουν σαν τιμή τον γενικό αριθμό λ, και τη λύνουν αντιμετωπίζοντας το λ σαν 

γνωστό αριθμό (παράμετρος). Αναμένεται να επιβεβαιώσουν και αλγεβρικά τη σχέση 

μεταξύ λύσης και ύψους που ανακάλυψαν στο προηγούμενο βήμα (Διαχωρισμός μετα-

βλητής και παραμέτρου, γενίκευση)  

5ο βήμα: οι μαθητές επιλέγουν να δώσουν στο «υ» αυθαίρετα μια τιμή της επιλογής 

τους και στα «Β» και «β» διάφορες τιμές, προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση την τιμή 

του x για την οποία 
   

 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

2
 

, συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο πί-

νακα  
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Β x  β x 

     

     

     

Πίνακας 2: σχέση μεταξύ βάσεων και λύσης 

που θα δίνεται στο φύλλο εργασίας. Αναζητείται πιθανή σχέση μεταξύ των τιμών των 

«Β» ή «β» και της αντίστοιχης τιμής του x. Αναμένεται να παρατηρήσουν ότι η τιμή 

του x παραμένει σταθερή για τις διάφορες τιμές των παραμέτρων «β» ή «Β» (Διαχωρι-

σμός μεταβλητής και παραμέτρου, κοινωνικοί στόχοι). 

5ο βήμα: οι μαθητές προσπαθούν να ερμηνεύσουν γεωμετρικά το γεγονός ότι το πρό-

βλημα έχει λύση για x = υ/2, ανεξάρτητα των τιμών των βάσεων β και Β, με β ≠ Β; 

(Διαχωρισμός μεταβλητής και παραμέτρου, γενίκευση). 

2η Δραστηριότητα (περίπτωση άπειρων λύσεων – ταυτότητας) 

1ο βήμα: οι μαθητές να δίνουν στα «Β» και «β» τη ίδια τιμή 10 και στο «υ» τη τιμή 6. 

Στη συνέχεια τους ζητείται να μετακινήσουν το σημείο Μ πάνω στην ΑΔ, να εξετά-

σουν, αν υπάρχει, τιμή του x για την οποία 
   

 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

2
 

. Οι μαθητές 

αναμένεται να ανακαλύψουν ότι η ζητούμενη σχέση μεταξύ των εμβαδών ικανοποιεί-

ται για οποιαδήποτε θέση του Μ (και άρα για κάθε τιμή του x) (Διάδραση με λογισμικό, 

ερμηνεία ταυτότητας). 

2ο βήμα: οι μαθητές βρίσκουν την εξίσωση που περιγράφει το πρόβλημα του προηγού-

μενου βήματος, και  τη λύνουν ελέγχοντας αν επιβεβαιώνεται και αλγεβρικά το εμπει-

ρικό αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος (Μοντελοποίηση). 

3ο βήμα: οι μαθητές δίνουν άλλες τιμές, αλλά ίδιες στους δρομείς «β» και «Β» και 

αυθαίρετες τιμές στο «υ» και απαντούν στο ίδιο ερώτημα  του 1ου βήματος, και ανα-

καλύπτουν ότι το πρόβλημα έχει άπειρες λύσεις για οποιεσδήποτε τιμές των «Β», «β», 

με Β = β, και «υ». Πώς ερμηνεύεται γεωμετρικά το αποτέλεσμα αυτό; (Διαχωρισμός 

μεταβλητής και παραμέτρου, κοινωνικοί στόχοι, ερμηνεία ταυτότητας, σύνδεση άλγε-

βρας με γεωμετρία). 

3η Δραστηριότητα (αδύνατη περίπτωση) 

1ο βήμα: οι μαθητές να δίνουν στα «Β» και «β» την ίδια τιμή 10 και στο «υ» την τιμή 

6. Στη συνέχεια τους ζητείται να μετακινήσουν το σημείο Μ πάνω στην ΑΔ, να εξετά-

σουν, αν υπάρχει, τιμή του x για την οποία 
   

 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

3
 

. Οι μαθητές 

αναμένεται να ανακαλύψουν ότι δεν υπάρχει καμία τιμή του x που να ικανοποιεί τη 
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ζητούμενη σχέση μεταξύ των εμβαδών (Διάδραση με λογισμικό, αλγεβρικός περιορι-

σμός). 

2ο βήμα: οι μαθητές βρίσκουν την εξίσωση που περιγράφει το πρόβλημα του προηγού-

μενου βήματος, και  τη λύνουν ελέγχοντας αν επιβεβαιώνεται και αλγεβρικά το εμπει-

ρικό αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος (Μοντελοποίηση). 

3ο βήμα: οι μαθητές δίνουν άλλες τιμές, αλλά ίδιες στα «β» και «Β» και αυθαίρετες 

τιμές στο «υ» και απαντούν στο ίδιο ερώτημα  του 1ου βήματος, και ανακαλύπτουν ότι 

το πρόβλημα δεν έχει λύση για οποιεσδήποτε τιμές των «Β», «β», με Β = β, και «υ». 

Πώς σχετίζεται το αποτέλεσμα αυτό με το αντίστοιχο της προηγούμενης δραστηριότη-

τας; (Διαχωρισμός μεταβλητής και παραμέτρου, κοινωνικοί στόχοι, αλγεβρικός περιο-

ρισμός, ερμηνεία αδύνατης περίπτωσης) 

4η Δραστηριότητα (επίλυση παραμετρικής εξίσωσης) 

1ο βήμα: οι μαθητές για Β = 10, β = λ και υ = 6, αναζητούν αλγεβρικά την τιμή του x, 

για την οποία  
   

 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

2
 

, καταλήγοντας στην εξίσωση 

 10 λ x 30 3λ  
. Τι συμβαίνει στην περίπτωση λ ≠ 10 και τι όταν λ = 10; (Γενί-

κευση). 

2ο βήμα: οι μαθητές για Β = 10, β = λ και υ = 6, αναζητούν αλγεβρικά την τιμή του x, 

για την οποία  
   

 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

3
 

, καταλήγοντας στην εξίσωση 

 10 λ x 20 4λ  
 Τι συμβαίνει στην περίπτωση λ ≠ 10 και τι όταν λ = 10; (Γενί-

κευση). 

5η Δραστηριότητα (αδύνατη περίπτωση – λύση χωρίς φυσική ερμηνεία) 

1ο βήμα: οι μαθητές δίνουν στα «β» , «Β» και «υ» τις τιμές 4,  10 και 6 αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια τους ζητείται να μετακινήσουν το σημείο Μ πάνω στην ΑΔ, να αναζητήσουν 

(αν υπάρχει) μια θέση του Μ τέτοια  ώστε 
   

 4 ΑΒΓΔ
MAB MΓΔ

5
 

. Οι μαθητές 

αναμένεται να ανακαλύψουν ότι η θέση του Μ που ικανοποιεί τη σχέση δε βρίσκεται 

επάνω στην πλευρά ΑΔ, αλλά στην προέκτασή της προς την πλευρά της κορυφής Α. 

Είναι αποδεκτή η λύση; (Διάδραση με λογισμικό, φυσικός περιορισμός). 

2ο βήμα: οι μαθητές βρίσκουν την εξίσωση που περιγράφει το πρόβλημα του προηγού-

μενου βήματος, και τη λύνουν ελέγχοντας αν επιβεβαιώνεται και αλγεβρικά το εμπει-

ρικό αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος (Μοντελοποίηση). 
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Αξιολόγηση 

Το παρόν σενάριο διαμορφώθηκε στη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς με 

σκοπό να εφαρμοσθεί από τους διδάσκοντες στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-

17. Τότε θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι του 

σεναρίου, αν το ήδη διαμορφωμένο φύλλο εργασίας με τη βοήθεια του λογισμικού βο-

ήθησαν στην επιδιωκόμενη κατανόηση των εννοιών και αν υπάρχουν σημεία του σε-

ναρίου που χρειάζονται αναμόρφωση. 
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Η εκλεκτική συγγένεια ανάμεσα στο θέατρο και στη λογοτεχνία 
Μια διδακτική πρόταση για τη Στέλλα Βιολάντη  

Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Μ.Α. Συγκριτικής Φιλολογίας, Υποψήφια Διδάκτορας Κλασικής Φιλολογίας 
kalypsodj@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επεξεργάζεται ένα σχέδιο διδακτικής παρέμβασης στο πλαίσιο 
του γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Γενικού Λυκείου, η 
οποία αξιοποιεί τη λογοτεχνική φιλαναγνωσία, τη θεατρική μεταφορά του πεζογραφή-
ματος από τον ίδιο τον συγγραφέα, τη θεατρική δημιουργική γραφή και τις ΤΠΕ. Συ-
γκεκριμένα, στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας «Τα Φύλα στη Λογοτεχνία» αναλύ-
εται το απόσπασμα του θεατρικού έργου Στέλλα Βιολάντη του Γρηγόριου Ξενόπουλου 
που ανθολογείται αποσπασματικά στο εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ 
Γενικού Λυκείου από απόψεως λογοτεχνικής, θεατρικής, κοινωνιολογικής και ιστορι-
κής. Η μελέτη του ομότιτλου ποιήματος του Κωστή Παλαμά αποτελεί εισαγωγή στη 
Συγκριτική Λογοτεχνία και αφόρμηση για ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Η παραστα-
σιολογία του έργου συντελεί, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το θεατρικό χαρακτήρα 
του έργου. Τέλος, η ολομέλεια συγγράφει και ανεβάζει μια σύγχρονη εναλλακτική εκ-
δοχή της Στέλλας Βιολάντη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Στέλλα Βιολάντη, ελληνικό φεμινιστικό κίνημα, Παλαμάς, συγκριτική 
λογοτεχνία, δημιουργική γραφή.  

Εισαγωγή 

Η φιλοσοφία του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την Νεοελληνική 
Λογοτεχνία στο Λύκειο επιτρέπει τη διεπιστημονική πραγμάτευση του λογοτεχνικού 
λόγου, προκειμένου να φωτιστούν ζητήματα ιστορικής και κοινωνικής σπουδαιότητας. 
Η σχολική τάξη συνειδητοποιεί έτσι τις κατακτήσεις των κοινωνικών ομάδων και την 
εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, ενώ παράλληλα κατακτά στοιχεία κοινωνικού και 
κριτικού γραμματισμού από την συγκριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών επιλογών 
διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Προκειμένου, ωστόσο, να μην περιθωριοποιηθεί η 
φιλολογική, αισθητική και κειμενοκεντρική προσπέλαση των διδακτικών αντικειμένων 
του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, που τα αναδεικνύει στην συνείδηση των μαθη-
τών πρωτίστως ως έργα της τέχνης του λόγου, προτείνεται κάθε κοινωνιοκεντρική α-
νάλυση να αφορμάται από την κειμενοκεντρική προσέγγιση και να συνδέεται στενά με 
τα προϊόντα της φιλολογικής έρευνας.  

Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη δημιουρ-
γική, πολυεπίπεδη και εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του συγκεκριμένου γλωσσι-
κού γνωστικού αντικειμένου είναι σημαντική. Ως περιβάλλοντα επικοινωνίας, συνεπώς 

1355

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



και διδασκαλίας, οι Τ.Π.Ε. διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία, τον πειραματισμό, 
τη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργία πραγματικών καταστάσεων επικοινωνίας. 
Προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό, βοηθώντας την τάξη να εμπεδώσει πως η ανά-
γνωση και η γραφή πραγματοποιούνται πλέον σε ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία 
μπορούν να αναπτυχθούν πολλές από τις ιδιαιτερότητες της ηλεκτρονικής γραφής, που 
συνθέτουν τον πολυτροπικό της χαρακτήρα. Διευκολύνουν πρακτικά και οικονομικά 
τη φιλαναγνωσία, εξοικειώνοντας τους μαθητές με τα ηλεκτρονικά λογοτεχνικά βιβλία 
(e-books). Χάρη σε κάποια λογισμικά, επιτρέπουν την προσομοίωση πραγματικών 
συνθηκών ζωής, ενώ έγκυρες επιστημονικά και κατάλληλα προσαρμοσμένες στις μα-
θησιακές δεξιότητες του μαθητικού πληθυσμού ηλεκτρονικές διευθύνσεις εμπλουτί-
ζουν τη διδασκαλία με εναλλακτικά σχέδια μαθήματος, χωρίς να ακυρώνουν τις επιτα-
γές των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Η σχολική τάξη αλλά και η διδακτική 
πράξη φλερτάρουν έτσι αποτελεσματικότερα με την σχολική καινοτομία και την ολι-
στική προσέγγιση πτυχών του φαινόμενου της ζωής, χωρίς να αγνοούν την επιστημο-
νική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου. Ο ψηφιακός γραμματισμός συμβάλλει μά-
λιστα συχνά στη βαθύτερη και πληρέστερη αφομοίωσή της, καθώς και στην λειτουρ-
γικότερη ανθρωπιστική της εφαρμογή.  

Η υπ’ αρ.156357/Γ2/30-09-2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρη-
σκευμάτων εξοβελίζει την ενότητα Θέατρο από τη διδακτέα ύλη, με αποτέλεσμα το 
Θέατρο ως γνωστικό αντικείμενο να εκλείπει παντελώς από τη διδακτική θεματική του 
Γενικού Λυκείου. Ας σημειωθεί ότι η διδασκαλία θεατρικών έργων αποσπασματικά ή 
στο σύνολό τους στο πλαίσιο της Λογοτεχνίας ή των Αρχαίων Ελληνικών συνιστά εν 
πολλοίς παρανόηση της αισθητικής συγγένειας Θεάτρου – Λογοτεχνίας και συνήθως 
οδηγεί σε μονομερείς και ατυχείς διδακτικές απόπειρες προσέγγισης του θεατρικού 
φαινόμενου, που μελετάται αποκλειστικά ως θεατρικό κείμενο και παραγνωρίζεται η 
αυτονομία του ως καλλιτεχνικού γεγονότος.  

Το περιεχόμενο της διδακτικής παρέμβασης  

Η παρούσα διδακτική πρόταση φιλοδοξεί να αναδείξει τις εγγενείς διαφορές του λογο-
τεχνικού από το θεατρικό γεγονός, αξιοποιώντας διδακτικά την περίπτωση ενός Νεο-
έλληνα πεζογράφου, ο οποίος υπήρξε και διαπρεπής θεατρικός συγγραφέας, του Γρη-
γόριου Ξενόπουλου. Μέσα από τη μελέτη υλικού που προέρχεται από το καλλιτεχνικό 
εργαστήριο του δημιουργού, συγκεκριμένα μέσω της συγκριτικής ανάλυσης του πεζο-
γραφήματος Έρως Εσταυρωμένος που αποτελεί τον λογοτεχνικό πρόγονο της Στέλλας 
Βιολάντη και του προαναφερθέντος θεατρικού έργου, προκύπτουν τα διακριτικά γνω-
ρίσματα Θεάτρου – Λογοτεχνίας. Εν συνεχεία μελετάται το ποίημα του Κωστή Πα-
λαμά Στέλλα Βιολάντη, προκείμενου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη Συγκριτική 
Λογοτεχνία στο νεοελληνικό λογοτεχνικό τοπίο των αρχών του 20ου αιώνα και για τη 
δημοφιλία του συγκεκριμένου έργου, στο λυκαυγές μιας δεκαετίας, κατά την οποία η 
τέχνη του λόγου γίνεται όχημα της γυναικείας χειραφέτησης.  

Ο λογοτεχνικός και ο θεατρικός λόγος τίθενται, επίσης, στην υπηρεσία της ανάδειξης 
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τρόπων, με τους οποίους το κοινωνικό φύλο προσδιορίζεται λογοθετικά, προκειμένου 
να υπηρετηθεί ο βασικός στόχος της υποενότητας Τα Φύλα στη Λογοτεχνία.: να κατα-
νοήσουν, δηλαδή, οι μαθητές ότι η ταυτότητα του φύλου κατασκευάζεται μέσα από τον 
λόγο διαφόρων κειμενικών ειδών και ιδιαίτερα της Λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό, μία 
από τις καλλιεργούμενες δεξιότητες ορίζεται η σύγκριση της λογοτεχνικής αφήγησης 
περί φύλων με τον λόγο διαφορετικών γλωσσικών εκφορών, όπως της Δημοσιογρα-
φίας, της Επιστημονικής Διάλεξης, καθώς και του Θεατρικού Λόγου. Αξιοποιούνται η 
Θεατρική Κριτική και Παρουσίαση (Δημοσιογραφικός Λόγος) χάρη στην αναφορά σε 
ψηφιακά αρχεία του Τύπου ή των Θεατρικών Οργανισμών, η Επιστήμη της Φιλολογίας 
και της Θεατρολογίας, με την αξιοποίηση βασικών επιστημονικών έργων αναφοράς, η 
Λογοτεχνία και βεβαίως το Θεατρικό Κείμενο, που ως «μεταφορά του κόσμου», ως 
Theatrum Mundi, προσεγγίζει αφενός κριτικά επί σκηνής ζητήματα φυλετικής ταυτό-
τητας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την ιδεολογία και τους προβληματισμούς μιας συ-
γκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Επίσης, στο πλαίσιο της βιωματικής κατανόησης του 
έργου και της ιστορικής ενσυναίσθησης συστήνεται ένα εργαστήρι λογοτεχνικής και 
θεατρικής δημιουργικής γραφής, στους κόλπους του οποίου η ολομέλεια καλείται: α) 
να συνθέσει σε ατομικό επίπεδο ποιήματα ή σύντομα πεζά κατά το παλαμικό πρότυπο, 
αφιερωμένα σε οποιοδήποτε χαρακτήρα ή σκηνικό αντικείμενο της Στέλλας Βιολάντη 
και β) να συγγράψει συνεργατικά, να σκηνοθετήσει και να ανεβάσει επί σκηνής μία 
σύγχρονη μονόπρακτη εκδοχή της Στέλλας Βιολάντη, με κωμικό χαρακτήρα και διαφο-
ρετικό τέλος.  

Μέθοδος διδασκαλίας 

Επιλέγεται μικτή μέθοδος εμπλουτισμένης διδασκαλίας, η οποία συνδυάζει στοιχεία 
από την ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, τον εποικοδομητισμό, τον καταιγισμό ι-
δεών, το μοντέλο των ερωτήσεων-απαντήσεων. Υιοθετείται το διδακτικό μοντέλο της 
φθίνουσας καθοδήγησης. Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά ως επί το πλείστον. Η 
προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση έχει διάρκεια περίπου 8-10 ώρες διδασκαλίας. Οι 
μαθητές έχουν χωριστεί από την αρχή του σχολικού έτους σε ομάδες. Υπολογίζεται ότι 
η παρέμβαση εφαρμόζεται σε μία τάξη 25-27 μαθητών, στην οποία λειτουργούν πέντε 
ομάδες των πέντε και των έξι ατόμων. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει από μία δραστηριό-
τητα, μαζί με το συνεργατικό φύλλο εργασίας, ολοκληρώνει μέσα σε διάστημα δύο-
τριών ημερών την εργασία της κι ανακοινώνει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια. Τα 
τελικά προϊόντα παρουσιάζονται κι ακολουθεί αξιολόγηση της δράσης. Συστήνεται η 
παρέμβαση να αποτελεί την καταληκτική δράση της ενότητας Τα Φύλα στη Λογοτεχνία, 
καθώς τα έργα που μελετώνται ανήκουν στην τελευταία περίοδο της Ιστορίας της Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας που μελετάται στην Α Λυκείου.  

Στόχοι  

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση δε στοχεύει στην παραγωγή εφήβων- θεατρο-
λόγων, πολύ περισσότερο εφήβων- κριτικών Θεάτρου ή Λογοτεχνίας. Επιδιώκει, ω-
στόσο, να προάγει τη δημιουργικότητα των εφήβων, να διευρύνει γνωστικά, αισθητικά, 
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συναισθηματικά και κοινωνικά τους ορίζοντές τους. Στοχεύει να ενεργοποιεί τη φα-
ντασία τους και να τους οδηγεί μέσα από τη γνώση, τη σύγκριση, την ανάγνωση και 
την αναπαράσταση στη συνειδητοποίηση των διαφορών του θεατρικού από το λογοτε-
χνικό λόγο, στη διάκριση ανάμεσα στο Θέατρο και στη Λογοτεχνία αλλά και στην κα-
τάκτηση των εκλεκτικών τους συγγενειών. 

Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί επίσης, η προετοιμασία συ-
νειδητοποιημένων και επαρκών θεατών Θεάτρου κι αναγνωστών Λογοτεχνίας, που ο-
δηγούνται μέσα από την τέχνη στην αυτοσυνείδηση, στην αντίληψη της υποκειμενικό-
τητας, στην κατάκτηση γνώσεων κριτικού γραμματισμού για τις σύγχρονές τους κοι-
νωνικές δομές, στην πρόσληψη και ερμηνεία των στάσεων και των προβληματισμών 
του παρελθόντος. 

Το σχέδιο διδασκαλίας 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ. Γίνεται από τον διδάσκοντα. Με τη βοήθεια του ψηφιακού υλικού που 
είναι αναρτημένο στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-language.gr) επι-
χειρείται γνωριμία με το συγγραφέα, την εποχή και το έργο του. Ο εκπαιδευτικός αξιο-
ποιώντας βασικά έργα αναφοράς συστήνει στην ολομέλεια τον θεατρικό Ξενόπουλο. 
Επισημαίνει ότι μετά τους άνευρους πειραματισμούς της πρώτης θεατρικής του περιό-
δου (1895-1904), ο Ξενόπουλος επιστρέφει στα θεατρικά δρώμενα, ανταποκρινόμενος 
στη ζήτηση θεατρικών έργων από τη μεριά ηθοποιών και θιασαρχών (Πούχνερ, 1984: 
228). Τονίζει την επίδραση της επτανησιακής θεατρικής παράδοσης στο έργο του, στην 
οποία οφείλεται η δημοτική γλώσσα που χρησιμοποιεί, απεκδυόμενος το γλωσσικό ι-
δίωμα της Καθαρεύουσας (Κριαράς, 1995: 19). 

Η εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία της διασκευής από τον συγγραφέα σε τρίπρακτο 
θεατρικό έργο του μυθιστορήματός του ο Κόκκινος Βράχος, με τον τίτλο Φωτεινή Σά-
ντρη, το 1908, οδηγεί τον Ξενόπουλο να το επαναλάβει. Ένα χρόνο μετά διασκευάζει, 
μετά από παράκληση του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου, για λογαριασμό της Μαρίκας 
Κοτοπούλη-επίσης σε τρίπρακτο δράμα-τη νουβέλα Ἒρως Ἐσταυρωμένος, με τον τίτλο 
Στέλλα Βιολάντη (Ξενόπουλος, 1922: 28). Η δράση του έργου, το οποίο γράφτηκε ανά-
μεσα στο 1889 και στο 1890, τοποθετείται ανάμεσα 1870 και 1880. Ως πρότυπά του 
στάθηκαν δυο, πολύ γνωστά εκείνη την εποχή, έργα: η Κληρονόμος των Ruth και 
August Goetz κι η Μις Μπα του Rudolf Besier (Μυλωνά, 2003. 25-48). Ο Ξενόπουλος 
αξιοποιεί τολμηρά πλέον, εγκαινιάζοντας τη δεύτερη περίοδο της θεατρικής του δρά-
σης, την αστείρευτη ηθογραφική πηγή της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Ζακύνθου, την 
κοινωνία της οποίας, όπως είναι φυσικό, γνωρίζει πολύ καλά (Πεφάνης, 2001: 145-
171). Αναφορικά με τα πρόσωπα στη Στέλλα Βιολάντη, ο συγγραφέας παραδέχεται: 
«Για τον σκληρό πατέρα, τον Παναγή Βιολάντη, είχα μοντέλο κάποιον Ζακυνθινό που 
ήξερα. Και για την μητέρα, την υποταγμένη τέλεια στην θέληση του ανδρός της, και 
για την καλή θεία Νιόνια, και για τον κακό αδερφό, και για το δειλό και άπιστο Χρη-
στάκη Ζαμάνο, βρήκα μοντέλο στις ζακυνθινές μου αναμνήσεις». 

1358

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.greek-language.gr/


Οι μαθητές έχουν διδαχτεί τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά κινήματα του 19ου και των αρ-
χών του 20ού αιώνα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να επισημάνει ότι ο Ξενόπουλος μοιάζει 
να έχει αφομοιώσει δημιουργικά τα διδάγματα των συγχρόνων του ευρωπαίων δραμα-
τουργών, ιδιαίτερα μάλιστα του Ίψεν (Παπανδρέου, 1983: 179), γεγονός που γίνεται 
ιδιαίτερα αντιληπτό στη ρεαλιστική ατμόσφαιρα του έργου (Αθανασόπου-
λος,2003:176-9), στη νατουραλιστική απόδοση των παθών, των αδυναμιών των χαρα-
κτήρων, στην ψυχογραφική βυθομέτρηση των ρόλων, καθώς και στις σκηνογραφικές, 
ενδυματολογικές και ευρύτερα στις σκηνικές οδηγίες της Στέλλας Βιολάντη. Η αυστηρή 
ενότητα του χώρου, του χρόνου και της δράσης, η φυσικότητα και η λιτότητα στον 
διάλογο, η σκηνική οικονομία, ανήκουν στα διδάγματα του Νορβηγού δραματουργού. 
Η κεντρική ηρωίδα στη Στέλλα Βιολάντη θυμίζει έντονα την Ελλίντα από την Κυρά της 
Θάλασσας (Παπανδρέου, 1983: 189). 

Στο σημείο αυτό ανατίθεται η πρώτη κοινή για όλες τις ομάδες εργασία. Οι ομάδες 
καλούνται να ανατρέξουν στην Ανέμη (http://anemi.lib.uoc.gr), στην Ψηφιακή Βιβλιο-
θήκη Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, να ανεύρουν και να διαβά-
σουν τη νουβέλα Ἒρως Ἐσταυρωμένος. Στη συνέχεια, πληκτρολογούν την ηλεκτρο-
νική διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=odk4z5LskRQ, όπου παρακολου-
θούν, μαγνητοσκοπημένη για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εκπομπής Το Θέατρο της 
Δευτέρας, τη θεατρική παράσταση Στέλλα Βιολάντη. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει 
αναρτήσει στην ηλεκτρονική τάξη το κείμενο του θεατρικού έργου στις δύο του εκδο-
χές ψηφιοποιημένο. Ας σημειωθεί ότι, μετά το πρώτο ανέβασμα, ο Ξενόπουλος επέ-
φερε κάποιες αλλαγές στη Στέλλα Βιολάντη: Συγκεκριμένα, η δεύτερη πράξη στο 
πρώτο ανέβασμα διαδραματίζεται σε μία αίθουσα του καζίνου. Εκεί διεξάγεται η συ-
ζήτηση Βιολάντη και Χρηστάκη, αυτή που στη διασκευή και στο τυπωμένο έργο με-
ταφέρθηκε στο σπίτι του Παναγή. Στον χώρο αυτό παρουσιάζονται και δύο ρόλοι, που 
δεν υπάρχουν στο τυπωμένο έργο επίσης, μολονότι τα πρόσωπα είναι οικεία από τη 
νουβέλα ήδη: πρόκειται για τον Άγγλο Στήβενσον, προϊστάμενο του Χρηστάκη στο 
τηλεγραφείο και έναν υπηρέτη του καζίνου.  

Δουλεύοντας σύμφωνα με δοθέν φύλλο εργασίας, οι μαθητές καλούνται: α) να κατα-
γράψουν την υπόθεση σε καθεμιά από τις τέσσερις μορφές και να εντοπίσουν ομοιό-
τητες και διαφορές ως προς την πλοκή και τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, β) να 
επιμείνουν στο πρόσωπο της κεντρικής ηρωίδας, της Στέλλας, να προσδιορίσουν και 
να εξηγήσουν τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της στη διάρκεια του έργου, γ) να 
εκμεταλλευτούν τις εξωτερικές διδασκαλίες του έργου, προκειμένου να καταγράψουν 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας, της εμφάνισης και του ήθους κα-
θενός από τους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες χαρακτήρες, την ηλικία, το όνομα και 
την ιδιότητά τους και δ) να διακρίνουν τις σχέσεις των δύο φύλων, όπως αναπτύσσο-
νται στους κόλπους της νεόπλουτης κοινωνικής τάξης της ηρωίδας που μεσουρανεί 
στον αντίποδα των μάλλον ξεπεσμένων γαιοκτημόνων και διακρίνεται από επιδανει-
σμένες αρχές και μιμητική αρχοντιά και οι οποίοι συνθέτουν κάποιους από τους τύπους 
του αστικού πεζογραφήματος.  
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Οι υποχρεώσεις των πέντε ομάδων τροποποιούνται εφεξής.  

Η πρώτη ομάδα οφείλει να ανατρέξει στο ψηφιακό λεξικό λογοτεχνικών όρων, να επι-
σημάνει τους αφηγηματικούς τρόπους του πεζογραφήματος και να τους εντοπίσει στη 
νουβέλα του Ξενόπουλου. Στη συνέχεια καλείται να εντοπίσει την απόκλισή τους στο 
θεατρικό έργο. Προκείμενου να γίνει η διάκριση πιο ξεκάθαρη, τα μέλη της ομάδας 
ζητείται να αναζητήσουν το απόσπασμα από το Ἒρως Ἐσταυρωμένος που αντιστοιχεί 
στο θεατρικό απόσπασμα από την Στέλλα Βιολάντη που ανθολογείται στο σχολικό εγ-
χειρίδιο (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106) και να επιχειρήσουν 
να καταγράψουν τις μεταξύ τους διαφορές στους αφηγηματικούς τρόπους. Οι μαθητές 
καλούνται να επισημάνουν τις αντιστοιχίες της μίμησης με τα διαλογικά μέρη και της 
διήγησης με τις εσωτερικές και εξωτερικές διδασκαλίες του θεατρικού, τους μονολό-
γους και τα λοιπά επικά του στοιχεία (μοντάζ, κολάζ, αφηγητής, πρόλογος, επίλογος).  

Επισημαίνεται επιπρόσθετα από το διδάσκοντα η εφαρμογή της αρχής της δραστικής 
αντιμεταχώρησης του ήρωα, δηλαδή καθώς ο ένας ήρωας του έργου λειτουργεί ως ε-
πισφαλής σύμμαχος στο θέλημα του άλλου (Πούχνερ, 1984: 235) κι ως τέτοιος ο ένας 
αφοπλίζει τον άλλο, του αποσπά το έσχατο ζητούμενο κι εφεξής τον χειρίζεται ως ά-
θυρμα στις επιδιώξεις του. Ως άσκηση εμπέδωσης η ομάδα επιλέγει μια οποιαδήποτε 
σκηνή από το θεατρικό έργο και επιχειρεί να τη μετατρέψει σε πεζογράφημα.  

Η κεντρική ηρωίδα: χαρακτήρας, συμπεριφορά, παρουσία στο έργο  

Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει την κεντρική ηρωίδα, τη Στέλλα και να 
συνεργαστεί με την τρίτη ομάδα, για να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα που προκύπτουν 
για τις σχέσεις της Στέλλας με τους λοιπούς χαρακτήρες, ώστε να διαμορφώσει αντί-
ληψη για τις σχέσεις των δύο φύλων και την αναδυόμενη γυναικεία χειραφέτηση. Α-
νατρέχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.academia.edu, η οποία είναι μια ψηφιακή 
πλατφόρμα, στην οποία ακαδημαϊκοί μοιράζονται ερευνητικές εργασίες τους, προκει-
μένου να προωθήσουν την έρευνα κι επιλέγει άρθρα εγκύρων μελετητών που μπορούν 
να φωτίσουν τα ζητούμενα της. Ο εκπαιδευτικός υπογραμμίζει την επιρροή της Κρητι-
κής Αναγέννησης στην Επτανησιακή Σχολή και ενθαρρύνει τον παραλληλισμό 
Στέλλας – Αρετούσας και τη σταδιακή τους επί σκηνής μεταμόρφωση, που αποκαλύ-
πτει τα στάδια της πορείας κάθε ηρωίδας προς την ωριμότητα.  

Στο πρότυπο ίσως της Αρετούσας, η Στέλλα εμφανίζεται στην πρώτη πράξη με όλη τη 
δροσιά, την αφέλεια και την κοριτσίστικη αθωότητα της ηλικίας της, ενώ μετά από 
μεγάλη απουσία στη δεύτερη πράξη, επιλογή για την οποία ο Ξενόπουλος επικρίθηκε 
(Δουλαβέρα, 1995: 220), παρουσιάζεται στην τρίτη πράξη, συνειδητοποιημένη, με την 
ωριμότητα αλλά και τη φθορά του πάθους, ψυχικού και σωματικού. Η Στέλλα της πρώ-
της πράξης είναι καλοντυμένη, κομψή, σύμφωνα με τις επιταγές της μόδας του τέλους 
της πρώτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα, καλοχτενισμένη, περιποιημένη, μακιγιαρι-
σμένη, εμφανίζεται από την πρώτη πόρτα δεξιά, στο βάθος του σκηνικού, «μ’ ένα εύ-
μορφο φορεματάκι του σπιτιού». Η είσοδός της συνοδεύεται από το γέλιο της νεότητας, 
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την ανεμελιά της ηλικίας, ενισχυμένη από την οικονομική αυτάρκεια της οικογένειας. 
Η Στέλλα είναι μια ρομαντική ηρωίδα, που παραβιάζει τα ειωθότα και τις απαγορεύσεις 
του κοινωνικού βίου, ενδίδοντας στον έρωτα, που είναι ανολοκλήρωτος και εξιδανι-
κευμένος. Υπηρετούνται στο ακέραιο οι επιταγές του ρομαντισμού: το απαγορευμένο 
εμπνέει φόβο, νομιμοποιείται όμως κατά έναν τρόπο, από τα διαχρονικά στερεότυπα 
της ερωτικής συμπεριφοράς.  

Ο στόχος της ηρωίδας στην πρώτη πράξη δεν είναι παρά η εξασφάλιση της έγκρισης 
του πατέρα της για τον γάμο της με τον νεαρό ωραίο, αλλά ξεπεσμένο αριστοκράτη, 
γεγονός που οδηγεί σε αίσια κατάληξη την ερωτική της ιστορία. Ζει μέσα στη γλυκιά 
αυταπάτη ότι τα συναισθήματα του αγαπημένου της είναι ειλικρινή και βαθιά, αντί-
στοιχα με τα δικά της. Στον πατέρα της συμπεριφέρεται με ταπεινότητα, παραμένει με 
σκυμμένο κεφάλι, το οποίο ανασηκώνει, μόνο όταν της απευθύνεται ο λόγος. Δείχνει 
σεβασμό, υποτέλεια και φόβο. Μοιάζει να ευθυγραμμίζεται με τα κοινωνικά στερεό-
τυπα της εποχής, που ήθελαν τις νέες υποταγμένες στην πατρική θέληση. Στο άκουσμα 
της απόφασής του ανταποκρίνεται με σιωπηλή ικανοποίηση, χωρίς να δείχνει ανυπα-
κοή προς την πατρική εξουσία, η οποία για την ώρα ικανοποιεί τη δική της επιθυμία : 
«Αν είναι με το θέλημά σας» σχολιάζει στην ερώτηση του Παναγή, αν επιθυμεί να 
παντρευτεί το Χρηστάκη. Όταν όμως εκείνος αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του 
για τον γάμο αυτό, η ηρωίδα αντιστέκεται στην πατρική επιθυμία. Βασανίζεται και 
φυλακίζεται για τον έρωτά της.  

Η εικόνα της ηρωίδας στην τρίτη πράξη είναι εντελώς διαφορετική από την αρχική: η 
Στέλλα εμφανίζεται ατημέλητη, ανυπόδητη ίσως, με ένα νυχτικό ή ένα πρόχειρο ρούχο, 
τσαλακωμένο, αχτένιστη, αμακιγιάριστη, εμφανώς ταλαιπωρημένη, ωχρή, με ρίγη από 
τον πυρετό. Η αδύναμη σωματικά κόρη επιδεικνύει εξαιρετικό ψυχικό σθένος: δε με-
τανοεί, ούτε ζητά συγγνώμη. Παραμένει ορμητική και ακράτητη, προκειμένου να υπε-
ρασπιστεί στην περίπτωση αυτή αξίες που έχουν υπόσταση, καθώς πηγάζουν από την 
ίδια της την ύπαρξη: τη συνέπεια λόγων και έργων, την ευθύνη της προσωπικής της 
επιλογής, τα συναισθήματά της, τη διαχείριση της προσωπικής της μοίρας. Απειλεί να 
ενδώσει στο ύψιστο ατόπημα της γυναικείας ηθικής: στην εγκατάλειψη της πατρικής 
εστίας. Μέσα από ένα τρικυμιώδες οξύμωρο ξέσπασμα, αποδίδει τη σταθερότητα και 
το ανυποχώρητο της συμπεριφοράς της είτε άμεσα στη φιλοτιμία και στον εγωισμό 
της, που την αποτρέπει να υπαναχωρήσει από την επιλογή της («αν δεν έγραφα δε θα 
μ’ ένοιαζε […] Όχι δεν τον αγαπώ») είτε έμμεσα στον έρωτά της («τον αγαπώ […] δε 
με νοιάζει το γράμμα»). Λίγο πριν πεθάνει, η Στέλλα συνειδητοποιείται: «Είμαι η 
Στέλλα του Βιολάντη. Η κόρη του πατέρα μου», λέει. «Τον εαυτό μου τον ορίζω», 
συμπληρώνει. Όλος αυτός ο δυναμισμός, ωστόσο, δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Η 
εξαντλημένη Στέλλα ξεψυχά, όταν ο αδερφός της, εκτός από το τέλος του κατ’ οίκον 
περιορισμού της, την πληροφορεί για την απιστία του αγαπημένου της, που κλέβεται 
με μία άλλη αρχοντοπούλα.  

Οι ομάδες δύο και τρία, αφού ολοκληρώσουν τις επιμέρους εργασίες τους, ζητείται να 
διαβάσουν τα θεατρικά έργα Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά (1902) και Νέα Γυναίκα 
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(1907) της Καλλιρόης Παρρέν (Πετράκου, 2011: 121-4), στα οποία διατυπώνεται το 
αίτημα της γυναικείας χειραφέτησης, που εκδηλώνεται για πρώτη φορά επίσημα στην 
Ελλάδα μέσα στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Έπειτα οι μαθητές μπορούν να 
συνθέσουν ένα μικρό δοκίμιο, στο οποίο να συνοψίζουν τα αιτήματα των γυναικών.  

Ο Παναγής Βιολάντης και τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου 

Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει τον πατέρα, να εντοπίσει και να αναλύσει τα 
υπόλοιπα πρόσωπα του έργου και να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο 
των δύο φύλων, ύστερα από συνεργασία με τη δεύτερη ομάδα. Ο Παναγής Βιολάντης, 
γέννημα της παρακμής της επτανησιακής αριστοκρατίας, οδηγεί με τις απαιτήσεις και 
τη συμπεριφορά του την κόρη του στον θάνατο. Αντλεί την καταγωγή του από τον 
Φιλόγονο της Ἐρωφίλης του Γεώργιου Χορτάτση και τον μεταγενέστερο Δάρειο Ρον-
κάλα του Βασιλικού του Αντωνίου Μάτεσι (Πολίτου, 2008: 49). Χαρακτηριστικό στοι-
χείο της κοσμοθεωρίας του Παναγή αποτελεί η απόρριψη του ερωτικού λόγου. Γι’ αυ-
τόν ο έρωτας ισοδυναμεί με κοινωνική ύβρη. Απαγορεύει το γάμο αυτό, προσπαθεί να 
χειριστεί ως κτήμα του την κόρη του, επιδιώκει συνειδητά να την αποπροσωποποιήσει. 
Το κτήμα όμως αρνείται τον κτήτορα και υποστηρίζει το ιδεώδες της για μερίδιο στον 
έρωτα, στην ευτυχία.  

Όταν η διορία της πειθούς εξαντλείται, ο Βιολάντης καταφεύγει στη βία, αρνούμενος 
στην κόρη του κάθε δικαίωμά της και κηρύσσοντας έκπτωτη κάθε της αξίωση. Της 
εγγυάται μόνον στερήσεις, ώσπου να ενδώσει στο θέλημά του. Η Στέλλα δεν ενδίδει 
στις απειλές του και η άρνησή της παραπέμπει στους αγώνες των νέων κατά της κάθε 
μορφής αδικίας, που οι κοινωνικές διακρίσεις παράγουν. Μέσα από τη βία που της 
ασκείται, ωριμάζει σχεδόν ακαριαία και η ωρίμανσή της αυτή δηλώνεται με την ανυ-
ποταξία της, το ανεπίτευκτο σχέδιο της εγκατάλειψης του οικογενειακού ασύλου. Η 
άρνησή της να υποταχτεί στην πατρική εντολή συνιστά και άρνηση των (παρηκμασμέ-
νων ήδη) φεουδαλικών προτύπων, που επιβάλλουν και προϋποθέτουν μια τέτοια υπο-
ταγή. Η κεντρική ηρωίδα έχει ως σύμμαχο την ανύπαντρη θεία της, η οποία την αγαπά, 
αλλά, στον αντίποδα της Νένας της Αρετούσας, ενθαρρύνει τις πράξεις και τις προσ-
δοκίες της, την κανακεύει και πραγματώνει την ανάγκη της για αυτοεπιβεβαίωση. Είναι 
ο μόνος άνθρωπος, προς τον οποίο η Στέλλα δεν υποκρίνεται ούτε ψεύδεται, στάση 
που εκδηλώνει στην αρχή τουλάχιστον προς όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου. Συ-
μπεριφέρεται απαξιωτικά προς τον αδερφό της, Νταντή, ο οποίος, σκιαγραφώντας τον 
χαρακτήρα του υποψήφιου μνηστήρα, προοικονομεί την αστάθεια και την προδοσία 
του. Η Στέλλα δεν τον ακούει: τον ειρωνεύεται και τον απαξιώνει, τον αντιμετωπίζει 
ατυχώς ως κατώτερο του ανθρώπου που αγαπά. Αντίθετα είναι στοργική με τη μητέρα 
της, Μαρία, αλλά ειρωνεύεται τα λόγια της για τον πλούσιο και πολύ μεγαλύτερό της 
υποψήφιο γαμπρό, που η Μαρία συμπαθεί, αλλά η Στέλλα απαξιώνει. «Αλληθωρίζει» 
σχολιάζει. Η απειρία της καλλιεργεί στον έρωτα την εικονολατρία: ο ωραιότερος είναι 
και καταλληλότερος. Στην πορεία η Στέλλα πληρώνει αυτήν της την επιπολαιότητα. Η 
μητέρα της ηρωίδας, η Μαρία, είναι ένας γυναικείος χαρακτήρας, στον αντίποδα της 
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κόρης της, απολύτως υποταγμένος στην ανδρική κυριαρχία, συμβιβασμένος με τα κοι-
νωνικά στερεότυπα της εποχής.  

Το ποίημα του Κωστή Παλαμά 

Η τέταρτη ομάδα διαβάζει το ποίημα του Κωστή Παλαμά που τιτλοφορείται Στέλλα 
Βιολάντη, το οποίο γράφτηκε, όταν ο ποιητής διάβασε τη νουβέλα του Ξενόπουλου και 
απαγγέλθηκε, δίκην προλόγου, πριν από την παράσταση, ενώ η μουσική εισαγωγή του 
Μανώλη Καλομοίρη αξιοποιήθηκε ως υπόκρουση στο ποίημα. Τα μέλη της ομάδας 
καλούνται: α) να εντοπίσουν τον αφηγητή του ποιήματος, από τη σκοπιά του οποίου 
επιχειρείται η απεύθυνση προς τη Στέλλα Βιολάντη, β) να αιτιολογήσουν το εύρημα, 
(ο αφηγητής είναι μια γλάστρα ρεζεντά, που υπήρχε στο περβάζι της ηρωίδας την πε-
ρίοδο της φυλάκισής της) διαβάζοντας το σχετικό απόσπασμα από τον Βασιλικό του 
Μάτεσι, γ) να υπογραμμίσουν ποια στοιχεία από το έργο του Ξενόπουλου αναφέρει 
στο ποίημά του ο ποιητής, δ)να σκεφτούν γιατί είναι νόμιμο επιστημονικά να συνεξε-
τάσουμε τα δύο αυτά διαφορετικά μεταξύ τους έργα και ε) να συνθέσουν παραδοσιακά 
ή μοντέρνα ποιήματα αφιερωμένα σε κάποιο χαρακτήρα ή γεγονός της πλοκής του έρ-
γου. 

 Σταθμοί στην παράσταση της Στέλλας Βιολάντη  

Η τελευταία ομάδα, αφού επισκεφτεί τον ιστότοπο των αρχείων του Εθνικού Θεάτρου 
(http://www.nt-archive.gr) και τον αντίστοιχο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 
(www.ekebi.gr), καλείται να καταθέσει μία σύντομη ιστορία της παραστασιολογίας 
του έργου. Προκειμένου να συλλεγούν κείμενα θεατρικής κριτικής του έργου, η ομάδα 
μπορεί να ανατρέξει στην ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις του Πανεπιστημίου Πατρών 
(http://www.lis.upatras.gr/digitalcollections) η οποία περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 
14 φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κρά-
τος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, από το 1834 έως το 1930, καθώς και σε 
ψηφιακά αρχεία εφημερίδων (Ἀθῆναι, Ἑστία και Ἀκρόπολις) και περιοδικών.  

Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν κείμενα κριτικής και παρουσίασης του έργου και 
να εντοπίσουν τυχόν σχόλια για το ζήτημα των σχέσεων των δύο φύλων. Μπορούν να 
αποφασίσουν αν αυτά είναι συντηρητικά ή προοδευτικά και να ελέγξουν αν ο συγγρα-
φέας τους είναι άντρας ή γυναίκα (π.χ. Ελένη Ουράνη). Μπορούν, επίσης, να προβλη-
ματιστούν αν οι κριτικοί είναι περισσότερο συντηρητικοί από τους συγγραφείς της Λο-
γοτεχνίας και να αναρωτηθούν για τη σημασία και τον ρόλο της τέχνης στην προώθηση 
των κοινωνικών εξελίξεων.  

Τέλος, δύνανται να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την ιστορία της παράστασης της 
Στέλλας Βιολάντη, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Θέατρο Απόλλων των Πατρών, 
στις 10 Ιανουαρίου 1909 από το θίασο της Κυβέλης. Φαίνεται ότι η Κοτοπούλη δια-
μαρτυρήθηκε για την παράσταση στην Πάτρα. Στις 10 Ιουνίου του ίδιου χρόνου η 
Στέλλα Βιολάντη κάνει πρεμιέρα στη Νέα Σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου από το 

1363

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.nt-archive.gr/
http://www.ekebi.gr/
http://www.lis.upatras.gr/digitalcollections


θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Το ανέβασμα του έργου απασχολεί τις εφημερίδες μέ-
ρες πριν από την πρεμιέρα, ενώ την ημέρα της πρεμιέρας αναγγέλλεται η παράσταση 
«μετά μουσικής Μανώλη Καλομοίρη επί στίχων Κωστή Παλαμά». Το 1943-1944 ο 
Κάρολος Κουν σκηνοθετεί το έργο του Ξενόπουλου στο Θέατρο Τέχνης και αφαιρεί τη 
μουσική του Καλομοίρη. Η άποψή του αυτή επικρατεί έκτοτε. Τη μουσική επαναφέρει 
μερικώς ο Γιάννης Τσαρούχης σε παράσταση του 1990 και πλήρως ο Βασίλης Νικο-
λαΐδης το 1996. Η Στέλλα Βιολάντη ανεβαίνει και το 1948, σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Ροντήρη. 

Στο τελικό δίωρο της διδακτικής παρέμβασης ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των 
επιμέρους εργασιών των ομάδων και της σύνθεσής τους στην ολομέλεια. Γίνεται αξιο-
λόγηση. Οι συντελεστές της εξηγούν το σκεπτικό της εναλλακτικής, κωμικής, θεατρι-
κής παράστασης. Η πλοκή διαδραματίζεται στη σύγχρονη Αθήνα, όπου βρίσκεται το 
νεόπλουτο μεγαλοαστικό σπίτι. Άλλες συνήθειες έχουν τα μέλη της οικογένειας ενός 
Βιολάντη απόγονου του Παναγή, αλλιώς συμπεριφέρεται η ανύπαντρη Νιόνια κι η 
συμβατική σύζυγος Μαρία. Δεν πεθαίνει η Στέλλα, αλλά ο άπιστος Χρηστάκης. Προ-
βάλλεται βιντεοσκοπημένη η παράσταση των παιδιών. _ 
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Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στο χώρο εργασίας-Μία Διδακτική πρόταση 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση, για το μάθημα της Ευ-

κλείδειας Γεωμετρίας της Β΄ Τάξης Λυκείου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βασι-

ζόμενη στις αρχές της διερευνητικής και της συνεργατικής μάθησης μέσω της επίλυσης 

ενός αυθεντικού προβλήματος. Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει δύο δραστηριότη-

τες οι οποίες δημιουργήθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος mas-

cil με κύριο στόχο τη σύνδεση της διδασκαλίας των μαθηματικών  με το χώρο εργα-

σίας, επιδιώκοντας έτσι να αποκτήσουν νόημα τα μαθηματικά για τους μαθητές. Η 

σύνδεση με το χώρο εργασίας επιτυγχάνεται με την ενασχόληση των μαθητών με αυ-

θεντικές δραστηριότητες από το χώρο εργασίας, εμπλέκοντας τους σε δραστηριότητες 

και ρόλους που σχετίζονται με την πρακτική συγκεκριμένων επαγγελματικών χώρων. 

Τα ευρήματα (παραγόμενα μαθητών, αποτελέσματα ερωτηματολογίων μαθητών, πα-

ρατήρηση εκπαιδευτικού και συζήτηση με τους μαθητές) καταδεικνύουν ότι η πρόταση 

λειτούργησε ικανοποιητικά, προκάλεσε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μά-

θημα, δημιούργησε κλίμα παρακίνησης και κατέδειξε την χρησιμότητα του γνωστικού 

αντικειμένου στο χώρο εργασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, Ευκλείδεια Γεωμετρία, Χώρος Εργασίας. 

Εισαγωγή 

Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στο Λύκειο και ειδικότερα στη Β΄ Λυκείου, μία χρονιά πριν 

τις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι ένα μάθημα χωρίς «ενδιαφέρον» για τους μαθητές. Δεν 

είναι εξεταζόμενο μάθημα, ούτε αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για την ύλη των μα-

θηματικών που εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, άρα είναι «δευτερεύουσας» 

σημασίας. Ένα μάθημα το οποίο θα αναδεικνύει τη χρήση των γνώσεων που αποκτούν 

από το μάθημα της γεωμετρίας, στην καθημερινή ζωή ή στον εργασιακό χώρο, θα το-

νώσει το ενδιαφέρον τους. Η ιδέα αυτή αποτέλεσε το κίνητρο για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα «mascil» (Mathematics and Sciences for Life) τη σχολική χρονιά 2014-

2015. Μία από τις δράσεις του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της διερευνητικής διδασκαλίας και 

τη σύνδεση της διδασκαλίας των μαθηματικών  και των φυσικών επιστημών με το χώρο 

εργασίας (http://noether.math.uoa.gr/mascil). Στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτής σχε-

διάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στις ενότητες 

«Εμβαδά» και «Μέτρηση κύκλου», που διδάσκονται στο μάθημα της Ευκλείδειας Γε-
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ωμετρίας της Β΄ τάξης Λυκείου και εστιάζουν στα επαγγέλματα: Τοπογράφος Μηχα-

νικός και Αρχιτέκτονας εξωτερικών χώρων. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων βα-

σίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος και στο σχολικό εγχειρίδιο και η 

σύνδεση με το χώρο εργασίας επιτυγχάνεται εμπλέκοντας τους μαθητές σε διερευνή-

σεις, αναλαμβάνοντας το ρόλο του επιστήμονα/επαγγελματία στον οποίο έχουν αναθέ-

σει μια εργασία. Αποτελεί μια διδακτική πρόταση που υπηρετεί έναν από τους βασι-

κούς σκοπούς της Μαθηματικής εκπαίδευσης, τη διασύνδεση των μαθηματικών με τον 

κόσμο της εμπειρίας και την προετοιμασία των μαθητών με αυτόν τον τρόπο για την 

ακαδημαϊκή τους εξέλιξη και την ενήλικη ζωή τους (Φ.Ε.Κ. 162 τεύχος Β΄/2015).  

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίζεται στη μάθηση μέσω διερεύνησης (inquiry 

based learning), η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Εμπλοκή με το πρόβλημα, εξε-

ρεύνηση, εξήγηση, εκτενέστερη επεξεργασία, εύρεση κατάλληλων απαντήσεων/ λύ-

σεων, συζήτηση και ανάδραση σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα (Bishop et al., 2004; 

Bybee, 2006). Η ενασχόληση των μαθητών με ένα αυθεντικό πρόβλημα (real life prob-

lem) από το χώρο εργασίας, τους δίνει το κίνητρο να αποκτήσουν νέες γνώσεις, συν-

δέοντας τες με την προηγούμενη γνώση και την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι τα μα-

θηματικά δεν είναι ένα επιστημονικό πεδίο αποκομμένο από την καθημερινή ζωή και 

το επαγγελματικό τους μέλλον. Μελλοντικά οι σημερινοί μαθητές θα βρεθούν συχνά 

στην ανάγκη να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες καθώς και να αξιο-

ποιήσουν συνθετικά την κατεχόμενη γνώση, έτσι η σύγχρονη διδακτική, δίνει έμφαση 

στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης και την τοποθετεί στο πλαίσιο της κοινωνικής 

επικοινωνίας σύμφωνα με τον κοινωνικό εποικοδομητισμό  (Ματσαγγούρας, 2000). Οι 

μαθητές εργάζονται σε ομάδες σύμφωνα με τις αρχές της συνεργατικής μάθησης 

(Collobarative Learning), η οποία ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, συμ-

βάλει στη γνωστική τους ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέ-

ψης, επιχειρηματολογίας και επικοινωνίας. 

Η θετική ανταπόκριση των μαθητών κατά τη φάση υλοποίησης της διδασκαλίας, αλλά 

και στη μετέπειτα συζήτηση αποτέλεσε την αφορμή να αποτυπωθεί η άποψη τους μέσω 

ενός ερωτηματολογίου, αλλά και να επαναληφθεί η δράση αυτή και τη επόμενη σχο-

λική χρονιά (2015-16) προκειμένου να υπάρχει ένα μεγαλύτερο δείγμα. Τα αποτελέ-

σματα του ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τα τελικά παραγόμενα των μαθητών, 

επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης 

όπως αυτή παρουσιάζεται στην ενότητα Συμπεράσματα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Διερευνητική μάθηση (Inquiry-Based Learning) 

Η μέθοδος διδασκαλίας που βασίζεται στη διερεύνηση ήταν ήδη γνωστή από τη δεκα-

ετία του 1960. Οι Schwab (1962) και Rutherford (1964) είναι από τους πρώτους ερευ-

νητές οι οποίοι υποστήριξαν την αξία της διερευνητικής μάθησης. Σήμερα, σύμφωνα 

1367

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



με την ευρωπαϊκή έκθεση “Science Education Now: A renewed Pedagogy for the Fu-

ture of Europe” (Rocard et al., 2007) η διερευνητική μάθηση προωθείται επίσημα ως 

ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς στόχους της Ευρώπης. H διερεύνηση απο-

τελεί μία βασική εκπαιδευτική επιστημονική προσέγγιση. Γενικά στόχος της διδακτι-

κής αυτής προσέγγισης είναι να παρακινούνται οι μαθητές να εξερευνούν και να αντι-

λαμβάνονται τα φαινόμενα γύρω τους προβαίνοντας σε διαδικασίες όμοιες με αυτές 

που εκτελεί ένας επιστήμονας (Lee et al., 2004; Wallace & Kang, 2004). Η διερεύνηση 

μπορεί να οριστεί ως: «η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής θε-

ώρησης πειραμάτων και διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, διε-

ρεύνησης εικασιών, αναζήτησης πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης και 

διατύπωσης συνεκτικών επιχειρημάτων»  (Linn et al., 2004). Έτσι η μάθηση μέσω της 

διερεύνησης μεταφέρει το βάρος της διδασκαλίας από την παρουσίαση της διδακτέας 

ύλης από τον εκπαιδευτικό και τη στείρα απομνημόνευση δεδομένων και ιδεών από 

τους μαθητές, σε μια διαδικασία που εστιάζεται στην πρόκληση της περιέργειας των 

μαθητών, στην ενίσχυση της συμμετοχής τους και στην εμβάθυνση της κατανόησης.  

Το σχολείο πρέπει να είναι μαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωματικό, με ό-

λους τους συντελεστές του συμμέτοχους, χώρος ελκυστικός και όχι μόνο χώρος στερε-

ότυπης διδασκαλίας, χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή (Αλαχιώ-

της, 2002). Η εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν κριτικά 

σκεπτόμενοι, υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, καθώς και να παίρνουν καλά σταθμισμέ-

νες αποφάσεις για το μέλλον σε σχέση με την επαγγελματική τους πορεία. Η μάθηση 

που βασίζεται στη διερεύνηση στοχεύει να καλλιεργήσει στους μαθητές διερευνητική 

σκέψη και στάσεις που είναι απαραίτητα για να ανταπεξέλθουν σε ένα αβέβαιο μέλλον. 

Στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης στη σχολική τάξη οι μαθητές έχουν ενεργό 

ρόλο θέτοντας ερωτήσεις, επιλύοντας προβλήματα με πρωτότυπους τρόπους, επινοώ-

ντας στρατηγικές και συζητώντας για τα αποτελέσματα 

(http://noether.math.uoa.gr/mascil). Η διερεύνηση είναι αποτελεσματική σε όλα τα μα-

θησιακά επίπεδα των μαθητών, από τους πιο αδύνατους έως στους πιο ικανούς. Βέβαια 

δεν πρέπει να αποκλείεται και η χρήση άλλων πιο συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας, 

αλλά πρέπει να υιοθετείται συνδυασμός και αλληλοεπικάλυψη τους (Rocard et al., 

2007). Η φιλοσοφία της διερευνητικής μάθησης έχει τις ρίζες της στην εποικοδομητική 

θεωρία μάθησης και μπορεί να θεωρηθεί εποικοδομητική (Bachtold, 2013), γενικά ό-

μως δεν είναι εποικοδομητισμός. Έχουν πολλά κοινά σημεία και στηρίζονται σε παρό-

μοιες θεωρητικές προσεγγίσεις, αφού σύμφωνα με τον Jonassen (1999) τα κύρια χαρα-

κτηριστικά μιας εποικοδομητικής μαθησιακής εμπειρίας είναι: α) Εμπλοκή σε μια αυ-

θεντική αποστολή-εργασία που ενθαρρύνει την κατασκευή γνώσης, β) Ευκαιρίες για 

συνεργασία, γ) Εκπαιδευτικούς που λειτουργούν ως καθοδηγητές και διευκολυντές, δ) 

Μια σειρά από υποστηρικτικές δραστηριότητες ή εργαλεία για την καθοδήγηση της 

μάθησης. 

Συνεργατική μάθηση (Collaborative learning-CL) 

Ο Cohen (1994) ορίζει ως συνεργατική μάθηση τη μαθησιακή διαδικασία κατά την 
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οποία οι μαθητές εργάζονται από κοινού σε μικρές ομάδες όπου κάθε ένας συμμετέχει 

ενεργά, σε μια ομαδική δραστηριότητα που έχει ξεκάθαρα προσδιοριστεί. Δεν θα πρέ-

πει όμως η συνεργατική μάθηση να ταυτίζεται με την απλή εργασία των παιδιών σε 

ομάδες. Η λέξη κλειδί, που διαφοροποιεί τη Συνεργατική μάθηση από τη παραδοσιακή 

ομαδική ή ομαδοκεντρική διδασκαλία, είναι η έννοια της αλληλεξάρτησης. Αλληλε-

ξάρτηση υπάρχει όταν η ομάδα για να ολοκληρώσει το έργο της, χρειάζεται τη συμ-

βολή των υπολοίπων μελών της ομάδας. Η αλληλεξάρτηση, μπορεί να εξασφαλιστεί 

με διάφορους τρόπους όπως: κοινοί στόχοι, κοινές αμοιβές, κατανομή ρόλων, καταμε-

ρισμός έργου καταμερισμός πηγών (Χαραλάμπους, 2000). Οι παράγοντες, που περι-

γράφουν ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης είναι: α) Η οργάνωση και διευθέτηση 

του χώρου της τάξης, β) Τα μαθησιακά έργα και οι προτεινόμενες δραστηριότητες, γ) 

Η παιδαγωγική και επικοινωνιακή συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, δ) Η ακαδημαϊκή 

και κοινωνική  συμπεριφορά των μαθητών (Hertz-Lazarovitz, 1992). Η συνεργατική 

μάθηση συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως: α) Η ικανότητα ελέγ-

χου της προόδου της δραστηριότητας, β) Δεξιότητα ελέγχου του ανταγωνισμού και των 

διενέξεων, γ) Ικανότητα τροποποίησης και χρήσης διαφορετικών απόψεων, δ) Καλή 

θέληση για προσφορά αμοιβαίας βοήθειας/υποστήριξης, αλλά και γνωστικών δεξιοτή-

των των μαθητών, όπως: α) Η οικοδόμηση νοήματος μέσα από την δεδομένη ερώτηση, 

β) Η επινόηση υποθέσεων, γ) Η χρήση αποδεικτικών στοιχείων, δ) Η απόκτηση εμπει-

ριών (Barnes & Todd, 1977 στο Σταυρίδου, 2011). 

Μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα (Problem Based Learning- PBL) 

Η μάθηση μέσω προβλήματος είναι μια εκπαιδευτική, μαθητοκεντρική προσέγγιση η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διεξάγουν έρευνα, να συνδέσουν τη θεω-

ρία με την πράξη, να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους και να 

εφαρμόσουν τις δεξιότητες τους για την εύρεση λύσης σε ένα δοσμένο πρόβλημα. Με-

λέτες σχετικές με την εκπαιδευτική ψυχολογία και τις γνωστικές επιστήμες έχουν δείξει 

ότι η μάθηση, που επικεντρώνεται σε αυθεντικά προβλήματα, είναι πιο πιθανό να πα-

ρακινήσει τους μαθητές να ενδιαφερθούν περισσότερο για το θέμα που μελετούν (Ram 

et al., 2007). Η ανάπτυξη κινήτρων για το μαθητή αυξάνεται όταν η ευθύνη για την 

λύση του προβλήματος, η διαδικασία επίλυσης και η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης, 

ανήκει στον ίδιο το μαθητή (Savery et al.,  2001). Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της 

προσέγγισης, παίζει η επιλογή και σχεδίαση, του προς επίλυση προβλήματος και το 

έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο ξεφεύγει από  την απλή μετάδοση της γνώσης  και 

στοχεύει στη διευκόλυνση της μάθησης, την ενίσχυση και καθοδήγηση των μαθητών 

και ενθαρρύνει τον αναστοχασμό. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

Στο πλαίσιο μιας διδακτικής πρότασης, η οποία βασίζεται στη μάθηση μέσω διερεύνη-

σης, σε συνδυασμό με την επίλυση ενός (αυθεντικού) προβλήματος και την οργάνωση 

των μαθητών σε ομάδες (συνεργατική μάθηση), ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφορο-

ποιείται, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 
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καθοδηγητής και οργανωτής της δουλειάς που πρέπει να γίνει, παρέχει το υλικό που 

πιθανόν να χρειαστεί, και γενικά στηρίζει τη προσπάθεια των μαθητών (Edelson et al., 

1999). Είναι ενεργητικός, υποστηρίζει τους μαθητές που δυσκολεύονται και ενισχύει 

αυτούς που τα καταφέρνουν με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων ερωτήσεων. Ο ρό-

λος του, είναι να κατευθύνει τους μαθητές να βρουν απαντήσεις που θα τους ικανοποι-

ούν στις αναζητήσεις τους, και να τους ενθαρρύνουν να διατυπώνουν νέα ερωτήματα 

που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της έρευνας και της μελέτης (Greeno et al., 1996). 

Θα πρέπει να αλλάξει την επικοινωνιακή τακτική του, αναπτύσσοντας σε μεγαλύτερο 

βαθμό το διάλογο στην τάξη. Υποστηρίζοντας την εργασία των παιδιών στις ομάδες 

και αναπτύσσοντας ένα πιο σύνθετο λόγο που να απευθύνεται και σε όλη την τάξη και 

στα άτομα και στις ομάδες, θα μπορέσει να διευκολύνει τη συζήτηση τόσο στο εσωτε-

ρικό όσο και μεταξύ των ομάδων (Hertz-Lazarovitz, 1992). Παρέχει εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση, εκτιμά τη συνεισφορά των μαθητών, αξιοποιεί στη διδασκαλία τα 

λάθη τους και δημιουργεί δομές υποστήριξης της μάθησης, αξιοποιώντας τους συλλο-

γισμούς και τις εμπειρίες των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό η σχολική τάξη μοιράζεται 

μια αίσθηση σκοπού και ευθύνης. 

Περιγραφή των Δραστηριοτήτων και της υλοποίησης τους 

Στο πλαίσιο του προγράμματος mascil, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο δειγματι-

κές διδασκαλίες σε μαθητές της Β΄ Λυκείου. Το μοντέλο διδασκαλίας που 

αναπτήχθηκε, στηρίζεται στη διερευνητική μάθηση, βασισμένη στην επίλυση ενός 

αυθεντικού προβλήματος σε συνδιασμό με τις αρχές της συνεργατικής μάθησης. Στην 

υλοποίηση των δραστηριότητων, συμμετείχαν συνολικά 38 μαθητές, 20 το σχολικό 

έτος 2014-2015 και 18 το σχολικό έτος 2015-2016. Επιπλέον, κάθε διδασκαλία που 

υλοποιήθηκε την πρώτη σχολική χρονιά παρακολουθούσε ως μη συμμετοχικός 

παρατηρητής, ειδικός συνεργάτης του προγράμματος mascil. Οι μαθητές εργάσθηκαν 

σε ομάδες των 4-5 ατόμων στη σχολική τους τάξη. Τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν 

είναι video, φύλλα εργασίας, το λογισμικό geogebra. Απαραίτητη υλικοτεχνική υπο-

δομή: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Βίντεο-προβολέας, Ηχεία. Η πρώτη δραστηριότητα: 

«Αναδασμός» αφορούσε τη μελέτη των εμβαδών πολυγωνικών χωρίων και η δεύτερη: 

«Αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας», τη μελέτη συμμετρίας, εμβαδών και μέ-

τρησης κύκλου. Πιο συγκεκριμένα: 

Δραστηριότητα 1 

Το πρόβλημα «Αναδασμός» εντάσσεται στο θεματικό Πεδίο: «Ευκλείδεια Γεωμετρία- 

Εμβαδά» της Β΄ Λυκείου και έχει διάρκεια μία διδακτική ώρα. Σκοπός της δραστηριό-

τητας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναγνωρίσουν τη χρήση των 

γνώσεων που αποκτούν από το μάθημα των Μαθηματικών και ειδικότερα της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας, στον εργασιακό χώρο ενός Αγρονόμου Τοπογράφου 

Μηχανικού. Αρχικά ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν το επάγγελμα το τοπογράφου 

μηχανικού (την πρώτη χρονιά δεν το γνώριζε κανένας, ενώ τη δεύτερη υπήρχαν 2-3 

μαθητές που το γνώριζαν). Στην συνέχεια παρακολουθούν ένα video (6 min) από το 
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οποίο ενημερώνονται για τις σπουδές και το επάγγελμα του τοπογράφου αλλά και για 

τον «αναδασμό» (http://youtu.be/l3-MID7YSkM). Το video λειτουργεί ως αφόρμηση, 

τους βάζει στο κλίμα, του τι πρόκειται να κάνουν και τους κινητοποιεί.  Στην συνέχεια 

μοιράζονται τα φύλλα εργασίας (Φ.Ε. Αναδασμός). Κάθε φύλλο εργασίας αποτελείται 

από δύο μέρη, το πρώτο παρουσιάζει το πρόβλημα και τις προυποθέσεις καθώς και τα 

δεδομένα που χρειάζονται, ενώ στο δεύτερο υπάρχει τετραγωνισμένο χαρτί και 

ελεύθερος χώρος, για τους υπολογισμούς. Το πρόβλημα είναι: «Εργάζεσαι ως τοπο-

γράφος μηχανικός σε μια Α.Ε., η οποία σου αναθέτει μια εργασία Αναδασμού. Έξι 

ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που η γη τους πέρασε στο σχέδιο πόλης, επιθυμούν να την 

αξιοποιήσουν ως οικόπεδα. Όμως τα αγροτεμάχια έχουν ακανόνιστα σχήματα, κάποιες 

από τις ιδιοκτησίες είναι μοιρασμένες σε διάσπαρτα τεμάχια και επιπλέον οι ιδιοκτήτες 

τους δεν γνωρίζουν με ακρίβεια το μέγεθος της έκτασης που τους αναλογεί. Ζήτησαν 

λοιπόν από την εταιρεία που δουλεύεις, να γίνει αναδιανομή της γης». Κάθε ομάδα, θα 

πρέπει στο τέλος να προτείνει το δικό της τοπογραφικό διάγραμμα. Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν το ρόλο του τοπογράφου μηχανικού και πραγματοποιούν τον 

αναδασμό. Παίρνοντας τις μετρήσεις των ορίων, των αγροτεμαχίων που τους έχουν 

υποδείξει οι ιδιοκτήτες-πελάτες, μπαίνουν πρώτα στη διαδικασία να αποτυπώσουν στο 

χαρτί, τα αγροτεμάχια, επιλέγοντας την κατάλληλη κλίμακα. Στη συνέχεια, θα πρέπει 

να αναγνωρίσουν τα σχήματα των αγροτεμαχίων και να επιλέξουν τους κατάλληλους 

τύπους εμβαδών για να υπολογίσουν την επιφάνεια τους. Αρκετές ομάδες έκαναν 

καταμερισμό εργασιών, όσον αφορά τους υπολογισμούς. Γνωρίζοντας πλέον, την 

επιφάνεια που πρέπει να έχει το κάθε οικόπεδο, θα πρέπει να σκεφτούν σε πρώτη φάση 

ποιες μπορεί να είναι οι δυνατές διαστάσεις, του κάθε οικοπέδου και στη συνέχεια να 

επιλέξουν τον κατάλληλο συνδυασμό, έτσι ώστε, όταν τοποθετήσουν στο επίπεδο όλα 

τα οικόπεδα να ικανοποιούνται οι προυποθέσεις του σωστού αναδασμού. Μετά από 

γόνιμη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη, της κάθε ομάδας σχετικά με το ποια θα ήταν η 

κατάλληλη αναδιανομή και αν πληρούνται οι προυποθέσεις που τους έχουν τεθεί, 

σχεδιάζουν το νέο τοπογραφικό διάγραμμα. Τέλος, οι ομάδες παρουσίασαν τα 

τοπογραφικά τους (Οι λύσεις των μαθητών: 2014-15 και 2015-16) στην ολομέλεια της 

τάξης με τη βοήθεια του geogebra και του βίντεο-προβολέα και κλήθηκαν να επιλέξουν 

ποιο απ’ όλα θεωρούν ως καλύτερη επιλογή ειδικά από την σκοπιά και το συμφέρον 

των πελατών, θέτοντας και τα κριτήρια επιλογής. Ακολούθησε η φάση αναστοχασμού. 

Οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι:  

 Να κατανοήσουν την έννοια του αναδασμού (ποιες ανάγκες οδηγούν στην 

υλοποίηση του, αλλά και πως πραγματοποιείται). 

 Να αναγνωρίζουν την ανάγκη απεικόνισης πραγματικών διαστάσεων, σε ένα 

σχέδιο υπό κλίμακα και να το σχεδιάσουν. 

 Να εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς με βάση τύπους εμβαδών επίπεδων 

πολυγωνικών χωρίων σε πραγματικές καταστάσεις. 

 Να εντοπίσουν τη βέλτιστη αναδιανομή της γης σε ισοδύναμα τεμάχια. 

 Να επιχειρηματολογούν για τις επιλογές τους, σχετικά με το σχέδιο αναδασμού που 

επέλεξαν. 
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 Να συνδέσουν τις γνώσεις που αποκτούν από το μάθημα τις γεωμετρίας με το χώρο 

εργασίας του Τοπογράφου Μηχανικού. 

Δραστηριότητα 2 

Το πρόβλημα «Αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας» εντάσσεται στο θεματικό Πε-

δίο: «Ευκλείδεια Γεωμετρία- Εμβαδά-Μέτρηση κύκλου» της Β΄ Λυκείου και έχει διάρ-

κεια μία διδακτική ώρα. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δώσει την δυνατότητα 

στους μαθητές να αναγνωρίσουν τη χρήση των γνώσεων που αποκτούν από το μάθημα 

των Μαθηματικών και ειδικότερα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, στον εργασιακό χώρο 

ενός Αρχιτέκτονα Εξωτερικών Χώρων.  Στην ερώτηση αν γνωρίζουν το επάγγελμα του 

Αρχιτέκτονα εξωτερικών χώρων και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του, αρκετοί μαθητές 

απάντησαν θετικά και δεν ήταν λίγοι και αυτοί, που έκαναν σωστή εκτίμηση. 

Ακολούθησε προβολή  δύο βίντεο σχετικών με το επέγγελμα του Αρχιτέκτονα 

εξωτερικών χώρων (1.https://youtu.be/pNj4BDp4QYE και 2.   

https://youtu.be/mBohWpbB06k), συνολικής διάρκειας 5 min.  Αφού συζήτησαν 

σχετικά με το τι είδαν στα βίντεο, μοιράστηκαν τα φύλλα εργασίας (Φ.Ε.πλατεία). 

Κάθε φύλλο εργασίας αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο παρουσιάζει το πρόβλημα 

και τις προυποθέσεις καθώς και τα δεδομένα που χρειάζονται, ενώ στο δεύτερο υπάρχει 

τετραγωνισμένο χαρτί και ελεύθερος χώρος για τους υπολογισμούς. Το πρόβλημα 

είναι: «Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης θέλει να αναδιαμορφώσει την κεντρική 

πλατεία. Η πλατεία έχει σχήμα τετραγώνου και ο δήμος επιθυμεί να τοποθετηθούν  δέ-

ντρα (δύο είδη δέντρων, τέσσερα από το κάθε είδος) περιμετρικά της πλατείας (και στις 

τέσσερις πλευρές), έτσι ώστε στο κέντρο της πλατείας ο τετράγωνος χώρος που θα 

μείνει ελεύθερος για να πλακοστρωθεί, να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. Περιμε-

τρικά της πλατείας ενδιάμεσα στα δέντρα θα τοποθετηθεί γκαζόν». Κάθε ομάδα, θα 

πρέπει στο τέλος να προτείνει το δικό της σχέδιο πλατείας. Οι μαθητές αναλαμβάνουν 

το ρόλο ενός Αρχιτέκτονα Εξωτερικών Χώρων και  προτείνουν την αναδιαμόρφωση 

της πλατείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τους έθεσε το δημοτικό συμβούλιο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους, τις οδηγίες του γεωπόνου σχετικά με τις συνθήκες φύτευσης 

των δένδρων  που έχουν στη διάθεση τους για την πλατεία, θα πρέπει να επιλέξουν 

ποια είναι η ιδανική διάταξη των δένδρων, σε σχέση με τους όρους που έθεσε το δημο-

τικό συμβούλιο. Ακόμα θα πρέπει να υπολογίσουν την επιφάνεια που θα καλυφθεί με 

γκαζόν, αλλά και τις πλάκες που θα χρειαστούν για την κάλυψη της κεντρικής περιοχής 

της πλατείας. Τέλος, να αποδώσουν το σχέδιο της πλατείας που επέλεξαν, υπό 

κατάλληλη κλίμακα  σε τετραγωνισμένο χαρτί και να καταγράψουν τις μετρήσεις τους, 

σχετικά με την επιφάνεια του γκαζόν και του κεντρικού χώρου καθώς και του πλήθους 

των πλακών που θα χρειαστούν. Σε αυτή την δραστηριότητα, σχεδόν όλες οι ομάδες 

δυσκολεύτηκαν περισσότερο από την προηγούμενη. Η μεγαλύτερη δυσκολία τους 

αφορούσε την απεικόνιση της πλατείας και του χώρου των δέντρων. Με την κατάλληλη 

ενίσχυση του εκπαιδευτικού, αλλά και με συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, 

ξεπεράστηκαν αυτές οι δυσκολίες. Κάθε ομάδα έκανε καταμερισμό εργασιών, όσον 

αφορά τους υπολογισμούς και στη συνέχεια προχώρησαν στο σχεδιασμό της πρότασης 

τους, στο τεραγωνισμένο χαρτί. Τέλος οι ομάδες παρουσίασαν τα σχέδια τους (Οι 
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λύσεις των μαθητών: 2014-15 και 2015-16) στην ολομέλεια της τάξης με την βοήθεια 

του geogebra και του βίντεο-προβολέα και κλήθηκαν να επιλέξουν ποιο απ’ όλα θεω-

ρούν ως καλύτερη επιλογή ορίζοντας και τα κριτήρια επιλογής. Ακολούθησε η διαδι-

κασία αναστοχασμού. Οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι: 

 Να συνδέσουν τις γνώσεις που αποκτούν από το μάθημα τις γεωμετρίας με το χώρο 

εργασίας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού αλλά και με τις ανάγκες της 

καθημερινότητας και των συνθηκών διαβίωσης. 

 Να αναγνωρίζουν την ανάγκη απεικόνισης πραγματικών διαστάσεων, σε ένα 

σχέδιο υπό κλίμακα και να το σχεδιάσουν. 

 Να εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς με βάση τύπους εμβαδών επίπεδων 

επιφανειών σε πραγματικές καταστάσεις. 

 Να εντοπίσουν τη βέλτιστη διάταξη των δέντρων στη πλατεία σε σχέση με τις 

ιδανικές συνθήκες φύτευσης τους αλλά και με την ανάγκη  ύπαρξης ελεύθερου 

χώρου. 

 Να επιχειρηματολογούν για τις επιλογές τους, σχετικά με το σχέδιο διαμόρφωσης 

της πλατείας που επέλεξαν. 

Αποτίμηση της υλοποίησης  

Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις δραστηριότητες οι οποίες σύμφωνα με τα 

σχόλια των μαθητών κύλισαν ευχάριστα και αποτελεσματικά. Σχόλια του τύπου «να 

κάνουμε κι άλλα τέτοια μαθήματα», «έτσι να κάνουμε το μάθημα» δεν έλειψαν και τις 

δύο σχολικές χρονιές. Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης επιτεύχθηκαν σε σημαντικό 

βαθμό. Από τα πολύ θετικά σημεία της υλοποίησης της δραστηριότητας ήταν το ενδια-

φέρον και ο ενθουσιασμός των μαθητών. Οι μαθητές σχολίασαν ότι τους άρεσε πολύ 

αυτός ο τρόπος προσέγγισης των μαθηματικών. Ειδικά, το γεγονός ότι μπόρεσαν  να 

συνδέσουν τα μαθηματικά με το χώρο εργασίας και να ξεφύγουν από το «αυστηρό» 

πλαίσιο του σχολικού βιβλίου, θεωρία και ασκησιολογία με στείρα εφαρμογή τύπων 

και θεωρημάτων. Ενδεικτικό σημείο της θετικής απήχησης που είχε στα παιδιά, είναι 

το γεγονός ότι αποτελούσε θέμα συζήτησης και στο επόμενο μάθημα. Επίσης, το video 

που χρησιμοποιήθηκε στην φάση της αφόρμησης, είχε πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλη 

την διαδικασία της υλοποίησης αλλά και στον απολογισμό που έγινε στο τέλος. Χαρα-

κτηριστικό είναι το γεγονός της πρότασης των παιδιών, ότι θα τους άρεσε να είχαν 

εμπλακεί με την διαδικασία του αναδασμού και στον φυσικό χώρο εργασίας και να 

έχουν υλοποιήσει όλες τις φάσεις, από το στάδιο της υπαίθρου μέχρι την εργασία στο 

χαρτί.  Ο μόνος προβληματισμός που υπάρχει αφορά το θέμα της διαχείρισης του χρό-

νου τόσο κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων όσο και για τον σχεδιασμό τους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η μία διδακτική ώρα δεν επαρκούσε, η φάση του αναστοχα-

σμού πραγματοποιήθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά και ο χρόνος που απαιτεί-

ται από τον εκπαιδευτικό για την προετοιμασία μιας τέτοιας δραστηριότητας είναι αρ-

κετά μεγάλος. 
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Συμπεράσματα Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές με το πέρας των δύο δειγματικών δι-

δασκαλιών με στόχο την αποτύπωση της άποψης τους, αποτελείτο από δύο τύπους ε-

ρωτήσεων: α) καθορισμένης, β) ανοιχτής απάντησης και είχε τρεις βασικούς άξονες: 

1ος Η άποψη των μαθητών για αυτού του είδους τις δραστηριότητες, 2ος Σε ποιο βαθμό 

θεωρούν ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι της διδακτικής πρότασης, 3ος Ο βαθμός δυσκολίας 

και τα οφέλη που αποκόμισαν. Πιο αναλυτικά:  

Ο πρώτος άξονας αφορά το αν και κατά πόσο, αυτές οι δραστηριότητες ενισχύουν τη 

συμμέτοχη των μαθητών, καταδεικνύουν την χρησιμότητα του γνωστικού αντικειμέ-

νου εκτός της σχολικής τάξης, αναπτύσσουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες 

τους. Οι απαντήσεις των μαθητών επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες αυτής της διδακτικής 

πρότασης, αφού το 92% των μαθητών θεωρούν ότι ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή 

τους στο μάθημα και το 89% θεωρούν ότι προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών για 

μάθηση. Εξίσου σημαντικά είναι και τα ποσοστά των μαθητών που είχαν θετική άποψη 

για τη σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με τον εργασιακό χώρο: το 78% θεωρούν 

ότι συνδέουν τη διδασκαλία των μαθηματικών με το χώρο εργασίας, το 74% πιστεύουν 

ότι καταδεικνύουν την χρησιμότητα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην μελλοντική τους 

επαγγελματική πορεία αλλά και στην καθημερινότητα και το 77% των μαθητών θεω-

ρούν ότι η ενασχόληση τους με αυτές τις δραστηριότητες συμβάλει στο να αποκτήσουν 

μια βαθύτερη γνώση του χώρου εργασίας. Όσον αφορά, την κατάκτηση γνωστικών 

δεξιοτήτων, οι μαθητές απάντησαν: το 82% ότι ενισχύουν την κατανόηση του μαθή-

ματος της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, το 95% πιστεύει ότι καλλιεργούν τη διερευνητική 

σκέψη και το 79% θεωρούν ότι αναδεικνύουν τις στρατηγικές και την επιχειρηματολο-

γία που εμπλέκονται στην πορεία εφαρμογής της γνώσης. Θετική είναι και η άποψη 

τους, για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: το 92% δήλωσε ότι την θεωρεί αποτελε-

σματική στη μάθηση μέσω της διερεύνησης, ενώ το 82% θα ήθελε να γίνεται συχνό-

τερα.  

Ο δεύτερος άξονας, είχε ως στόχο να εξετάσει σε ποιο βαθμό θεωρούν οι μαθητές ότι 

επιτεύχθηκαν σε αυτές τις δειγματικές διδασκαλίες οι στόχοι της διδακτικής πρότασης. 

Οι βασικοί στόχοι ήταν: α) η εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης και β) η σύνδεση 

με τον χώρο εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι οι δύο στό-

χοι αυτοί επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με το 92% να θεωρεί ότι επιτεύχθηκε ο πρώ-

τος στόχος και το 82% ότι επιτεύχθηκε ο δεύτερος στόχος.  

Ο τρίτος άξονας: Δυσκολίες και οφέλη. Το 50% των μαθητών δήλωσε ότι δεν δυσκο-

λεύτηκε καθόλου με τη μέθοδο διεξαγωγής του μαθήματος ενώ το υπόλοιπο 50%, όπου 

ο βαθμός δυσκολίας που ένιωσε κυμάνθηκε ως εξής: Το 5%: Αρκετά και 45%: Λίγο, 

θεωρεί ότι η δυσκολία που ένιωσε οφείλεται: α) Στη δυσκολία που έχει η Ευκλείδεια 

Γεωμετρία σαν μάθημα: 8%, β)  Στη συνεργασία με την ομάδα: 10% και γ) Στην επί-

λυση ενός πρωτότυπου προβλήματος που είχε σχέση με το αντικείμενο εργασίας ενός 
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επαγγελματικού χώρου: 32%. Για το ποια είναι τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμ-

μετοχή τους στο μάθημα (έχοντας το δικαίωμα, πλέον της μίας επιλογής) το 66% θεω-

ρεί ότι είναι η σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με την εφαρμογή της σε ένα ρεα-

λιστικό πλαίσιο, το 40% η απόκτηση κινήτρου για πιο ενεργητική συμμετοχή  στη δια-

δικασία του μαθήματος και το 45% η γνωριμία με ένα άγνωστο τους επάγγελμα. 

Στο ερώτημα: Πόσο συχνά θα θέλατε να γίνεται το μάθημα με τη μέθοδο της Διερευ-

νητικής Μάθησης που βασίζεται σε αυθεντικούς Χώρους Εργασίας οι μαθητές απάντη-

σαν: α) Πολύ συχνά (κάθε εβδομάδα): 29%, β) Συχνά (κάθε μήνα): 61% και γ) Μερικές 

φορές (στην διάρκεια του τετραμήνου): 10%, με το  92% των μαθητών να δηλώνει ότι 

τους φάνηκε ευχάριστο το μάθημα και δεν τους κούρασε. Οι απαντήσεις των μαθητών 

στις ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης, καταδεικνύουν ότι οι προσδοκίες της διδακτικής 

πρότασης επιβεβαιώθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις απαντήσεις τους 

στο ερώτημα: τι σου άρεσε/δεν σου άρεσε στο μάθημα: «Το ενδιαφέρον που μας προ-

κάλεσε και η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων, σε αντίθεση με τη στείρα 

μάθηση του εξετασιοκεντρικού συστήματος», «Μου άρεσε ιδιαίτερα η αυτονομία που 

είχαμε ως μαθητές και ομάδα και το πώς βρίσκαμε λύσεις μη τυποποιημένες στα δοθέ-

ντα προβλήματα», «Ότι ξεφεύγαμε από τον συμβατικό τρόπο μάθησης και απορρόφη-

σης πληροφοριών», «Το πόσο άλλαξε το μάθημα της Γεωμετρίας που αρκετές φορές 

μου φαινόταν αδιάφορο», «Το μάθημα κυλούσε πιο ευχάριστα από τι συνήθως» και  

«Μου άρεσε ότι συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου και όλη την ώρα ψάχνω να 

βρω μήπως υπάρχει καλύτερη λύση από αυτή που έχω δώσει». Σημαντικό είναι και το 

γεγονός ότι δεν υπήρχαν απαντήσεις «Δεν μου άρεσε….», παρά μόνο η εξής: «Άρεσε: 

εφαρμογή ρεαλιστικών συνθηκών εργασίας. Δεν άρεσε: είναι επίπονο όσον αφορά την 

οργάνωση/συνεργασία και λόγω του συστήματος εξετάσεων αν και βοηθάει στην μά-

θηση και μελλοντική σταδιοδρομία, δεν είναι χρήσιμο στις εξετάσεις τόσο όσο ο πα-

ραδοσιακός τρόπος». 

Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της διδακτικής πρότασης και της επεξεργασίας του 

ερωτηματολογίου μπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα: Η Διερευνητική μά-

θηση,  που βασίζεται στην επίλυση ενός αυθεντικού προβλήματος στα πλαίσια της ο-

μαδοσυνεργατικότητας  επιτυγχάνει: α) την σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με 

πραγματικές καταστάσεις και επαγγελματικούς χώρους, β) την ενίσχυση της συμμετο-

χής και του ενδιαφέροντος των μαθητών και συντελεί στην απόκτηση  γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για το μέλλον των μαθητών μας.  
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Η Καλλιπάτειρα, ο Τόφαλος και… οι Ολυμπιακοί Αγώνες.  
Μια διαθεματική προσέγγιση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε 02, Δρ. Ιστορίας  

alexroula66@gmail.com 

Αργυρίου Αγγελική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε 02  

anga1958@hotmail.com 

Περίληψη 

Το περιγραφόμενο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας 
που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Απευθύ-
νεται σε μαθητές της Β Γυμνασίου, εστιάζει στη διδακτική προσέγγιση του σονέτου 
του Λορέντζου Μαβίλη «Καλλιπάτειρα» και είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών του συγκεκριμένου μαθήματος. Αποσκοπεί στη διασύνδεση του μα-
θήματος της Νεοελληνικής λογοτεχνίας με τα γνωστικά αντικείμενα της Τοπικής και 
της Γενικής Ιστορίας, της Φυσικής Αγωγής, των Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο 
και μετάφραση και των Εικαστικών. Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της ομαδοσυνερ-
γατικής μεθόδου οδηγεί στην ανακαλυπτική – βιωματική μάθηση, απομακρύνοντας τη 
διδακτική διαδικασία από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο και αποσκοπεί 
στην ενεργοποίηση των εμπλεκομένων μαθητών, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέ-
ψης και στην προώθηση του ιστορικού εγγραμματισμού και του ομαδικού πνεύματος. 
Τα πρωτότυπα φύλλα εργασίας που αξιοποιούν πρωτογενές υλικό και δευτερογενείς 
πηγές οδηγούν στην πολυπρισματική προσέγγιση του διδασκόμενου ποιήματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδασκαλία Λογοτεχνίας, διαθεματικότητα, Καλλιπάτειρα, διδακτικό 
σενάριο, ΤΠΕ  

Εισαγωγή 

Ένα από τα μαθήματα που προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση στο Γυμνάσιο 
είναι η Λογοτεχνία, γιατί αρύεται τη θεματολογία της κατά κύριο λόγο από ζητήματα 
που απασχολούν τον άνθρωπο και έχει κοινωνική εστίαση (Αποστολίδου, Καπλάνη & 
Χοντολίδου, 2000), γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από τις θεματικές ενότητες στις 
οποίες είναι χωρισμένα τα αντίστοιχα βιβλία των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. 
Αναλυτικότερα οι ενότητες αυτές (φύση, αθλητισμός, οικογενειακές σχέσεις, εθνική 
ζωή κλπ) μελετώνται και από άλλα επιστημονικά πεδία (Θρησκευτικά, Φυσική, Ιστο-
ρία κλπ ), γεγονός που ευνοεί την ενοποίηση των προαναφερθέντων διδακτικών αντι-
κειμένων και κατά συνέπεια προωθεί τη διαθεματικότητα και τη διευρυμένη μάθηση 
στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, εξετάζοντάς το από πολλαπλές οπτικές 
επιστημονικές γωνίες (Νάτσινα, 2013). 

Η Διαθεματικότητα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων και συνδέεται άμεσα με τις λέξεις: συνέ-
χεια, συνάφεια, συνεκτικότητα, ελευθερία και άνεση, δομή, ισορ- ροπία, στρατηγική, 
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διασύνδεση, αρχές και συσχέτιση (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002:58). Σύμφωνα με το Θε-
οφιλίδη, (1997) με το όρο διαθεματική προσέγγιση εννοείται η μορφή διδασκαλίας 
κατά την οποία από τη μία το περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαιοποείται και από την άλλη 
η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και διερευνητικής μορφής. Η Βαρνάβα – Σκούρα, 
(1989, σελ. 1380-1381) επισημαίνει ότι: «Η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία 
χαρακτηρίζεται από τη συνένωση θεμάτων και μαθημάτων διαφορετικών επιστημονι-
κών κλάδων, τα οποία στην παραδοσιακή πρακτική διδάσκονται ξεχωριστά, ξεκομμένα 
το ένα από το άλλο». Την ολιστική προσέγγιση της γνώσης κατά τη διάρκεια υλοποίη-
σης της διδακτικής διαδικασίας προτάσσει και ο Cone & all, (1998) ο οποίος περιγρά-
φει τη διαθεματική διδασκαλία ως μια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία ενοποιού-
νται δύο ή περισσότερες γνωστικές περιοχές με σκοπό την αύξηση της μάθησης σε 
κάθε περιοχή. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τον Ματσαγγούρα (2002, σελ. 
48-49) που αναφερόμενος στη διαθεματικότητα διαπιστώνει ότι διατρέχει στο σύνολό 
τους τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, προωθώντας την ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης και διερευνώντας θέματα που άπτονται των μαθητικών ενδιαφερόντων. Βα-
σική προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας διαθεματικής διδασκαλίας θεωρείται η συ-
νεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η ανάληψη από την πλευρά τους διευκολυντι-
κού και εμψυχωτικού ρόλου στη διδακτική συνεργασία με τους μαθητές τους (Κατσί-
μπουρα, 2009). Κι αυτό, γιατί το έργο του δασκάλου στέφεται με επιτυχία μόνο όταν 
υπάρχουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους μαθητές του, όπως εύστοχα είχε 
διαπιστώσει ήδη από το 1950 ο Α. Δελμούζος. 

Ως όχημα για την υλοποίηση διαθεματικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο που 
στηρίζεται στην υλοποίηση πολυσχιδών δραστηριοτήτων, με τη χρήση ψηφιακών ερ-
γαλείων και πρωτογενών (άρθρα από τοπικό τύπο εποχής, πίνακες ζωγραφικής, φωτο-
γραφίες, κλπ) και δευτερογενών ιστορικών πηγών (διαδίκτυο, αποσπάσματα από σχο-
λικά εγχειρίδια) (Μπώκος, 2001). Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη διδακτική πρό-
ταση το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής λογοτεχνίας μέσω της «Καλλιπάτει-
ρας» συνδυάζεται με τα γνωστικά πεδία της Φυσικής Αγωγής, της Τοπικής και της 
Γενικής Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο και μετάφραση και των 
Εικαστικών. Η εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης που επιβάλλει τη χρήση της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Θεοδωρόπουλος, 2009) θα επιτρέψει στους διδασκό-
μενους να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας 
αξίες, στάσεις και συμπεριφορές (Αλαχιώτης & Καρατζιά- Σταυλιώτη, 2009), με απώ-
τερο στόχο να επιτευχθεί η σύνδεση του σχολείου με τη ζωή.  

Ενδεικτική πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας 

Α) Επιλογή του ποιήματος και του δημιουργού 

Το σονέτο Καλλιπάτειρα του Λορέντζου Μαβίλη εντάσσεται στη θεματική ενότητα 
που φέρει τον τίτλο «Αθλητισμός» του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας της Β΄ Γυμνασίου. Αν και το σονέτο είναι ένα δύσκολο στη δημιουργία του 
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είδος, γιατί απαιτεί άψογη τεχνική γνώση και επιμέλεια μορφής, τα σονέτα του Μαβίλη 
χαρακτηρίζονται από πληρότητα μορφής (ΕΚΕΒΙ) και το συγκεκριμένο εντάσσεται 
στα ωριμότερα και τα πιο αγαπητά σονέτα του που δημιουργούνται στην πενταετία 
1895-1900 (Πολίτης, 1998).  

Το υπό εξέταση ποίημα γράφτηκε ένα χρόνο πριν την πρώτη αναβίωση των Ολυμπια-
κών Αγώνων και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1899, στο 5ο τεύχος του περιοδικού 
«Τέχνη» του Κ. Χατζόπουλου, στους συνεργάτες του οποίου ανήκε και ο ποιητής (Νιρ-
βάνας, 1929). Είναι το συχνότερα ανθολογούμενο σονέτο του Λ. Μαβίλη στα σχολικά 
εγχειρίδια (Γκότοβος, 1998). Αναφέρεται στη γνωστή από τον ιστορικό Παυσανία ι-
στορία της Ροδίτισσας ευγενούς Καλλιπάτειρας, που εμπεριέχεται στην ύλη των Αρ-
χαίων Ελληνικών από πρωτότυπο της Β΄ Γυμνασίου. Εστιάζει στους Ολυμπιακούς α-
γώνες, για την ιστορία των οποίων οι μαθητές έχουν διδαχθεί ακροθιγώς στην Α Γυ-
μνασίου και στον αθλητισμό γενικότερα, στο Ολυμπιακό ιδεώδες και στη θέση της 
γυναίκας στην αρχαιότητα.  

Β) Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου  

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη θέση της γυ-
ναίκας σε διάφορες εποχές, να πληροφορηθούν για τους Ολυμπιακούς αγώνες στην 
αρχαιότητα και για την πρώτη αναβίωσή τους (1896), που συνδέεται στενά με την το-
πική πατραϊκή κοινωνία λόγω των υψηλών διακρίσεων που κατέκτησαν σε αυτούς πα-
τρινοί αθλητές, να ασχοληθούν με τη διαχρονική εξέλιξη του πνεύματος του Ολυμπι-
σμού και να εξοικειωθούν με τη μικροιστορία (τοπική ιστορία) μέσα από τη μελέτη 
διαφόρων πηγών. Αναφορικά με τους τιθέμενους στόχους, το Βιβλίο του Εκπαιδευτι-
κού (Γαραντούδης & άλλοι, 2008) αναφέρει ως κύριο στόχο της διδασκαλίας του συ-
γκεκριμένου λογοτεχνικού έργου τη μελέτη ενός γνωστού σονέτου που εστιάζει στην 
εξύμνηση των ευγενικών ιδεωδών που χαρακτήριζε τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, ενώ το θεματικό κέντρο αφορά στην τέλεση των προαναφερθέντων αγώνων και 
στον αποκλεισμό των γυναικών από αυτούς, γεγονός που δεν περιορίζεται μόνο στα 
αρχαία χρόνια αλλά ίσχυσε ουσιαστικά μέχρι το 1925. Οι εκπαιδευτικοί/σχεδιαστές του 
παρόντος σεναρίου επεκτείνουν τους στόχους αυτούς, επιζητώντας μέσω της εφαρμο-
γής του την κατάκτηση των παρακάτω στόχων:  

Γνωστικοί στόχοι: α) εξοικείωση με τα μορφικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Λ. 
Μαβίλη, το ποιητικό είδος του σονέτου και το κίνημα του Παρνασσισμού καθώς και 
με το επιχειρηματολογικό κείμενο, β)μελέτη διαφόρων έργων τέχνης ως ιστορικών τεκ-
μηρίων, γ)επαφή με εικαστικά έργα και δημιουργία πολυτροπικών κειμένων εξασκού-
μενοι στη δημιουργική γραφή και στην ανακαλυπτική μάθηση, δ) συνειδητοποίηση ότι 
τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα και οι αρχαίοι ‘Έλληνες συγγραφείς αποτελούν όχι μόνο 
πηγή πληροφοριών αλλά και πηγή έμπνευσης για νεότερους δημιουργούς, ε)καλλιέρ-
γεια κριτικού και ιστορικού γραμματισμού και ζ) δημιουργία διαφόρων κειμενικών ει-
δών. 
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Παιδαγωγικοί στόχοι: α)καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων 
μαθητών και κινητοποίηση όλου του μαθητικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένων και 
των γνωστικά αδιάφορων ή χαμηλής τυπικής επίδοσης μαθητών μέσω των ομάδων ερ-
γασίας, β) αποδοχή της πολυφωνίας και των απόψεων που εκφράζονται είτε μέσα στην 
ομάδα είτε στην ολομέλεια της τάξης πάνω σε πληθώρα θεμάτων (έμφυλα δικαιώματα, 
τέχνη κλπ).  

Στόχοι σχετικοί με Η/Υ: α) αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εργαλείου γνώσης, β) άσκηση σε 
διάφορες μορφές ψηφιακής δημιουργίας (ιστορική χρονογραμμή, ηλεκτρονική παρου-
σίαση, δημιουργία συνεργατικών κειμένων) και γ) καλλιέργεια ψηφιακού γραμματι-
σμού μέσω της αναζήτηση αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών.  

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Το προτεινόμενο σενάριο υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής, όπου υπάρ-
χει και ο απαιτούμενος για την επιτυχή εφαρμογή του εξοπλισμός (σύνδεση με διαδί-
κτυο, υπολογιστές, βιντεοπροτζέκτορας ή διαδραστικός πίνακας, φορητός υπολογι-
στής). Επίσης χρησιμοποιούνται τα σχολικά εγχειρίδια των εμπλεκομένων μαθημάτων 
και τα φύλλα εργασίας που έχουν «φορτωθεί» στους υπολογιστές από τον καθηγητή 
της πληροφορικής που υποστηρίζει τεχνικά το σενάριο, πριν την έναρξη του όλου εγ-
χειρήματος. Απαιτείται προτέρα εξοικείωση των μαθητών τόσο με τη χρήση του δια-
δικτύου όσο και με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 
2000), προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σε-
ναρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια του σεναρίου υπολογίζεται στις 8-9 διδακτικές ώ-
ρες. Όπως ήδη προαναφέρθηκε τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα είναι έξι (6).  

Στο πρώτο δίωρο οι μαθητές, αφού χωριστούν τυχαία σε 5 ανομοιογενείς ομάδες των 
5 ατόμων, διαβάζουν η καθεμιά το σονέτο με θεατρικό τρόπο (δραματοποίηση) που 
είναι πρόσφορος λόγω της διαλογικής μορφής του ποιήματος και περιγράφονται τα 
συναισθήματα και οι σκέψεις που γεννιούνται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι μετα-
τρέπονται σε βασικούς νοηματοδότες και αναλυτές του κειμένου. Η δραστηριότητα 
αυτή στηρίζεται στη Θεωρία της Αναγνωστικής/Αισθητικής Ανταπόκρισης (Theory of 
Aesthetic Response) και στοχεύει στην ενίσχυση του αναγνωστικού κινήτρου των μα-
θητών (Μαλαφαντής & Χρυσός, 2010). Στη συνέχεια και προκειμένου να γίνουν πλή-
ρως κατανοητά το ιστορικό πλαίσιο που εκτυλίσσεται η δράση του σονέτου, οι πρωτα-
γωνιστές του και η ιδιάζουσα ποιητική του μορφή, οι εκπαιδευτικοί δίνουν σε κάθε 
ομάδα έναν από τους παρακάτω όρους (Μαβίλης, σονέτο, Καλλιπάτειρα, Πίνδαρος, 
Διαγόρας) και τους ζητούν να ερευνήσουν σχετικά στο διαδίκτυο και να παρουσιάσουν 
στην ολομέλεια της τάξης τα ευρήματά τους. Οι συμμετέχοντες μαθητές, αφού εντοπί-
σουν τα επιχειρήματα της Καλλιπάτειρας με τα οποία υποστηρίζει την «παράνομη» για 
την εποχή πράξη της και καταγράψουν τα αντίθετα επιχειρήματα των Ελλανοδικών, 
επιδίδονται σε αγώνες λόγου. Τέλος, πραγματοποιείται μορφική ανάλυση σημαντικών 
στοιχείων της τεχνικής του ποιήματος, δραστηριότητα που λειτουργεί ως αφόρμηση 
για μερική επανάληψη και περαιτέρω εμπέδωση εννοιών, που ήδη έχουν διδαχθεί κατά 

1381

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



την προσέγγιση άλλων λογοτεχνικών κείμενων . 

Το επόμενο δίωρο είναι αφιερωμένο στη διασύνδεση της «Καλλιπάτειρας» με την το-
πική ιστορία και την ιστορία του πατρινού αθλητισμού που είναι στενά συνδεδεμένη 
με την πρώτη αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων το 1896, λόγω των εξαιρετικών δια-
κρίσεων που πέτυχαν οι γηγενείς αθλητές (Παράρτημα, φύλλο εργασίας 1). Επίσης α-
σχολούνται με την γυναίκα της Αρχαίας Ελλάδας και τη σχέση της με τον αθλητισμό, 
ανατρέποντας στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον πλήρη αποκλεισμό της από τα αθλη-
τικά τεκταινόμενα της εποχής (Κυνίσκα, Βελεστίχη, Ηραία κλπ) (φύλλο εργασίας 2). 
Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες στις ήδη υπάρχουσες 
ομάδες, αφού προηγηθεί εξέταση των ενδιαφερόντων τους και αξιολογηθεί το γνω-
στικό τους επίπεδο και οι ψηφιακές τους δεξιότητες. 

Η πέμπτη διδακτική ώρα υλοποιείται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ο αρμόδιος 
εκπαιδευτικός αποσαφηνίζει με βιωματικό τρόπο (αναπαράσταση τρόπου υλοποίησης 
περιγραφομένων αθλημάτων δια ζώσης ή μέσω εικαστικών δημιουργιών των μαθητών, 
αφού προηγηθεί αναλυτική περιγραφή τους) απορίες και άγνωστους αθλητικούς όρους 
που αναφέρονται στα φύλλα εργασίας που συμπληρώθηκαν το προηγηθέν διδακτικό 
δίωρο και ασχολείται με την παρουσίαση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων μέσω των 
ΤΠΕ, εστιάζοντας στη θέση της γυναίκας αθλήτριας στην αρχαιότητα και συγκρίνο-
ντάς την με τη σημερινή.  

Στο επόμενο δίωρο και με αφορμή το σονέτο Καλλιπάτειρα υλοποιείται η διασύνδεση 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτό-
τυπο και μετάφραση (φύλλα εργασίας 3 και 4) καθώς και με την τοπική Ιστορία της 
Ρόδου. Εξετάζεται το απόσπασμα από το έργο του Παυσανία που αναφέρεται στο ίδιο 
περιστατικό, από τον 8ο Πυθιόνικο που έχει ως κύριο θέμα τον ολυμπιονίκη Διαγόρα, 
και προσεγγίζεται η ιστορία της Ρόδου, τόπου καταγωγής της ηρωίδας, μέσα από αρ-
χαίες πηγές και από λέξεις κλειδιά που έχουν σχέση με γεγονότα ή πρόσωπα που την 
σηματοδότησαν κατά την αρχαιότητα  

Την επόμενη ώρα (8η διδακτική ώρα) και με εφαλτήριο την τέχνη (ζωγραφικοί πίνακες 
και φωτογραφίες) οι μαθητές, συνεπικουρούμενοι από τους φιλολόγους εκπαιδευτι-
κούς και τον καθηγητή των Καλλιτεχνικών, αναζητούν στηριζόμενοι στο 5ο φύλλο ερ-
γασίας ανάλογα παραδείγματα γυναικών που για διαφορετικούς λόγους και σε διαφο-
ρετικές εποχές μεταμφιέστηκαν σε άνδρες και παρουσιάζουν την ιστορία τους στην 
τάξη (μία η κάθε ομάδα) με τρόπο που θεωρούν τα μέλη της πρόσφορο, εντάσσοντάς 
τες παράλληλα στο χωροχρονικό τους πλαίσιο. 

Τέλος, αφιερώνεται μία διδακτική ώρα στην τελική αξιολόγηση του διδακτικού σενα-
ρίου μέσω καταλλήλως διαμορφωμένων φύλλων εργασίας που ερευνούν τα αποτελέ-
σματα της εφαρμογής του στα συμμετέχοντα μαθητικά υποκείμενα. Επίσης μέσω συ-
ζήτησης σε επίπεδο ομάδων και με στόχο την ανατροφοδότηση διδασκόντων και διδα-
σκομένων διερευνώνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σχεδιασμού των 

1382

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



φύλλων εργασίας, και της οργάνωσης της όλης προσπάθειας. Με τον τρόπο αυτό συ-
νήθως οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται σε αναθεώρηση ή επέκταση του σεναρίου. Σημειώ-
νεται ότι διαμορφωτική αξιολόγηση γίνεται σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προτει-
νόμενου σεναρίου, στηριζόμενη στο τρόπο και στην προθυμία συμμετοχής των μαθη-
τών και στα αποτελέσματά της.  

Συμπεράσματα 

Αν και η αρχική ιδέα του σεναρίου ήταν η διαθεματική του σύνδεση μόνο με το μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών από πρωτότυπο, η συζήτηση μεταξύ των διδασκόντων του 
σχολείου και το κλίμα συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί καθώς και η ανίχνευση της 
άγνοιας των μαθητών πάνω στα εξεταζόμενα θέματα οδήγησε στην επέκτασή του σχε-
διασμού του σε 6 γνωστικά αντικείμενα. Η επέκταση αυτή επιδιώκει την ολιστική, 
σφαιρική και πολυπρισματική προσέγγιση της προσφερόμενης γνώσης και την απομά-
κρυνση από την αποσπασματική γνώση, που καθημερινά προσφέρεται στο σχολείο. Η 
ποικιλομορφία των εργασιών που εμπεριέχονται στα φύλλα εργασίας τόσο σε επίπεδο 
δυσκολίας όσο και σε επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ικανοποιεί διαφορετικούς τύπους 
μαθητών και ενισχύει τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης τους, αρκεί βέβαια να γίνει 
η σωστή επιλογή και ανάθεση από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, η οποία είναι α-
ναγκαίο να βασίζεται τόσο στα ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων μαθητών όσο και στο 
γνωστικό τους επίπεδο και να προηγηθεί η απαιτούμενη κατά περίπτωση προσαρμογή. 
Οι εργασίες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος των μαθητών και 
οδηγούν στη δημιουργία συνεργατικού κλίματος ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους 
και τη δημιουργικότητά τους, αφού ο κάθε συμμετέχων βασίζεται στην ομάδα για την 
επιτυχή ολοκλήρωσή τους και συνεπώς απελευθερώνεται από το φόβο της προσωπικής 
αποτυχίας. Η χρήση των ΤΠΕ κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών, γιατί τους α-
πομακρύνει από τον πεπατημένο τρόπο διδασκαλίας Το σενάριο θα μπορούσε να επε-
κταθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (πχ Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Α-
γωγή, κλπ) και να αποτελέσει θέμα για εκπόνηση προγράμματος καινοτόμων δράσεων 
(Πολιτιστικό Πρόγραμμα, Αγωγή Σταδιοδρομίας) 

Τέλος, μέσα από την εφαρμογή του διαθεματικού αυτού σεναρίου, από τους επιδιωκό-
μενους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα εφαρμογής του οδηγείται ο μαθητής 
να κατανοήσει την αρχή και τα οφέλη της διαθεματικότητας, όπως πολύ εύστοχα τα 
είχε συνοψίσει στις αρχές του 20ου αιώνα ο J. Dewey, που θεωρείται ο θεμελιωτής της 
διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης, στις ακόλουθες αράδες:. «Δεν έχουμε μια σειρά 
από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, 
άλλος ιστορικός κ.λπ. Ζούμε σ’ ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. Όλες οι 
σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί 
ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό 
κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες. Η σύνδεση των σπουδών δεν αποτελεί 
πλέον πρόβλημα. Ο δάσκαλος δεν είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει σε κάθε είδους 
τεχνάσματα και να συνυφαίνει λίγη αριθμητική με το μάθημα της ιστορίας. Συνδέστε 
το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ 1 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

Συμπληρώνοντας το παρόν φύλλο εργασίας θα συλλέξεις αρκετές πληροφορίες για τον 
πατρινό αθλητισμό και τους πατρινούς ολυμπιονίκες, που διακρίθηκαν στους πρώτους 
Ολυμπιακούς αγώνες του 1896 ή Αγώνες της Α. Ολυμπιάδας που έλαβαν χώρα στην 
Αθήνα και διοργανώθηκαν από τον Πιερ ντε Κουμπερτέν. 

1) http://www.mouseiotipou.gr/arxeionxml/pages/esiepi/internet/tekmiria-find 

Να ανατρέξετε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και στις ημερομηνίες από 
26/3/1896 έως 02/04/1896. που αρθρογραφείται η πλήρης κάλυψη των πρώτων Ολυ-
μπιακών Αγώνων από την τοπική εφημερίδα «Νεολόγος». Στους αγώνες ξεχώρισε ο 
Νικόλαος Ανδριακόπουλος στον οποίο ανήκει το ταφικό μνημείο που υπάρχει στο Α΄ 
Νεκροταφείο Πατρών και του οποίου βλέπετε φωτογραφία. Να γράψετε ένα σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα για τον άγνωστο Ολυμπιονίκη και το άθλημα που ξεχώρισε. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: Το ταφικό μνημείο του Ν. Ανδριακόπουλου ατο Α Νεκρ. Πατρών 

2) Στην Πάτρα υπάρχει ένα μεγάλο κλειστό δημόσιο Γυμναστήριο με το όνομα Δημή-
τριος Τόφαλος. Να εξηγήσετε γιατί ο χώρος αυτός πήρε το όνομα του συγκεκριμένου 
αθλητή αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο. 
(http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/761199/o-gigadas-tis-arsis-varon-dimitris-
tofalos). Στη συνέχεια, βλέποντας τις φωτογραφίες του να ερμηνεύσετε τη λαϊκή φράση 
«είναι Τόφαλος». Τέλος, διαβάζοντας το ακόλουθο σατιρικό ποίημα του Γ. Σουρή, να 
καταγράψετε τις ομοιότητες του Τόφαλου με τον καταπιεσμένο λαό  

Και πρόβαλεν ο Τόφα-
λος στων αθλητών τ' α-
σκέρια / κ' είχεν βραχίο-
νας και μυς / που τους ε-
βλέπαμε και μεις / και 
το σταυρό μας κάναμε / 

Κι εσήκωσε μ’ απάθειαν / 
δυσβάστακτα καντάρια / και 
φόρους σταις μεταλλικαίς / 
και φόρους στα σιτάρια / κι 
εφαίνετο σαν Ηρακλής / κι 
είπαν γι αυτόν καμπόσοι / 

Τόχει δόξα και τιμή του / 
να του τρώνε το ψωμί του / 
φθάνει μόνον την σπανίαν 
/ αντoχήν του να κυττούν / 
και να την χειροκροτούν. 
Τον εβράβευσαν οι πρώτοι 
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και με τα δυό μας χέρια 
Και δίχως να λυγίζεται / 
και δίχως να κυρτώνει / 
μεγάλα βάρη και πολλά 
/ τα χέρια του φορτώνει 
/ κι αμέσως εκατάλαβαν 
/ κι εφώναξαν πολλοί 
/πως τον κυρίαρχον 
λαόν ο Τόφαλος δηλοί  

πως και τον Άτλαντα μπορεί 
/ της ώμους να σηκώσει 
Τον φορτώνουνταν πολύ / 
πλην εκείνος δεν μιλεί /  

/ κι ο καθείς εχειροκρότει / 
μα κι εγώ χειροκροτούσα / 
τον κυρίαρχον μετ’ άλλων 
/ συμπατριωτών εξάλλων / 
και με στέφαν’ από μού-
ντζαις / πλησιάζω στεφα-
νώνων / της υπομονής τον 
όνον 

Στη συνέχεια να πάρετε συνέντευξη από τον πατρινό αθλητή στηριζόμενοι στη βιογρα-
φία του που παρατίθεται στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα. 

3) α) Πώς ονομάζεται το μεγάλο κολυμβητήριο της Πάτρας και γιατί ; Την απάντηση
θα την εντοπίσετε στο Μουσαίο Τύπου Πατρών και στην εφημερίδα Φορολογούμενος
με ημερομηνία 30/08/1891. Θα την συμπληρώσετε με στοιχεία από την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.mouseiotipou.gr/arxeion-xml/pages/esiepi/internet/tekmiria-
find και στο αντίστοιχο λήμμα της Wikipedia

β. O αθλητής Παντελής Καρασεβδάς φοίτησε στο Α΄ Γυμνάσιο της Πάτρας και συγκα-
ταλέγεται στους πρώτους αθλητές του Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Αφού 
βρείτε σε ποιο άθλημα πήρε το χρυσό μετάλλιο στου Ολυμπιακούς του 1896, ανατρέ-
χοντας μέσω διαδικτύου στις αντίστοιχες τοπικές εφημερίδες της εποχής, να γράψετε 
ένα μικρό άρθρο – αφιέρωμα, αντλώντας πληροφορίες από το αντίστοιχο λήμμα της 
Wikipedia  

4) Στους παρθενικούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896 ο Γεώργιος Τσίτας
κέρδισε ασημένιο μετάλλιο και ο πατρινός Στέφανος Χρηστόπουλος χάλκινο
http://www.tanea.gr/tanea360/article/5000893/posa-meta-llia-den-tha-eixame-an-den-
yphrxe-h-palh-stoys-olympiakoys-agwnes/ Υπόθεσε ότι είσαι ο Σ. Χρηστόπουλος. Να
κάνεις μια προφορική αυτοπαρουσίαση της εμπειρίας που αποκόμισες από τον αγώνα
σου με τον ασημένιο Ολυμπιονίκη Γ. Τσίτα και το ατύχημα που είχες. Πληροφορίες
μπορείς να βρεις από το διαδίκτυο και το βιβλίο του Ν. Πολίτη, Ο πατραϊκός αθλητι-
σμός, που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

5) Ζωηραί μειδιώσαι, φέρουσαι ομιοόμορφον ναυτικήν στολήν οι μαθήτριαι εξετέλε-
σαν υπό τους ήχους κλει-δοκύμβαλου ωραίας κινήσεις με ωραιότητα και χάρη…» Πε-
λοπόννησος, 02/06/1893 «Εξετέλεσαν ποικίλας, εύρυθμους και κανονικάς κινήσεις, ω-
ραίους συνδυασμούς, πολυσύνθετα συμπλέγματα μετά πάσης πεποιθήσεως και ευ-
στροφίας εν χρόνω και κανονικότητι…» Πελοπόννησος, 12/06/1893

Τα παραπάνω αποσπάσματα αναφέρονται στις πρώτες γυμναστικές επιδείξεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα και στις οποίες συμμετείχαν «κορασίδες», μέλη του 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%93.%CE%A3.


Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου και στην πρώτη δημόσια εμφάνιση γυναικών α-
θλητριών στην πόλη. Η πατραϊκή κοινωνία διχάστηκε. Άλλοι επαινούσαν την πρωτο-
βουλία και άλλοι κατήγγειλαν το σύλλογο ότι με την εισαγωγή των αθλημάτων και τις 
επιδείξεις αθλητριών γίνεται «πρόξενος ηθικής εκλύσεως». Αφού χωριστείτε σε δύο 
ομάδες, διοργανώστε αγώνα λόγου υποστηρίζοντας με επιχειρήματα τις δύο απόψεις. 

 ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ 2 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ  

1) Στη μυθολογία ως πρώτη γυναίκα αθλήτρια αναφέρεται η Αταλάντη. Στον 
ζωγραφικό πίνακα που ακολουθεί εικονίζεται το τέχνασμα με το οποίο ο Ιππομένηςή 
Μελανίων τη νίκησε. Σε ποιό άθλημα ξεχώριζε και πώς νικήθηκε; Να απαντήσετε 
παρατηρώντας τον πίνακα και να φτιάξετε τη δική σας ιστορία για την αθλητική της 
δράση. Στη συνέχεια να τη σύγκρινετε με την επίσημη μυθολογική εκδοχή από την 
ιστοσελίδα http://www.theogonia.gr/iroes/halpha/atalanta.htm 

Εικόνα 2: Hael Noel: Ο αγώνας του Ιππομένη και της Αταλάντης 

2) Κάθε τέσσερα χρόνια διοργανώνονταν στην αρχαία Ελλάδα, τα Ηραία, γυναικείοι 
αγώνες προς τιμήν της θεάς Ήρας, που είχαν περισσότερο θρησκευτικό παρά αθλητικό 
χαρακτήρα, και για τους οποίους δεν γίνεται αναφορά στα σχολικά εγχειρίδια. Στο άρ-
θρο της Χαρίκλειας Μήνη, 1998, που είναι αναδημοσιευμένο από το περιοδικό «Ανι-
χνεύσεις», Οκτώβριος 1998 αναφέρεται η ιστορία των γυναικείων αυτών αγώνων. Α-
φού το διαβάσετε να συντάξετε μια περίληψη 15 γραμμών και να την παρουσιάσετε 
στους συμμαθητές σας. Το άρθρο θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
httr://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/isotita fylou/dimgymn/arxeia/a athlitis-
mos/GynaikesAthlisi/Istoselides/Hraia oi agnostoi gunaikeioi Olympiakoi Agones. pdf  

3) Γυναίκες Ολυμπιονίκες στην Αρχαιότητα 

α. Στην Ολυμπία υπήρχε μπρούτζινο άγαλμά στο βάθρο του οποίου έχει βρεθεί χαραγ-
μένη η επιγραφή:  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΣΠΑΡΤΑΣ ΜΕΝ [ΒΑΣΙΛΗΕΣ Ε- Της Σπάρτης βασιλιάδες οι πατέρες και 

οι αδελφοί μου, 
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ΜΟΙ]ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ Α[Ρ-
ΜΑΤΙ Δ ΩΚΥΠΟΔΩΝ ΙΠΠΩΝ] 
ΝΙΚΩΣΑ ΚΥΝΙΣΚΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΑΝΔ 
ΕΣΤΑΣΕ ΜΟΝ[ΑΝ] Δ ΕΜΕ ΦΑΜΙ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚ ΠΑΣΑΣ 
ΤΟ[Ν] ΔΕ ΛΑΒΕ[Ι]Ν ΣΤΕΦΑΝΟΝ 
ΑΠΕΛΛΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΣ Ε-
ΠΟΗΣΕ. 

στα άρματα με γρηγορόποδα άλογα α-
φού νίκησα η Κυνίσκα το άγαλμα αυτό 
έστησα, 
Μόνη δε εγώ είμαι από τις γυναίκες της 
Ελλάδος όλες, που έλαβα το στέφανο 
ο Απελλής του Καλλικλέους το έφτιαξε 

Επίσης η ποιήτρια Ζωή Καρέλλη εμπνευσμένη από το γυναικείο πρόσωπο που 
αναφέρεται στην επιγραφή, συνέθεσε το ποίημα «Κυνίσκα η Σπαρτιάτις και η εκ 
Μακεδονίας Βελεστίχη: Ιπποτρόφοι» 

Πολύ αγάπησε τ' άλογά της 
η Κυνίσκα 
για τον ανδρισμό τους και την υπερη-
φάνειά τους, 
για την αδάμαστη νεανικότητά τους 
και για την υποταγή που δέχτηκαν 
γι' αγάπη της, γιατί παραδεχτήκαν 
την επιβολή της.Στους σταύλους κατέ-
βαινε τη νύχτα 
και τα κοίταζε στην ησυχία τους, 
τ' άλογά της τα λαμπρά, 
που αυτά μονάχα έχουν 
τις πιο γοργές, ιδανικές κινήσεις 

Και μια βραδιά, ονειρεύτηκε 
τον έρωτά της για το πιο ξεχωριστό, 
το κόκκινο, το καστανό 
με τα λεπτά του πόδια, 
σα λεύκες δυο χρονώ. 

Τότε νίκησε στην Ολυμπία. 
Τ' όνομά της στην ιστορία έμεινε, 
πρώτη Ολυμπιονίκις, η μοναδική, 

γιατί πολύ αργότερα ενίκησαν οι πώ-
λοι 
της Βελεστίχης,ερωμένης Πτολεμαίου 
του Φιλαδέλφου. 

[πηγή: Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη, 
τ. Β'] 

Να γράψετε την ιστορία της Σπαρτιάτισσας Κυνίσκας, αναφερόμενοι στο «παραθυ-
ράκι» μέσω του οποίου οι γυναίκες μπορούσαν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς 
αγώνες ανατρέχοντας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=11021 και να διηγηθείτε σε πρώτο 
πρόσωπο την ιστορία της. 

β. Στην 128η Ολυμπιάδα, το 268 π.Χ. νίκησε μια γυναίκα από τη Μακεδονία στο αγώ-
νισμα των συρομένων από πώλους αρμάτων (συνωρίδα πώλων). Ο Παυσανίας αναφέ-
ρει: «νικητές λένε πως αναδείχθηκαν στη συνωρίδα μια γυναίκα Βελεστίχη από την 
παραθαλάσσια Μακεδονία..». Στο ανωτέρω ποίημα αναφέρεται και το όνομα της Βε-
λεστίχης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ολυμπιονίκες της αρχαιότητας είναι 
στενά συνδεδεμένες με το αγώνισμα της αρματοδρομίας να δημιουργήσετε ένα αφιέ-
ρωμα στο συγκεκριμένο άθλημα βασιζόμενοι στις απαντήσεις των παρακάτω ερωτή-
σεων και στις πληροφορίες που θα αντλήσετε από τη διδακτορική διατριβή του Ν. Νο-
μικού σελ. 88-90 που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/22802#page/88/mode/1up.  

Στη συνέχεια να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα 
1) Γιατί αναφέρονται οι αρματοδρομίες στην Ιλιάδα στη ραψωδία Ψ;  
2) Ποιά ήταν η Ιπποδάμεια (μυθολογία)και ποια σχέση έχει με την πρώτη αρματοδρο-
μία; 
3) Τέλος, με τις αγγειογραφίες που θα βρείτε στο προαναφερθέν διδακτορικό και στο 
διαδίκτυο να δημιουργήσετε ένα pοwepoint για τα αθλήματα των αρχαίων Ολυμπιακών 
αγώνων και να τα παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. 

ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1) Η πρώτη αναφορά για τη Ρόδο συναντάται στην Ιλιάδα του Ομήρου (Ραψωδία Β, 
653-670. Αφού διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα που ακολουθεί, να καταγράψετε τις 
πληροφορίες που αντλείτε για τη ναυτική δύναμη, τις πόλεις και την ιστορία του νη-
σιού. 

Και ο Τληπόλεμος τρανός και ωραίος Ηρακλείδης 
εννέα πρύμνες έφερνε Ροδίων περηφάνων 

που εις τρεις μοιράσαν το νησί της Ρόδου χώρες όλο 
της Λίνδου, της Ιαλυσού και της λευκής Καμείρου. 
Και τον λαμπρόν Τληπόλεμον από τον Ηρακλέα 
η Αστυόχη εγέννησε, που απ’ όπου την Εφύραν 

βρέχει ο Σελλήεις ποταμός, την είχε πάρει εκείνος, 
αφού πολλές ξολόθρευσε χώρες ανδρών ηρώων. 

Και τούτος ο Τληπόλεμος, άμα στο σπίτι ανδρώθη, 
ξάφνου τον θείον μητρικόν φονεύει του πατρός του 

τον γέροντα Λικύμνιον. Κι ευθύς κατασκευάζει 
καράβια και αφού σύναξε πολλά μαζί του πλήθη 

εις τα πελάγη ερίχθηκεν, ότι του Ηρακλέους 
οι άλλ’ υιοί και έγγονοι δεινά τον φοβερίζαν. 

Και αφού πολύ παράδειραν εφθάσαν εις την Ρόδον 
και τριμερώς κατοίκησαν κατά φυλές την νήσον, 
και τους αγάπησε ο θεός που σ’ όλους βασιλεύει 

και πλουτισμού τους έχυσε πλημμύραν, ο Κρονίδης. 

2) Τληπόλεμος: Αφού βρείτε ποιος ήταν ανατρέχοντας στο διαδίκτυο να συγκεντρώ-
σετε πληροφορίες για το θάνατό του από την Ιλιάδα, Ραψωδία Ε΄, 627-670 και Π 411-
420.  

3) http://www.authors.gr/posts/view/pindarou-olumpionikoi/ekdoseis/P10. Αφού ανα-
τρέξετε στην παραπάνω ιστοσελίδα να βρείτε τον πυθιόνικο που αναφέρεται στο Δια-
γόρα το Ρόδιο, τον πατέρα της Καλλιπάτειρας και να συγκεντρώσετε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όχι μόνο γι αυτόν αλλά και για το νησί της Ρόδου. 
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4) Η πρώτη αναφορά στο όνομα του νησιού γίνεται στην Ιλιάδα του Ομήρου. Έτσι το 
όνομα φαίνεται να προέρχεται από το ομώνυμο λουλούδι «Ρόδο», που ήταν το αγαπη-
μένο λουλούδι του Θεού Ήλιου. Όμως η Ρόδος κατά περιόδους είχε και άλλα σχετικά 
ονόματα, τα οποία προέρχονταν από διάφορες ιδιότητες και χαρακτηριστικά του νη-
σιού. Να βρείτε τα χαρακτηριστικά του μεταφράζοντας τα παρακάτω επίθετα και να 
γράψετε ένα μικρό περιγραφικό κείμενο για το νησί. Αν δυσκολευτείτε στην απάντηση 
συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://el.wikκipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82  

ΑΡΧΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Οφιούσα  
Αστερία  
Τρινακρία   
Ποιήεσσα  
Μακαρία,   
Ηλιάς   

5) Εκτός από το σονέτο του Λ. Μαβίλη που εξετάζεται στο μάθημα της Λογοτεχνίας, 
πληροφορίες για τη Καλλιπάτειρα αντλούνται και από το απόσπασμα από τον Παυσα-
νία (Ελλάδος Περιήγησις 5.6.7.-8) που εμπεριέχεται στο σχολικό σας εγχειρίδιο των 
Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο (Ενότητα, 9). Αφού το προσεγγίσετε νοηματικά, 
προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις; 
• Τι συνέβαινε στο όρος Τυπαίο και τι συνήθιζαν να κάνουν εκεί οι αρχαίοι Έλληνες; 
• Ποιο ήταν το περίεργο που κατάφερε η Καλλιπάτειρα; 
• Γιατί την αποκαλούν και Φερενίκη; Αφού το εξηγήσεις ετυμολόγησε τα ονόματα 

Καλλιπάτειρα και Φερενίκη και φτιάξε από 2 σύνθετα με το α και β συνθετικό της 
κάθε λέξης. 

• Γιατί η Καλλιπάτειρα ειχε μεταβεί στην Ολυμπία; 
• Πώς αντέδρασε στην αποκάλυψη του γυναικείου φύλου της και ποιος ήταν ο νόμος 

που ακολούθησε προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον;  
• Ποιος ήταν ο Πεισίροδος και σε ποια αγωνίσμα ξεχώρισε; Απάντησε αφού 

ανατρέξεις στην ακόλουθη ηλεκτρονικη διεύθυνση : 
http://www.matia.gr/7/73/7302/7302_1_18.html 

6) Τι σημαίνει η φράση «Κάτθανε Διαγόρα, ουκ εις Όλυμπον αναβήση» που απηύθυνε 
κάποιος σπαρτιάτης στον πατέρα της Καλλιπάτειρας Διαγόρα; Πώς θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σήμερα; 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ 
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Υπόθεσε ότι είσαι ένας Έλληνας της ελληνιστικής εποχής. Τι θα γνώριζες για τη Ρόδο. 

Α) To έμβλημά της; Διάλεξέ το. Ο φάρος, ο Κολοσσός, η Βιβλιοθήκη, το άγαλμα της 
Τύχης. Αφού βρεις το έμβλημα της Ρόδου να συγκεντρώσεις πληροφορίες και εικόνες 
γι αυτό ανατρέχοντας στο διαδίκτυο. 

Β) Τον πιο σοφό της κάτοικο; Διάλεξέ τον. Κλεόβουλος, Σόλων, Βίας, Χίλων, Θαλής, 
Πιττακός, Περίανδρος.  Αφού τον εντοπίσεις να συγκεντρώσεις τρία από τα πιο γνωστά 
του αποφθέγματα ανατρέχοντας στο διαδίκτυο και να τα σχολιάσεις. 

Γ) Τον πιο γνωστό παλαιστή της και τον πιο φημισμένο δρομέα της. Διάλεξέ τους. 
http://daskalosjf2.blogspot.gr/2012/05/blog-post_16.html Μίλων, Ηρόδωρος, Δια-
γόρας, Λεωνίδας, Θεαγένης, Άστυλος, Νέρων. Αφού τους εντοπίσεις να συγκεντρώ-
σεις πληροφορίες για αυτούς και για τα ολυμπιακά άθλημα που ξεχώρισαν και να συ-
ντάξεις ένα περιληπτικό κείμενο 10 γραμμών για τον καθένα που θα το διαβάσεις στην 
ολομέλεια της τάξης. 

Δ) Την πιο γνωστή ροδίτισσα. Επίλεξέ την και συγκέντρωσε λίγες πληροφορίες γι’ 
αυτήν από το διαδίκτυο. Ασπασία, Καλλιπάτειρα, Κυνίσκα, Θεανώ, Σαπφώ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 
Γυναίκες που μεταμφιέστηκαν σε άνδρες για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό 

1) Στο παρόν φύλλο εργασίας εμπεριέχονται έργα τέχνης (πίνακες και φωτογραφίες) 
που απεικονίζουν γυναίκες που ηθελημένα, όπως και η Καλλιπάτειρα, μεταμφιέστηκαν 
σε άνδρες, για διαφορετικό λόγο η καθεμιά. Αφού ανατρέξεις στις ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις που αναγράφονται κάτω από κάθε παρατιθέμενο έργο τέχνης και διαβάσεις την 
ιστορία τους, να συνθέσεις ένα συνοπτικό κείμενο για καθεμιά με τη μορφή βιογραφι-
κής περιγραφής, όπου θα ορίζεις: α) την εποχή που έζησε, β) τη θέση της γυναίκας τη 
συγκεκριμένη εποχή και γ)το λόγο που την ανάγκασε να απαρνηθεί έστω και προσω-
ρινά το φύλλο της και στη συνέχεια θα παρουσιάσεις το κείμενο που δημιούργησες 
στην ολομέλεια της τάξης.  Τέλος να τοποθετήσεις τις εικόνες στον άξονα του χρόνου, 
από την αρχαιότερη στη νεότερη εποχή. 

  

Εικόνα 3. Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα «Αυτοπροσωπογραφία» και 
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«Αγωνία»  

Γιατί η εικονιζόμενη ζωγράφος ακολούθησε το παράδειγμα της Καλλιπάτειρας και με-
ταμφιέστηκε σε άνδρα; Η περιληπτική απάντηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://www.lifo.gr/team/sansimera/56185. Αφού τη διαβάσεις στη συνέχεια να 
διηγηθείς την ιστορία της από τη δική της οπτική και την οπτική του Φραντσέσκο Σα-
βέριο Αλταμούρα. 

2) Σε πίνακα του 1560 που βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας απεικονί-
ζεται μια γυναίκα να κάθεται στον παπικό θρόνο, φορώντας την παπική τιάρα. Την 
ιστορία της θα μάθεις αν ανατρέξεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.mixanitouxronou.gr/h-thriliki-papissa-ioanna-pou-egine-monachos-ke-
pontifikas-katafere-na-anelthi-stin-korifi-tis-ierarchias-metamfiesmeni-se-andra-ke-
apokalifthike-otan-epese-apo-to-alogo-ke-gennise-ston-dromo 

3) Η Αγνοδίκη φέρεται ως η πρώτη καταγεγραμμένη στη παγκόσμια ιστορία γυναίκα 
που άσκησε επίσημα το επάγγελμα της μαίας. η οποία δεν δίστασε να ντυθεί άνδρας 
 Μπορείς να αποδώσεις την ιστορία της με ένα μικρό διήγημα ή έμμετρα; 
http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/2013/12/blog-post_9.html 

4) Κι όμως είναι γυναίκες! Οι «μπουρνέσας» της Αλβανίας. Μάθε για τις «ορκισμένες» 
παρθένες από άρθρο που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, 
http://www.protothema.gr/world/article/360691/i-apisteuti-zoi-ton-orkismenon-
parthenon-tis-alvanias. Στη συνέχεια να διηγηθείς σε πρώτο πρόσωπο μια μέρα από τη 
ζωή μιας από αυτές. 

 

5) Η Ιωάννα της Λωραίνης αποτελεί προστάτιδα της Γαλλίας. Αφού συγκεντρώσεις 
από το ομώνυμο λήμμα στη Βικιπαίδεια πληροφορίες για τη ζωή της, εξήγησε την α-
πεικόνισή της με πολεμική στολή. Αν έχεις χρόνο μπορείς στο σπίτι σου να δεις και τη 
σχετική ταινία, THE MESSENGER: JOAN OF ARC. 
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Η ομορφιά της απλότητας: Παράδειγμα ιστορίας με ψηφιακή αφήγηση 

Καππάτου Αναστασία 

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

natassakf@hotmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία και τα στάδια υλοποίησης της  ψη-

φιακής ιστορίας που δημιούργησαν οι μαθητές της Στ΄ τάξης του Πειραματικού δημο-

τικού σχολείου Φλώρινας με τη μέθοδο της ψηφιακής αφήγησης. Πρόκειται για το τε-

λικό προϊόν ενός εκπαιδευτικού σχεδίου εργασίας (project), διάρκειας ενός σχολικού 

έτους (2015-16) που έλαβε χώρα σε συνεργασία με τον καθηγητή Πληροφορικής του 

σχολείου. Στο πλαίσιο του project αυτού οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, 

κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ενημερώθηκαν, σε θεωρητικό επίπεδο, για τη μέθοδο 

της ψηφιακής αφήγησης. Στη συνέχεια, έλαβαν εξειδικευμένη γνώση για τη λειτουργία 

των εκπαιδευτικών λογισμικών που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, δηλαδή το πρό-

γραμμα ηχογράφησης Audacity, το πρόγραμμα δημιουργίας κόμικ Pixton και το λογι-

σμικό κατασκευής ταινιών Movie Maker. Η σκοποθεσία της παρούσας δράσης ήταν η 

ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών, η καλλιέργεια της δημιουργικό-

τητάς τους και η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, project, ψηφιακός γραμματισμός. 

Εισαγωγή 

Τι είναι η ψηφιακή αφήγηση 

Η ψηφιακή αφήγηση (ψηφιακές ιστορίες) αποτελεί εξέλιξη της παραδοσιακής προφο-

ρικής αφήγησης με τη χρήση πολυμεσικών και διαδραστικών στοιχείων. Σύμφωνα με 

το Lathem (2005) ορίζεται: ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με 

τα πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλείων τηλεπικοινωνίας. Γεννήθηκε μέσα από το 

έργο των Joe Lambert και Dana Atchley στο Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης στο U.C. 

Μπέρκλεϋ το 1993. Δύο τεχνικές εξελίξεις βοήθησαν για την ανάπτυξη της ψηφιακής 

αφήγησης. Η πρώτη είναι τα «digital video editors» τα οποία συμπεριλαμβάνονται  με 

τα λειτουργικά συστήματα που προσφέρει η Apple και η Microsoft. Η δεύτερη τεχνική 

πρόοδος είναι η πανταχού παρουσία των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και ψη-

φιακών εικόνων. 

Εκπαιδευτικά οφέλη 

Η εκπαιδευτική προσφορά της ψηφιακής αφήγησης είναι σημαντική, γι΄αυτό άλλωστε 

και έγινε η επιλογή της ως εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα, οι πολλές δημιουργικές 

γλώσσες της ψηφιακής αφήγησης (γράψιμο, φωνή, εικόνα και ήχος) ενθαρρύνουν τα 

περιθωριοποιημένα ιστορικά μαθήματα, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, για να κα-

ταγράψουν οι μαθητές την κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα και να προκαλέσει 
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πολιτιστικές ομιλίες με νέους συναρπαστικούς τρόπους (Benmayor, 2008) (Σεραφείμ 

Κ.- Φεσάκης Γ, 2010). Ακόμη, μέσω της διαδικασίας σύνθεσης ψηφιακών αφηγήσεων 

και σε αντίθεση με παραδοσιακές εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι εκπαιδευόμενοι προ-

σπαθούν να διορθώσουν και να βελτιώσουν την παραγόμενη αφήγηση, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Έτσι, εφαρμόζουν (ασυνείδητα) τη δια-

δικασία της αυτοαξιολόγησης, αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενώ ταυτόχρονα 

διαρκώς βελτιώνουν και αναπτύσσουν τα επικοινωνιακά τους προσόντα (Μουταφίδου, 

Α & Μπράτιτσης, Θ, 2013). Οι πολλαπλές δεξιότητες γραμματισμού που αναπτύσσο-

νται περιλαμβάνουν ικανότητες έρευνας και ανάλυσης της πληροφορίας κατά τη συλ-

λογή του υλικού, δεξιότητες γραπτού λόγου κατά την ανάπτυξη του σεναρίου, οργα-

νωτικές δεξιότητες, για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της αφήγησης 

και χρηστικές ικανότητες χειρισμού των πολυμεσικών εργαλείων των νέων τεχνολο-

γιών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία και μαθαίνουν να “μετασχηματίζουν 

τα δεδομένα σε πληροφορία και την πληροφορία σε γνώση” (Cradler, J., McNabb, M., 

Freeman, M., & Burchett, R., 2002). Οι δημιουργοί ενός ψηφιακού αφηγήματος συνερ-

γάζονται ομαδικά και αναπτύσσουν τη δεξιότητα να διαχειρίζονται διαπροσωπικές 

σχέσεις, να επιλύουν προβλήματα στην ομάδα, να συνδιαλέγονται, να δέχονται και να 

κάνουν εποικοδομητική κριτική για το πόνημα τους, όταν το παρουσιάσουν στην ομή-

γυρη (Ξεστέρνου, 2013). Η ομαδική δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τους εκ-

παιδευόμενους, ενισχύει τις συνεργατικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, στην πε-

ρίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το υλικό, 

το ύφος, τον τόνο και τον ήχο που θα επιλέξουν για να συνθέσουν την ιστορία τους 

(Μουταφίδου, Α & Μπράτιτσης, Θ, 2013). Η παραγωγή των δικών τους τεχνολογικών 

και αφηγηματικών προϊόντων πρέπει να είναι μέσα στους στόχους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, γιατί όταν καλούνται να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότη-

τες των μέσων ως παραγωγοί παράλληλα εξασκούν τις κριτικές τους ικανότητες ως 

χρήστες των μέσων (Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ. και Μεϊμάρης, Μ., 2011).  

Η ψηφιακή αφήγηση επομένως συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας των εκπαιδευομένων, ενθαρρύνοντας τους στην αναζήτηση νέων τρό-

πων οργάνωσης και σύνθεσης των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών. Τεχνολο-

γικά, οι μαθητές καταρτίζονται επαρκέστερα, είναι σε θέση να αποκωδικοποιούν με 

μεγαλύτερη ευκολία τα μέσα, γεγονός που δεν αφορά αποκλειστικά τη βασική τους 

εκπαίδευση, αλλά συνολικά την επιβίωσή τους, προσδίδοντάς τους τα απαραίτητα ε-

φόδια για να αποκτήσουν κριτική σκέψη, που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποτελεί 

σημαντική συνιστώσα επιβίωσης του νέου εργαζόμενου στον εργασιακό χώρο, όπου ο 

υπάλληλος για να αποκωδικοποιήσει τις απαραίτητες για αυτόν πληροφορίες, καλείται 

να αξιοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο το νέο αυτό τεχνολογικό περιβάλλον (Ohler, 

2013). Επιπλέον αυξάνεται η αυτοπεποίθηση μαθητών που υστερούν σε άλλα γνωστικά 

πεδία, αλλά υπερτερούν σε τεχνολογικές γνώσεις, καθώς μιμούμενοι τους εκπαιδευτι-

κούς γίνονται οι ίδιοι δάσκαλοι για να διδάξουν τους συμμαθητές τους (Miller, 2009). 

 

Στάδια υλοποίησης ψηφιακής ιστορίας 
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Επιλογή του θέματος και συγγραφή του σεναρίου 

Οι μαθητές κλήθηκαν ανά ομάδες εργασίας (5 ομάδες εργασίας των 4 ατόμων η κάθε 

μια) να επιλέξουν ένα θέμα της αρεσκείας τους και βάσει αυτού να συγγράψουν ένα 

σενάριο για την ιστορία. Προκειμένου για την ενημέρωση των ομάδων εργασίας η συγ-

γραφέας και συντονίστρια του προγράμματος τους διένειμε ένα φυλλάδιο που περιε-

λάμβανε τα δομικά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης. Έπειτα από τη διανομή του φυλ-

λαδίου ακολούθησε ενδελεχής συζήτηση με τις ομάδες εργασίας πάνω στο κάθε ένα 

δομικό στοιχείο και τη σημασία του. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Lambert, J. 

(2010) τα δομικά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης είναι επτά και συνοψίζονται στα 

παρακάτω. Οπτική γωνία (Point of view): η ψηφιακή ιστορία θα πρέπει να εκφράζει 

την οπτική από την οποία παρουσιάζεται το κεντρικό νόημα της ιστορίας.  Δραματική 

ερώτηση (dramatic question): η ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ερωτή-

σεις που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον του ακροατή και θα απαντώνται στο τέλος. 

Συναισθηματικό περιεχόμενο (emotional content): η  ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να 

εστιάζει σε σημαντικά θέματα που αναδύουν έντονα συναισθήματα στο κοινό, με προ-

σωπικό και δυναμικό τρόπο. Φωνή του δημιουργού: πρόκειται για τα λόγια που συνο-

δεύουν την οπτικοποίηση της ψηφιακής αφήγησης, της προσδίδουν ένα προσωπικό 

στοιχείο και βοηθούν στη κατανόηση του περιεχομένου. Μουσική (Soundtrack): η 

μουσική ή άλλοι ήχοι που υποστηρίζουν την αφήγηση θα πρέπει να ενισχύουν τη συ-

ναισθηματική φόρτιση του ακροατηρίου. Οικονομία περιεχομένου (economy): το πε-

ριεχόμενο της ψηφιακής ιστορίας θα πρέπει να  δομείται προσεκτικά, ώστε να μην  

προκαλεί αισθήματα κόπωσης στο ακροατήριο.  Ρυθμός εξέλιξης (pacing): ο ρυθμός  

εξέλιξης της αφήγησης εστιάζει στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η ιστορία και 

σχετίζεται με την οικονομία περιεχομένου. Ο σωστός ρυθμός εξέλιξης προκαλεί το εν-

διαφέρον χωρίς να κουράζει ή να απωθεί τον ακροατή.  

Το στάδιο αυτό υπήρξε το πλέον χρονοβόρο γι΄ αυτό και η συντονίστρια καλούσε ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα τις ομάδες εργασίας σε ενημέρωση, ώστε να τους υπενθυ-

μίζει τα 7 δομικά στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να αποτελείται η κάθε ιστορία, ώστε 

να είναι ελκυστική. Έπειτα από 2 εβδομάδες και αφού οι ομάδες εργασίας αφέθηκαν 

να συζητήσουν ελεύθερα και να αποφασίσουν το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν, 

έλαβε χώρα παρουσίαση των ιστοριών της κάθε ομάδας, ώστε να ανευρεθούν σημεία 

σύγκλισης και να δημιουργηθεί μια κοινή εργασία. Έπειτα από το πέρας της παρουσί-

ασης οι ομάδες εργασίας δούλεψαν από κοινού για να ενώσουν τις «διαφορετικές ιστο-

ρίες» σε μια κοινή ιστορία. Σε αδρές γραμμές το θέμα της ιστορίας ήταν το ακόλουθο. 

Έπειτα από ένα αεροπορικό δυστύχημα διασώζονται δυο άτομα, ένα αγόρι και ένα κο-

ρίτσι, οι οποίοι εγκλωβισμένοι στις ανέσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, ναυαγούν 

σε ένα απομονωμένο νησί με ιθαγενείς που ζουν απλά, χωρίς ανέσεις αλλά πραγματικά. 

Ανακαλύπτουν το νόημα της ζωής που βρίσκεται στην απλότητα των συναισθημάτων 

και στη χαρά και για το λόγο αυτό η ιστορία ονομάζεται: « Η ομορφιά της απλότητας». 

Το στάδιο αυτό ενεργοποίησε τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών. Παράλ-

ληλα, η ομαδική δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τους εκπαιδευόμενους, ενί-
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σχυσε τις συνεργατικές τους δεξιότητες. Τέλος, συνεισέφερε στην ανάπτυξη της δη-

μιουργικότητας και της καινοτομίας των εκπαιδευομένων, ενθαρρύνοντας τους στην 

αναζήτηση νέων τρόπων οργάνωσης και σύνθεσης των διαθέσιμων δεδομένων και πλη-

ροφοριών. 

Επιλογή ψηφιακών πόρων 

Ακολούθησε το στάδιο διαδικτυακής αναζήτησης βίντεο, ηχητικών εφέ και εικόνων 

σχετικών με το θέμα της ιστορίας. Στο σημείο αυτό έγινε σύσταση στις ομάδες εργα-

σίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά την επιλογή των ψηφιακών πόρων, ώστε αυ-

τοί να συνοδεύονται από άδεια Creative Common. Κατά το στάδιο αυτό επειδή οι μα-

θητές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επιλογή των κατάλληλων εικόνων, για το λόγο 

αυτό πρότειναν να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις εικόνες για την ιστορία τους. Χρησιμο-

ποιώντας το πρόγραμμα Pixton για την παραγωγή κόμικς, με το οποίο είχαν ήδη εξοι-

κειωθεί κατά το προηγούμενο διάστημα, ξεκίνησαν την κατασκευή των καρέ του κό-

μικς. Η διαδικασία αυτή διήρκησε αρκετούς μήνες, διότι πρόκειται για μια εξαιρετικά 

χρονοβόρα διαδικασία. Για καλύτερη διευκόλυνσή των ομάδων εργασίας πραγματο-

ποιήθηκε καταμερισμός ως προς τα καρέ που επρόκειτο να δημιουργήσουν. Συγκεκρι-

μένα, οι δυο πρώτες ομάδες ανέλαβαν να δημιουργήσουν το πρώτο μισό της ιστορίας 

(μέχρι δηλαδή και τη συντριβή του αεροσκάφους), οι δυο επόμενες ομάδες ανέλαβαν 

να φιλοτεχνήσουν τα καρέ που έδειχναν την επαφή των ατόμων με τους ιθαγενείς του 

νησιού και η τελευταία ομάδα κλήθηκε να κατασκευάσει το τέλος της ιστορίας.  

Κατασκευή εικονοσεναρίου (storyboard) 

Το εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στο στάδιο 

προετοιμασίας ενός οπτικοακουστικού έργου (ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κι-

νούμενου σκίτσου, διαφήμισης, πολυμέσων, κλπ). Συνιστά μια κωδικοποιημένη και 

οργανωμένη καταγραφή της ψηφιακής ιστορίας με τη χρήση εικόνων και γραπτών ο-

δηγιών για τον προγραμματισμό της ροής των γεγονότων στην ιστορία. Η χρήση του 

εικονογραφημένου σεναρίου καλύπτει τέσσερις βασικές ανάγκες: την επικοινωνία και 

την συνεννόηση μεταξύ των συντελεστών και των συνεργατών ενός οπτικοακουστικού 

έργου, την, όσο το δυνατόν, πληρέστερη πρόβλεψη των τεχνικών αναγκών κάθε πλά-

νου (συνθήκες φωτισμού, εξοπλισμός, κλπ), την πορεία συγκεκριμενοποίησης και α-

νάπτυξης του χαρακτήρα και της δομής ενός έργου καθώς και πιθανόν ατελειών του 

και τέλος τη διάρκεια των καρέ και τη συνολική διάρκεια της ιστορίας. 

Στη συγκεκριμένη ιστορία το εικονοσενάριο περιελάμβανε τις ακόλουθες εικόνες: εφέ 

κίνησης, μουσική επένδυση, αφήγηση, διάρκεια. Στο στάδιο αυτό ενισχύθηκε η κριτική 

σκέψη και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων από τους μα-

θητές. Η ψηφιακή αφήγηση έδωσε το έναυσμα στους εκπαιδευόμενους να προβλημα-

τιστούν σχετικά με το διαθέσιμο υλικό και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο 

αυτού του προβληματισμού, πέρα από την κριτική επιλογή και σύνθεση του υλικού 

αυτού, έπρεπε να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την οπτική γωνία την οποία επιθυμούν 
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να παρουσιάσουν το θέμα, ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να επιλέξουν το κατάλληλο πο-

λυμεσικό υλικό για να συνοδεύσουν την ιστορία τους. Επιπρόσθετα, κλήθηκαν να επι-

λέξουν κατάλληλη μουσική επένδυση για καίρια γεγονότα της πλοκής, όπως και τους 

αντίστοιχους ήχους, π.χ. ήχος αεροπλάνου που συντρίβεται, ήχος ελικοπτέρου κ.α. Ε-

πίσης, έπρεπε κάθε ομάδα να επιλέξει τον αφηγητή της, ενώ αποφάσεις έπρεπε να ληφ-

θούν και για τη διάρκεια της αφήγησης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι κουραστική για 

τον ακροατή αλλά παράλληλα να αποδίδει με μεστότητα και πληρότητα την ιστορία. 

Εισαγωγή αρχείων, Ηχογράφηση, Σύνθεση 

Στο στάδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των εικόνων που έχουν επιλεχθεί νω-

ρίτερα και με τη χρήση μικροφώνου γίνεται η ηχογράφηση της ιστορίας. Αξιοποιείται 

το λογισμικό ηχογράφησης  και επεξεργασίας ήχου Audacity, 

(http://audacity.sourceforge.net),  το οποίο υποστηρίζει διαφορετικά αρχεία ήχου (wav, 

aiff, mp3, ogg, vorbis αλλά όχι wma ή mpeg4 που χρησιμοποιούνται από iTunes) και 

είναι φιλικό προς τον χρήστη. Στη συνέχεια γίνεται η σύνθεση της εικόνας με τον ήχο 

με τη χρήση του προγράμματος Windows Live 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 βίντεο τους με την προσθήκη τίτλων, μεταβάσεων μεταξύ των 

σκηνών του βίντεο, εφέ, μουσική και αφήγηση. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ει-

σάγουν και να τροποποιήσουν κάποιο υπάρχον βίντεο. Το παραγόμενο αρχείο μπορεί 

να αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη, και να δημοσιευτεί στους φίλους 

των χρηστών. Στο τελικό αυτό στάδιο αναπτύσσεται η πρωτοβουλία και αυτό-καθοδή-

γηση των μαθητών γιατί μέσω της διαδικασίας σύνθεσης ψηφιακών αφηγήσεων και σε 

αντίθεση με παραδοσιακές εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν 

(ασυνείδητα) τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποί-

θηση, ενώ ταυτόχρονα διαρκώς βελτιώνουν και αναπτύσσουν τα επικοινωνιακά τους 

προσόντα. 

Διαμοιρασμός της ιστορίας στο διαδίκτυο 

Στο τελικό στάδιο γίνεται ο διαμοιρασμός της ιστορίας στο διαδίκτυο, ώστε να δοθεί 

ανατροφοδότηση και να γίνει εποικοδομητική κριτική. 

Αποτίμηση του προγράμματος 

Κρίνουμε ότι τα μαθησιακά, τόσο σε επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου, όσο και σε 

επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού, οφέλη για τους μαθητές από την υλοποίηση του συ-

γκεκριμένου προγράμματος υπήρξαν πολλαπλά. Οι ομάδες εργασίας διοχέτευσαν όλη 

τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για την παραγωγή και ψηφιακή οπτικοποί-

ηση της ιστορίας τους. Το γεγονός ότι είχαν πλήρη ελευθερία σε όλα τα στάδια παρα-

γωγής και ψηφιακής μετατροπής της ιστορίας τους, στάθηκε το εφαλτήριο για την α-

νάπτυξη πρωτοβουλιών, την ενεργοποίηση της κριτικής και συνθετικής τους ικανότη-

1398

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://audacity.sourceforge.net/


τας. Συνάμα, βελτιώθηκαν οι κοινωνικές τους δεξιότητες, εφόσον οι μαθητές συνειδη-

τοποίησαν ότι μόνο μέσω της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ τους θα μπορούσαν να 

παράγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επίσης, καλλιέργησαν και διεύρυναν το ρεπερτό-

ριο των ψηφιακών τους δυνατοτήτων μέσα από την ενασχόληση με ένα δικό τους αγα-

πητό προϊόν.  
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Περίληψη 

Η εφαρμογή του προγράμματος Teachers for Europe συμπεριλαμβάνει την αλληλεπί-

δραση μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, των πρεσβευτών του προγράμμα-

τος και των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών. Παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία ένα 

διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε με αφορμή το Πρόγραμμα Teachers for Europe 

κατά το σχολικό έτος 2014-2015, με θέμα «Αθλητισμός και Ευρώπη». Σκοπός του 

διδακτικού σεναρίου ήταν να γίνει η προσέγγιση της νέας γνώσης με τη χρήση των 

εργαλείων Web 3.0 και την εφαρμογή Web Quest (Ιστοεξερεύνησης). Επίσης, να με-

λετηθεί αν ενισχύθηκε η συμμετοχή των μαθητών με τη χρήση των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, μελετάται αν η χρήση του Web Quest μπορεί να επιτελέ-

σει εργαλείο στην ανατροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στην επίτευ-

ξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Web Quest, ΤΠΕ, διδακτικές αποστολές. 

Εισαγωγή 

Η εξοικείωση και η χρήση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία της πληρο-

φορίας κρίνεται απαραίτητη (Ley et al., 2004). Η διαδικασία εξοικείωσης θα πρέπει 

να ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες, με την κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση. Προς 

αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και το μάθημα των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών) στο δημοτικό σχολείο. Βασικός σκοπός είναι ο πληροφορικός 

γραμματισμός (ICT literacy) ο οποίος ορίζεται ως εξής: «…ικανότητα των μαθητών 

να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και 

τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, 

δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τε-

λικά, τη μάθηση και τη συνεχή τους ανάπτυξη. Η χρήση των Τ.Π.Ε. θα πρέπει να γίνεται 

με «αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο» (Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο, 2011). Ως προς τους επιμέρους στόχους της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην Πρωτο-
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βάθμια Εκπαίδευση, πρωτεύουσα σημασία έχουν: η συμβολή και διευκόλυνση της 

παιδαγωγικής πράξης, η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών/τριών και η 

υποστήριξη διερευνητικών-συνεργατικών δραστηριοτήτων. Οι επιμέρους αυτοί στό-

χοι καθορίζονται σύμφωνα με εκπαιδευτικές αξίες και προσδοκώμενες ικανότητες 

που θα αποκτηθούν: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις Τ.Π.Ε. (Jager & 

Lokman, 1999). 

Οι ιστοεξερευνήσεις (webquests) αποτελούν δομημένες διερευνητικές δραστηριότη-

τες που στόχο έχουν τη συνεργατική αναζήτηση επίλυσης προβλήματος ή την υλο-

ποίηση ενός project (σχεδίου εργασίας) (Κουλαϊδής, 2007). Ο όρος webquest χρησι-

μοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Bernie Dodge το 1995. Βασικός άξονας είναι η 

δημιουργία αυθεντικής κατάστασης που θέτει ανοιχτά ερωτήματα στους μαθητές ώ-

στε να ενεργοποιηθούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναζητήσουν πληροφο-

ρίες που θα απαντούν στα δοσμένα ερωτήματα και να επιλέξουν κριτικά ποιες θα πα-

ρουσιάσουν. Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση των πλη-

ροφοριών μπορούν να είναι: βάσεις δεδομένων, κείμενα, ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, 

λεξικά, δεδομένα από συζητήσεις στο Διαδίκτυο, ιστοσελίδες ποικίλου περιεχομένου 

αλλά και συμβατικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.) (Χατζηκυριάκου, 

2014). Οι μαθητές συνήθως δουλεύουν ομαδικά, επομένως οι δραστηριότητες προά-

γουν την εμψύχωση της μαθητικής συνεργασίας και αλληλοβοήθειας καθώς και την 

ενδυνάμωση του θετικού κλίματος στην τάξη, αφού τα παιδιά παράγουν αποτελέσμα-

τα και ανατροφοδοτούνται από τους συμμαθητές/τριές τους με τη συμβολή του δα-

σκάλου ως εμψυχωτή και συντονιστή. Μέσα από τον αναστοχασμό και τη συζήτηση 

των αποτελεσμάτων της ιστοεξερεύνησης, προάγεται η κριτική σκέψη και αντιμετώ-

πιση κοινωνικών και επιστημονικών θεμάτων ως ανοιχτών προβλημάτων που επιδέ-

χονται πολλές λύσεις. Μέσω της ιστοεξερεύνησης σε ένα σχέδιο εργασίας επιτυγχά-

νονται οι εξής επιμέρους στόχοι: α) αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό με 

σαφείς σκοπούς και όρια για τους μαθητές/τριες β) ανάπτυξη δεξιοτήτων «υψηλού 

επιπέδου» όπως η ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση πληροφοριών, εμβάθυνση και ε-

φαρμογή γνώσεων γ) η οικοδόμηση των γνώσεων και των εννοιών γίνεται ομαδοσυ-

νεργατικά με βάση τη διαθεματική προσέγγιση αλλά και τον μαθητοκεντρικό τρόπο 

διδασκαλίας, εφόσον ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές/τριες 

ενώ μειώνει τον καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού δ)προωθείται η δημιουργικό-

τητα, η επινόηση καινούριων τρόπων παρουσίασης, η αλληλεπιδραστική μάθηση και 

ο διάλογος μέσα από την ανταλλαγή απόψεων για την διατύπωση και παρουσίαση 

του τελικού προϊόντος (Χατζηκυριάκου, 2014). 

Η ιστοεξερεύνηση οργανώνεται σε στάδια: 1) εισαγωγή: μύηση των μαθητών στη 

βασική ιδέα 2) εργασία ή δραστηριότητα: προσδιορισμός και διασαφήνιση της 

μορφής του τελικού προϊόντος 3) διαδικασία: ανάλυση του τρόπου εργασίας των 

ομάδων, παροχή πηγών προέλευσης πληροφοριών και απαιτούμενων οδηγιών 4) 

πηγές: παροχή απαιτούμενων πηγών που θα αξιοποιήσουν οι μαθητές/τριες για τη 

συλλογή των πληροφοριών 5) αξιολόγηση: καθορισμός τρόπου και μέσων 

αξιολόγησης του τελικού προϊόντος, διασαφήνιση κριτηρίων 6) συμπερασμα: τελικό 
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στάδιο, συγκέντρωση αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση 7) σελίδα εκπαιδευτικού: 

είναι αναρτήσεις του εκπαιδευτικού προκειμένου να διευκολύνουν την αναζήτηση 

των πληροφοριών από τους μαθητές αλλά και την παρακολούθηση του προγράμματος 

από των γονείς των μαθητών/τριών και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

(Χατζηκυριάκου, 2014). 

Διδακτικό σενάριο 

Η αφορμή για τη χρήση του webquest δόθηκε από το πρόγραμμα Teachers for Europe 

που υλοποιήθηκε κατά τις σχολικές χρονιές: 2014-2015 με θέμα «Anima Sana in 

Corpore Sano : Ευρώπη και Αθλητισμός» και 2015-2016 με θέμα «Περπατώντας στα 

μονοπάτια της Ευρωπαϊκής Μυθολογίας». Τα δύο θέματα αυτά είχαν κοινά σημεία 

και έγινε η απαραίτητη συσχέτιση κατά την υλοποίηση. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 

σε μαθητές της Α΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης του Πειραματικού Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Πα-

τρών. Τα υπο-θέματα που επιλέχθηκαν ήταν μετά από συζήτηση στην τάξη και σύμ-

φωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριων και της συσχέτισης που θα μπορούσε 

να γίνει ανάμεσά τους. 

Το Πρόγραμμα Teachers for Europe αποσκοπεί στην εξοικείωση των παιδιών με την 

Ευρώπη, τις χώρες, τις σημαίες και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 

ως βασικό άξονα την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών, για την ανάληψη πρωτοβου-

λιών ως προς την αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, προκειμέ-

νου να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο πως ανήκουν σε ένα μεγάλο σύνολο Ευρω-

παίων πολιτών, να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρα-

τών μελών αλλά και των πολιτών τους και έτσι να προετοιμασθεί μελλοντικά η ομα-

λή και ενεργή ένταξή τους σε αυτό το σύνολο. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια των ωρών της ευέλικτης ζώνης. H προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν μα-

θητοκεντρική, δηλαδή στόχος ήταν η ανάληψη πρωτοβουλίας και η ανακάλυψη της 

γνώσης από τους μαθητές με απλή καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς. Η μέθοδος 

συγκέντρωσης των πληροφοριών ήταν ομαδοσυνεργατική εφόσον οι μαθητές συνερ-

γάζονταν στην εύρεση και παρουσίασή τους. Το διδακτικό σενάριο οργανώθηκε ως 

εξής: Εισαγωγή: δόθηκε ο τίτλος της αποστολής και προκλήθηκε το ενδιαφέρον για 

τη διερεύνηση του θέματος. Εργασία: ενημερώθηκαν οι μαθητές για τα θέματα που 

θα ασχολούνταν και έγινε η ανάθεση ρόλων. Διαδικασία: δόθηκαν οι αποστολές δη-

λαδή οι αναλυτικές εργασίες της κάθε ομάδας, οι πηγές στις οποίες πρέπει να ανατρέ-

ξουν και έγινε περιγραφή και εξήγηση του τρόπου που θα δούλευαν οι μαθητές/τριες. 

Πηγές: εμφανίστηκαν όλες οι ιστοσελίδες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Α-

ξιολόγηση: παρουσιάστηκαν συγκεκριμένοι άξονες και κριτήρια για την αυτοαξιολό-

γηση των μαθητών. Συμπέρασμα: έγινε ανατροφοδότηση και κάποιες μεταγνωστικές 

ερωτήσεις ώστε οι μαθητές να αναστοχαστούν. Παρουσιάστηκαν επίσης οι πηγές που 

είχαν χρησιμοποιήσει οι μαθητές/τριες, πέρα από τις ήδη δοθείσες. Σελίδα εκπαιδευ-

τικού: αναλυτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό που θα θελήσει να εφαρμόσει την ι-

στοεξερεύνηση στην τάξη του κάνοντας κατάλληλες προσαρμογές ή για τους γονείς 

προκειμένου να ακολουθούν τη διαδικασία. 
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Το διδακτικό σενάριο στηρίχθηκε στις θεωρίες για την προσέγγιση της γνώσης των 

Piaget, Bruner και Vygotsky (Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, 2013). 

Κοινό σημείο στις εποικοδομητικές προσεγγίσεις είναι ότι η γνώση είναι ένα οργα-

νωμένο σύστημα νοητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται τόσο με τις προϋπάρ-

χουσες γνώσεις όσο και με το πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσματα περιβάλλον. Η προ-

σέγγιση του συγκεκριμένου θέματος έγινε μέσω των γνωστικών και κοινωνικοπολιτι-

σμικών θεωριών για τη μάθηση, το κριτικό και το κατασκευαστικό μοντέλο (κον-

στρουκτιβισμός) αντίστοιχα. Η ανακάλυψη της γνώσης γίνεται με ενεργητικό τρόπο, 

ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθη-

τών, διαδικασία που επιδιώκεται μέσω της ιστοεξερεύνησης. Η νέα γνώση οικοδομεί-

ται μέσα από ομαδοσυνεργατικές, δημιουργικές δραστηριότητες των ίδιων των μαθη-

τών, με τη μέθοδο της ανακάλυψης και της συνεργατικής μάθησης αλλά και με τη 

σπειροειδή ανάπτυξη της ύλης (Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, 2013). 

Στόχοι διδακτικού σεναρίου 

Ως προς το αντικείμενο, κατά το έτος 2014-2015 τέθηκαν οι εξής στόχοι για τους μα-

θητές: 1. Να αναζητήσουν πληροφορίες και εικόνες σχετικά με την ιστορία και την 

αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων. Να γνωρίσουν σημαντικά αθλητικά γεγονότα. 2. 

Να συλλέξουν πληροφορίες και εικόνες αναφορικά με τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες. 

3. Να αναζητήσουν τις σημαίες των ευρωπαϊκών χωρών και να τις χρωματίσουν. 4. 

Να μάθουν για τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη μέσω του αθλητισμού. 

5. Να αναζητήσουν και να εντοπίσουν πίνακες ζωγραφικής και εικόνες γλυπτών σχε-

τικά με τον αθλητισμό από αρχαία χρόνια έως σήμερα. 6. Να βρουν και να ακούσουν 

τη μουσική που συνοδεύει τους αγώνες, τους ύμνους της κάθε ευρωπαϊκής χώρας και 

να τους μεταφράσουν.  

Ως προς τις Τ.Π.Ε. οι μαθητές αναμενόταν: 1. Να αναπτύξουν θετική στάση και διά-

θεση απέναντι στις νέες τεχνολογίες. 2. Να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργα-

λείο ανακάλυψης. 3. Να θέτουν στόχους και να χειρίζονται το διαδίκτυο με σαφή ό-

ρια ως προς τη χρήση και συλλογή πληροφοριών και όχι την ατέρμονη αναζήτηση 

στο χαώδες περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού. 4. Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και να εξετάζουν κριτικά τις πληροφορίες που συλλέγουν. 5. Να εξοικειωθούν με τη 

χρήση του webquest, που τους επιτρέπει να ανακαλύψουν και να δομήσουν τη νέα 

γνώση με το δικαίωμα της επιλογής των πληροφοριών που συλλέγουν. 6. Να γίνει 

ελκυστικότερη η διαδικασία της γνώσης. 7. Να αναπτύξουν την ομαδοσυνεργατικό-

τητα, την επικοινωνία και τον διάλογο μέσα από την ευκαιρία που τους δίνεται από τη 

χρήση του webquest.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι στόχοι που τέθηκαν για τους μαθητές ήταν οι 

εξής: 1. Να γίνουν παραγωγοί γνώσης και όχι καταναλωτές. 2. Να αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη. 3. Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις. 

4. Να μάθουν να αναδεικνύουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και να τις χρησιμο-

ποιούν ως βάση για τη νέα γνώση. 5. Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου. 6. Να α-

σκηθούν σε δεξιότητες όπως η παρατήρηση και η περιγραφή. 7. Να καλλιεργηθεί η 
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φαντασία και η δημιουργική σκέψη. 

Υλοποίηση 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται οργανώθηκε και παρουσιάστηκε με βάση 

στην ιστοσελίδα http://t4esports.weebly.com/ (Εικόνα 1). Κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ανάμικτες ηλικιακές ομάδες των τριών ή 

τεσσάρων ατόμων. 

 
 

Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα του προγράμματος 

Η προβληματική και το θέμα ήταν πολύ οικείο για τους μαθητές και ήδη από την ει-

σαγωγή του θέματος εκδηλώθηκε άμεση ανταπόκριση. Οι δραστηριότητες που ακο-

λούθησαν είχαν ως επίκεντρο τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα. Α-

φού χωρίστηκαν οι ομάδες και ενημερώθηκαν οι μαθητές για τη διαδικασία, φτιάχτη-

κε η ιστοσελίδα μας όπου αναρτιούνταν από τους εκπαιδευτικούς οι αποστολές για 

κάθε βδομάδα. Κάθε ομάδα έφερνε τα αποτελέσματα, γινόταν συζήτηση, σχολιασμός 

και ανατροφοδότηση. Όταν το θέμα που έπρεπε να διερευνηθεί ήταν πολλαπλό (π.χ. 

αναζήτηση των χρωμάτων και των σχεδίων για κάθε σημαία των χωρών της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης), χωρίζονταν ισόποσα οι δραστηριότητες σε κάθε ομάδα.  

ΟΜΑ-

ΔΕΣ 

1η Εβδομάδα 

Η Ευρώπη 

2η Εβδομάδα  

Μαθαίνοντας 

τις Χώρες 

3η Εβδομάδα  

Το αθλητικό 

«Οικοδόμη-

μα» 

4η Εβδομάδα  

Οι Πανευρω-

παϊκοί Αγώνες 

5η Εβδομάδα  

Η Ευρωπα-

ϊκή Τέχνη 

στον Αθλη-

τισμό 

6η Εβδομάδα 

Σύνοψη - 

Παρουσιά-

σεις 

Α Τάξη Γράφω το Καταγράφω Εικόνες από Εικόνες σε Ζωγραφιά με Αγωνιστικό 
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Πίνακας 1. Περιγραφή των δράσεων 

Αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα της χρήσης του Webquest ήταν ενθαρρυντικά και ανώτερα των 

προσδοκιών. Οι μαθητές όχι μόνο ενεργοποιήθηκαν και ανέλαβαν πληροφορίες αλλά 

συνεργάστηκαν με σύμπνοια και βοηθώντας ο ένας τον άλλον σε ένα κλίμα αμοιβαί-

ας κατανόησης, σεβασμού προς τις απόψεις και τα παραγόμενα αποτελέσματα των 

υπόλοιπων συμμαθητών/τριών, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τον διάλογο, την ανα-

τροφοδότηση και την αλληλεπίδραση των ομάδων. Οι μαθητές επίσης συνειδητοποί-

ησαν πως η αναζήτηση στο διαδίκτυο πρέπει να έχει σαφή όρια και στόχους ώστε να 

φέρει αξιόπιστα αποτελέσματα. Έγινε συζήτηση για τους κινδύνους και τις παγίδες 

του παγκόσμιου ιστού και πώς θα μπορούσαμε εμείς ως ενεργοί και σκεπτόμενοι 

χρήστες να τις αποφύγουμε. Τα παιδιά επισκέπτονταν την ιστοσελίδα που φτιάξαμε 

όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, αφού συναντιούνταν για τη διεκπεραίωση 

των εργασιών. Οι γονείς των μαθητών/τριών είχαν θετική στάση προς το πρόγραμμα 

και βοήθησαν τους μαθητές/τριες όπου χρειάστηκε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

του διδακτικού σεναρίου. Οι εκπαιδευτικοί είχαμε ρόλο συντονιστή δίνοντας σαφείς 

οδηγίες, διευκολύνοντας τη διαδικασία με την επίλυση ερωτημάτων βασικών για τη 

διεκπεραίωση του προγράμματος και εμψυχώνοντας τις ομάδες μέσα από την ανα-

τροφοδότηση των προσπαθειών τους. 

Από την εμπειρία των μηνών που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα, συμπεράναμε 

πως η χρήση του webquest πράγματι συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών ως 

προς τη γνώση, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ενδυνάμωση του συναι-

σθήματος μιας ισχυρής ομάδας με κοινούς στόχους και κλίμα συνεργασίας και αλλη-

λοβοήθειας που προετοιμάζει με ισχυρές αξίες και θεμέλια ενεργούς πολίτες για την 

κοινωνία του μέλλοντος. Θεωρούμε σκόπιμη την ευρύτερη χρήση των ιστοεξερευνή-

σεων στις σχολικές μας τάξεις, αφού έχουμε θέσει τα βασικά θεμέλια και έχει γίνει η 

απαραίτητη οργάνωση στα στάδια που προαναφέρθηκαν. 

 

όνομά μου σε 

τρεις Ευρωπα-

ϊκές γλώσσες 

τις χώρες της 

Ευρώπης και 

βρίσκω/ μα-

θαίνω μερικά 

ιδιαίτερα 

χαρακτηρι-

στικά τους 

τους αγώνες 

στο παρελθόν 

σχέση με τους 

Πανευρωπαϊ-

κούς Αγώνες  

αγώνες Παιχνίδι 

Γ, Δ, Ε 

Ιστορική ανα-

δρομή σε 

αγώνες στην 

Ευρώπη. Α-

ναφορά σε 

Ολυμπιακούς, 

αγωνίσματα, 

αναβίωση, 

πόλεμος. 

Πανευρωπαϊ-

κοί αγώνες. 

Ορισμός. Πότε 

οργανώθηκαν 

για πρώτη φο-

ρά, κάθε πότε 

γίνονται, πού, 

ποια αθλήματα 

περιέχουν, 

πληροφορίες, 

εικόνες. 

Αναζήτηση 

για πίνακες 

ζωγραφικής 

και εικόνες 

γλυπτών 

σχετικά με 

τον αθλητι-

σμό 

Θεατρικό 

Δρώμενο 
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Πασχαλινές κάρτες, ήθη και έθιμα 

 Γραμματικοπούλου Σοφία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

sophiagram@hotmail.com 

Τζήκα Σοφία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

newsofiatzika@gmail.com 

Περίληψη 

Η ανάγκη για εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και αλληλεπίδραση μεταξύ συναδέλφων 

τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, μας οδήγησε στην εκπόνηση του έργου “Πασχαλι-

νές κάρτες και έθιμα”. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 

προγράμματος «eΤwinning» τη σχολική χρονιά 2014-15 από ένα ολοήμερο τμήμα Νη-

πιαγωγείου με τη συμμετοχή 18 νηπίων-προνηπίων. Σκοπός μας ήταν να γνωρίσουμε 

τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας, αλλά και άλλων λαών, να συνεργαστούμε μαζί τους, 

να ανταλλάξουμε καινούργιες ιδέες και να τις μοιραστούμε μαζί με τα παιδιά μας. Στό-

χος μας ήταν να προσεγγίσουμε τη μάθηση σε μια άλλη κοινωνικο-πολιτιστική διά-

σταση. Να ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα στερεότυπα και να δώσουμε στη διαδικασία 

της μάθησης έναν άλλον αέρα, τόσο με τη χρήση του Η/Υ, όσο και μέσω μιας ευρωπα-

ϊκής συνεργασίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών για γνώση και συνεργασία 

με παιδιά ενός άλλου πολιτισμού, μιας άλλης χώρας. 

Λέξεις-Κλειδιά: eTwinnig, παράδοση, διαπολιτισμικότητα, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Το eΤwinning είναι μια κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, που στόχο έχει να προ-

ωθήσει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους. Η Δικτυακή Πύλη του είναι 

το σημείο συνάντησης και ο χώρος εργασίας εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών αλλά 

και δράσεων. Η χρήση του Η/Υ και των Νέων Τεχνολογιών έδωσε μια άλλη διάσταση 

στο έργο, αφού η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

των παιδιών και να προσελκύσει την ενεργητική τους συμμετοχή, προσφέροντάς τους 

διάφορες μαθησιακές δυνατότητες και εμπειρίες, όπως αναφέρει ο Κέκκερης (2010). 

Τα παιδιά είχαν αναπτύξει κάποιες πρότερες βασικές γνώσεις και κάποιους βασικούς 

χειρισμούς του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τους οποίους είχαμε δουλέψει στη διάρκεια 

της χρονιάς, όπως ικανότητα κίνησης του κέρσορα και του ποντικιού, γνώση λειτουρ-

γίας κάποιων βασικών πλήκτρων, λεπτομερή παρατήρηση της οθόνης, και ήταν εξοι-

κειωμένα με τη χρήση του. Από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής το σχολείο διαθέτει 

έναν Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, εγκατεστημένα λογισμικά, όπως αυτά αναφέρο-

νται παρακάτω, εκτυπωτή, ηχεία και ψηφιακή μηχανή. Η εκπαιδευτική βαθμίδα στην 

οποία αναφέρεται το πρόγραμμα, είναι παιδιά νηπιαγωγείου, αλλά θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου παρακινώντας τα παι-

διά να χρησιμοποιήσουν περισσότερα εργαλεία και λογισμικά των Νέων Τεχνολογιών. 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν περίπου δύο μήνες.  
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Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα πασχαλινά ήθη και έθιμα της πατρίδας μας αλλά 

και να μάθουμε τα έθιμα άλλων λαών, να βρούμε ομοιότητες και διαφορές και να α-

νταλλάξουμε ιδέες στην κατασκευή πασχαλινών καρτών, να βάψουμε αβγά, να κά-

νουμε λαμπάδες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το Πάσχα. Καταθέσαμε το έργο στην 

πλατφόρμα του «eTwinning» και περιμέναμε τους συνεργάτες μας. Σε σύντομο χρο-

νικό διάστημα ανταποκρίθηκαν δύο σχολεία από την Πολωνία και το ταξίδι ξεκίνησε. 

Ήταν ένα ταξίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα ταξίδι μεταξύ τριών σχολείων της 

ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας όμως την ίδια στιγμή δύο διαφορετικών ευρωπαϊκών χω-

ρών, με διαφορετικούς πολιτισμούς, ήθη και έθιμα. Η επικοινωνία πραγματώθηκε 

μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, διαφόρων εργαλείων Web 2.0 και του ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου.  

Σκοποί και στόχοι του προγράμματος 

Η εκπόνηση αυτού του έργου είχε ως γενικό σκοπό να γνωρίσουν τα παιδιά τα πασχα-

λινά ήθη και έθιμα μέσα από την προσέγγιση της τοπικής παράδοσης και να έρθουν σε 

επαφή με άλλα ήθη και παραδόσεις άλλων πολιτισμών, να μάθουν να τις σέβονται, να 

τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

 Οι επιμέρους στόχοι ήταν:  

 Να διαμορφώσουν μια θετική στάση στις πολιτισμικές διαφορές των λαών. 

 Να καλλιεργήσουν την ισότητα και το σεβασμό μεταξύ των πολιτισμών. 

 Να ανακαλύψουν κώδικες επικοινωνίας με παιδιά που μιλούν διαφορετική γλώσσα 

αλλά έχουν τις ίδιες ανάγκες και αισθάνονται το ίδιο με αυτά. 

 Να επισημάνουν και ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών λαών.  

 Να συνειδητοποιήσουν ότι τα έθιμα ενός λαού μπορεί να είναι διαφορετικά τόσο 

από τόπο σε τόπο όσο και από κράτος σε κράτος. 

 Να μάθουν πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της παράδοσής μας και ότι μερικά 

έθιμα τείνουν να εξαφανιστούν. 

 Να γνωρίσουν την αξία της συνεργατικότητας και της δημοκρατικής λήψης απο-

φάσεων. 

 Να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

 Να μάθουν να επιλύουν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν. Να μάθουν βασι-

κές γνώσεις του Η/Υ και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν 

με την χρήση των ΤΠΕ. 

 Να καλλιεργήσουν την δημιουργική τους έκφραση με τη χρήση διάφορων υλικών. 

 

Παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα 

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003) και ΑΠΣ η γνώση είναι άνευ νοήματος, αν 

είναι απομονωμένη και ξεκομμένη από τα παιδιά. Ιδιαίτερη αξία έχει η γνώση να είναι 

βιωματική, δηλαδή να πηγάζει μέσα από τα βιώματα των παιδιών, να είναι ενεργητική, 

να εξωθεί τα παιδιά στην αυτενέργεια, τη συνεργασία, τη λήψη πρωτοβουλιών και στη 

μετατροπή της γνώσης σε πράξη (ΔΕΠΠΣ, 2003 σ. 1). Οι γνωστικές περιοχές που ε-

μπλέκονται σύμφωνα με το ΑΠΣ του νηπιαγωγείου είναι: Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

και Αλληλεπίδραση. Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση, Παιδί και ΤΠΕ, Παιδί 

και Δημιουργία και Έκφραση. 

Η αφόρμηση του θέματος «Πασχαλινές κάρτες, ήθη και έθιμα» ξεκίνησε από τα ίδια 

τα παιδιά. Στόχος ήταν να δοθεί στη διαδικασία της μάθησης μια προσέγγιση διερευ-

νητική, ανανεώνοντας τη σχολική γνώση και τη μαθησιακή διαδικασία. 

Αν και οι μαθητές ήταν πολύ μικρής ηλικίας (σχολική βαθμίδα νηπιαγωγείου), και μόνο 

στην ιδέα ότι θα αναπτυσσόταν συνεργασία και επικοινωνία με άλλα δύο σχολεία ενός 

άλλου κράτους με παιδία της ηλικίας τους τα νήπια έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό. Μο-

λονότι χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας είναι ο εγωκεντρισμός και η αδυναμία τους 

να κατανοήσουν τους άλλους, ωστόσο, η συνεργατική μάθηση πρέπει να καλλιεργείται 

και να αποτελεί στόχο στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (Αυγητίδου, 2008). 

Ως εκ τούτο η παιδαγωγική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η «Ομαδοσυνεργατική» 

και αυτό γιατί σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, εγχώριων και διεθνών, 

θεωρείται ως η μορφή διδασκαλίας που «εξασφαλίζει τη μέγιστη ανάπτυξη των παι-

διών σε όλους τους τομείς» (Καζέλα, 2009, σ.25). Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής 

της διδασκαλίας, είναι ότι χρησιμοποιεί την ομάδα των μαθητών ως μέσο διεξαγωγής 

διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργασίας, με σκοπό 

να επέλθει η ατομική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2004, σ.16). Επίσης, καλλιεργείται η 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, μέσω της διαδικασίας αλληλεπίδρασης, συζήτησης, ε-

πίλυσης προβλημάτων, του εμπλουτισμού του προφορικού λόγου και της φαντασίας, 

ενώ η γνώση που αποκτιέται είναι πολύπλευρη, σταθερή και ολοκληρωμένη. Τέλος, η 

συνεργατική διδασκαλία βελτιώνει την κοινωνική τους συμπεριφορά και τα κάνει πιο 

δεκτικά σε κάθε είδους διαφορετικότητα. Η συνεργασία και η αλληλοεπικοινωνία με 

τα δυο σχολεία της Πολωνίας πήρε μια διάσταση διαπολιτισμική. Η διαπολιτισμικό-

τητα κατά τον Dewey και Galtung δίνει μια άλλη θεώρηση στην παιδεία, γιατί η γνώση 

της διαφορετικότητας και η αποδοχή της οδηγεί στην αποφυγή των συγκρούσεων και 

της βίας άρα δίνει την ευκαιρία στην καλλιέργεια της Ειρήνης (Κανακίδου & Παπα-

γιάννη, 1997, σ.45). 

Πορεία των δράσεων 

1. Σαν μικροί φωτογράφοι, φωτογραφήσαμε τους χώρους του Νηπιαγωγείου μας, ανα-

ζητήσαμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, τις αποθηκεύσαμε και επιλέξαμε με ψηφοφορία, 

καταγράφοντας σε ένα χαρτί τις προτιμήσεις των παιδιών για τη μουσική και τις εικό-

νες. Τελικά δημιουργήσαμε video με εφέ, με το εργαλείο Web 2.0 animoto. Παρουσιά-

σαμε τη χώρα μας, την πόλη μας, το σχολείο μας. https://vimeo.com/119526863 
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2. Ψάξαμε στην υδρόγειο σφαίρα και στο χάρτη την Πολωνία, αναζητήσαμε τη σημαία 

της, ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της και ομαδικά σε ψηφιδωτό φτιάξαμε τις σημαίες των 

δύο κρατών. Φωτογραφίες αυτής της δουλειάς στείλαμε στους συνεργάτες μας. Συνθέ-

σαμε και ανασυνθέσαμε τα γράμματα της λέξης «Πολωνία». Επεξεργαστήκαμε τις ο-

νομασίες των δύο χωρών και τα ονόματα των παιδιών και με το εργαλείο Web 2.0 

tagxedο μετατρέψαμε τις λέξεις σε γραφήματα. Φτιάξαμε ηλεκτρονικό βιβλίο με την 

εφαρμογή του foto issue. Επίσης ιδέα των παιδιών ήταν να δώσαμε στις κούκλες της 

τάξης μας, τον Περικλή και την Χαρά να κρατούν τις σημαίες των χωρών μας. 

https://issuu.com/sophiagram/docs/foto_fa0c00181f61c8/1?e=15554248/11463687 

3. Η Καθαρά Δευτέρα και το πέταγμα του χαρταετού αποτελούν το ξεκίνημα των πα-

σχαλινών μας εθίμων και, όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορούσε να λείψουν από την 

παρουσίασή μας. Έφτιαξε το κάθε παιδί το δικό του και βγήκαμε στην αυλή μας να τον 

πετάξουμε. Έπειτα φτιάξαμε και έναν ομαδικό χαρταετό. Από όλη αυτή τη διαδικασία 

επιλέξαμε μαζί με τα παιδιά τις φωτογραφίες και δημιουργήσαμε το video που τους 

στείλαμε να δουν.  http://photopeach.com/album/erw18m?ref=est 

4. Σειρά είχαν οι πασχαλίτσες. Ανοίξαμε τα φτερά μας και πετάξαμε μακριά στέλνο-

ντας πασχαλινά μηνύματα στους καινούργιους φίλους και φίλες μας στην Πολωνία. 

http://photopeach.com/album/5tvxnt?ref=more  Παίζοντας με τις δυνατότητες που μας 

δίνουν οι νέες τεχνολογίες, διασκεδάσαμε βλέποντας την ίδια παρουσίαση με διαφορε-

τικό τρόπο! http://photopeach.com/album/5tvxnt?ref=more#spiral 

5. Επιλέξαμε μαζί με τα παιδιά εικόνες από το διαδίκτυο με τα βασικά έθιμα του ελλη-

νικού Πάσχα (τσουρέκια, κόκκινα αυγά, σούβλες, λαζαράκια, επιτάφιος, κυρά- σαρα-

κοστή, λαμπάδες, χαρταετός, κ.α.), τα εκτυπώσαμε διπλά και τα πλαστικοποιήσαμε, 

δημιουργώντας παιχνίδι καρτών memory. Στείλαμε με το ταχυδρομείο τα παιχνίδια στα 

συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους φίλους μας να γνωρί-

σουν τα έθιμά μας παίζοντας το ίδιο παιχνίδι με εμάς. Με το εργαλείο Web 2.0 Prezi 

ετοιμάσαμε την παρουσίαση αυτής της δραστηριότητας.  

https://prezi.com/vej_ctxs7tum/podwojne-karty/# 

6. Ομαδική κατασκευή μεγάλης Κυρά-Σαρακοστής. Φωτογραφίσαμε τη σύνθεσή της 

και με το πρόγραμμα επεξεργασίας slideshow creator you tube και επεξηγηματικούς 

υπότιτλους παρουσιάσαμε το έθιμο. https://www.youtube.com/watch?v=slgPHkOfsE0 

7. Φτιάξαμε σύμφωνα με τα έθιμά μας πασχαλινά νηστήσιμα κουλουράκια, μεταφρά-

σαμε τη συνταγή, δημιουργήσαμε το video (slideshow creator you tube), και το ανεβά-

σαμε στην πλατφόρμα ΤwinSpace.  

https://www.youtube.com/watch?v=d3LEjTNNxrE 
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8. Δημιουργήσαμε ένα συνεργατικό πασχαλινό παραμύθι. Τα παιδιά της Πολωνίας 

γράψανε την αρχή, προσδίδοντας το δικό τους πολιτιστικό στίγμα, μας το έστειλαν σε 

power point και εμείς το συνεχίσαμε. Χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες και ζωγραφίσαμε 

τη συνέχεια του παραμυθιού προσθέτοντας τη δική μας πολιτιστική κουλτούρα. 

9. Οι καινούργιοι φίλοι και φίλες μας, μας έστειλαν σπόρους, το λεγόμενο δικό τους 

«πασχαλινό φυτό», που λάβαμε με το ταχυδρομείο. Γίναμε κηπουροί, πήραμε τσάπες, 

τσουγκράνες ποτιστήρια και τους φυτέψαμε. Την όλη διαδικασία την παρουσιάσαμε 

σε PowerPoint.  

10. Ζαχαροπλαστική, φτιάξαμε Λαζαράκια. Μετρήσαμε, ζυγίσαμε, κάναμε δοκιμές υ-

λικών με κλειστά μάτια, αντιγράψαμε τη συνταγή. Φωτογραφίσαμε τη δουλειά μας 

βήμα προς βήμα και με το πρόγραμμα δημιουργίας video you tube την παρουσιάσαμε. 

https://www.youtube.com/watch?v=YIuu-V0-TjY 

11. Φυσικά δε θα μπορούσε να λείψει το βάψιμο των αβγών και η κατασκευή λαμπά-

δων. Έτσι αναμίξαμε τα χρώματα, αποξηράναμε πορτοκάλια, πήραμε ξυλάκια κανέ-

λας, κορδέλες, φτερά και αφήσαμε την φαντασία μας να τρέξει, το αποτέλεσμα ήταν 

πραγματικά εντυπωσιακό. https://www.youtube.com/watch?v=_EXjVoMf66c 

12. Ετοιμάσαμε ατομικές πασχαλινές κάρτες με την τεχνική decoupage και παρουσιά-

σαμε την δραστηριότητα με το εργαλείο Web 2.0 Kizοa. 

https://www.youtube.com/watch?v=9akL4esSLvA 

13. Ετοιμάσαμε πασχαλινά καδράκια, κάρτες για δώρα, λαμπάδες για τις συνεργάτιδες 

νηπιαγωγούς και τα στείλαμε με το ταχυδρομείο. Βήμα - βήμα φωτογραφίσαμε τη δρα-

στηριότητα και ετοιμάσαμε video. Συζητήσαμε στην ολομέλεια τις έννοιες: «συνεργα-

σία και προσφορά» και καταγράψαμε το πώς αισθανόμαστε κάθε φορά που συνεργα-

ζόμαστε. https://www.youtube.com/watch?v=rrbl3QJM614  

14. Παραλάβαμε φάκελο με το ταχυδρομείο ο οποίος περιείχε πασχαλινές κάρτες, ξε-

χωριστή για το κάθε παιδί και γύψινες πασχαλινές φιγούρες για μας και τους μαθητές 

μας. Διαβάσαμε τις ξεχωριστές ευχές που είχε κάθε κάρτα και τις μεταφράσαμε στα 

ελληνικά. Μιλήσαμε για τα συναισθήματά τόσο των φίλων μας που μας τις έστειλαν 

όσο και για τα δικά μας που τα παραλάβαμε.  

15. Με την εφαρμογή Thinglink δημιουργήσαμε μια διαδραστική αφίσα στην οποία 

ενσωματώσαμε tags με υλικό από πασχαλινές δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε 

στην τάξη. https://www.thinglink.com/scene/637913708995018753 

Επίσης, επάνω σε ένα χαρακτηριστικό ελληνικό τοπίο παραθέσαμε διάφορες φωτογρα-

φίες από το ελληνικό Πάσχα. Η επιλογή έγινε από μικρές ομάδες παιδιών. 
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 https://www.thinglink.com/scene/638816871138721794 

Τέλος, με το ίδιο εργαλείο συμπεριλάβαμε φωτογραφικό υλικό και video όλων των 

συνεργατών του έργου μας, με σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των δράσεων. 

https://www.thinglink.com/scene/641033973153136640 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αξιολογώντας τους μαθητές με συζήτηση 

της ολομέλειας στην τάξη, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά εμπέδωσαν αβίαστα πολλές από 

τις δραστηριότητες που βίωσαν όσον αφορά κυρίως την δική μας παράδοση, αλλά θυ-

μόνταν και περιέγραφαν και έθιμα των συνεργαζόμενων σχολείων βλέποντας τον τοίχο 

της συνεργασίας μας στην τάξη (Εικόνα 1). 

    

Εικόνα 1. Ο τοίχος της συνεργασίας μας. 

  

Συμπεράσματα 

Η συνεργασία μας αυτή ήταν πολύ δημιουργική και τα οφέλη πολλαπλά. Πρώτα απ΄ 

όλα τα παιδιά διεύρυναν τους ορίζοντές τους και βγήκαν πέρα από τα ελληνικά σύνορα. 

Γνωρίσαμε παιδιά και αποκτήσαμε καινούργιους φίλους και φίλες από τον υπόλοιπο 

κόσμο και διαπιστώσαμε εμπειρικά ότι μπορεί να μιλάμε διαφορετική γλώσσα, έχουμε 

όμως τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια συναισθήματα. Τελικά αυτά που μας ενώνουν με 

τους άλλους ανθρώπους είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Αυτό 

πιστεύω πως είναι μια διαπίστωση πολύ σημαντική και μάλιστα όταν το συμπέρασμα 

διεξάγεται βιωματικά σε μία τόσο νεαρή την ηλικία.  
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Τα οφέλη του σχολείου μας είναι ότι γνωρίσαμε άλλα σχολεία, είδαμε τον τρόπο λει-

τουργίας τους, επικοινωνήσαμε με καινούργιους συνεργάτες και συνεργάτιδες, και α-

νταλλάξαμε γνώσεις, ιδέες και συναισθήματα. 

Τα αποτελέσματα του έργου ήταν να γνωρίσουμε καλύτερα τα ήθη και έθιμα του τόπου 

μας αλλά παράλληλα και να μάθουμε πως ένας άλλος, άγνωστος σ΄ εμάς, λαός γιόρ-

τασε το Πάσχα, να γνωρίσουμε τα δικά του ήθη και παραδόσεις, να αλληλεπιδράσουμε, 

να συνεργαστούμε, να αποκτήσουμε καινούργιους φίλους και φίλες (Εικόνα 2). Ακόμη 

τα παιδιά αντιλήφτηκαν πόσο δημιουργική μπορεί να είναι η χρήση των ΤΠΕ.  

 

Εικόνα 2. Δημιουργία καινούργιων φίλων. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο βραβεύτηκε με την ετικέτα ποιότητας (Εικόνα 

3).  

 

Εικόνα 3. Το βραβείο. 
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Erasmus+ KA2 και Νηπιαγωγείο 

Η περίπτωση του 1/Θ Νηπιαγωγείου Δρεπάνου  

Μαντζανίδου Γαρυφαλλιά 

Εκπαιδευτικός Π.Ε 60 

faly@hol.gr 

Περίληψη 

Το παρόν σχέδιο πραγματοποιείται στα πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 και 

αφορά στρατηγικές συμπράξεις που ενισχύουν τις διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ορ-

γανισμών/φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και σε άλλους 

τομείς. Απαραίτητη είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τριών φορέων από τρείς διαφορε-

τικές χώρες. Το Νηπιαγωγείο από το Φθινόπωρο του 2015 συμμετέχει με το σχέδιο 

OUR COLOURFUL WORLD. Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους πραγματοποιή-

θηκαν κοινές δράσεις (λογότυπος,padlet,ιστοσελίδα σχεδίου διαδικτυακή ψηφοφορία, 

e-book, lumieres technique,QR code ,Ρodcast) στις οποίες οι Τ.Π.Ε έχουν πρωτεύοντα 

ρόλο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συμμετοχή όλων των μαθητών και στην γνωριμία 

με τις ξένες γλώσσες. Το σχέδιο συνεχίζεται και. ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 

2017 όπου θα γίνει και η παρουσίαση και διάχυση των τελικών προϊόντων από τα συμ-

μετέχοντα σχολεία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Erasmus+ KA2, Our Colourful, World, Lumiere, E-Book, Ρodcast 

Εισαγωγή 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαί-

δευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.Το πρό-

γραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και τη νεολαία. Το σχέδιο OUR COLOURFUL WORLD ανήκει στην βασική δράση 

ΚΑ2, συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στην σχολική 

εκπαίδευση .H συνεργασία ξεκίνησε μέσο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αδελφοποίη-

σης (e-Twinning) με αφορμή την επιθυμία ανάπτυξης σχεδίου για τον πολιτισμό την 

κουλτούρα τις παραδόσεις,, τους μύθους, τις γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών με 

ευρεία χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Στόχος είναι η ένταξη και συμμετοχή όλων των 

μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο σχέδιο στο οποίο συμμετέ-

χουν πέντε κράτη, Ελλάδα, Αγγλία που είναι και ο συντονιστής του σχεδίου, Ιταλία, 

Γαλλία και Φιλανδία .εμπλέκονται σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης (πρώτες τάξεις Γυμνασίου ). Αυτό καθιστά πολύ ενδιαφέρουσα την συνεργασία 

καθώς όλα τα σχολεία πραγματοποιούν τις ίδιες δράσεις προσαρμοσμένες σε όσες α-

παιτείται (όπως στο Νηπιαγωγείο ) στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών. Η συμμετοχή 

ενός Νηπιαγωγείου και δη Μονοθέσιου στο πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 είναι μια 

πρόκληση καθώς όλες οι δράσεις που πραγματοποιούνται στα εταιρικά σχολεία από 
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ομάδες εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων με τους μαθητές, στο Νηπιαγωγείο πραγ-

ματοποιούνται από μόλις έναν εκπαιδευτικό και τους μαθητές.. 

Διάρκεια σχεδίου – συμμετέχουσες χώρες 

Το σχέδιο έχει διάρκεια δύο έτη Σεπτέμβριος 2015 – Αύγουστος 2017 .Οι χώρες που 

συμμετέχουν είναι Ελλάδα (Νηπιαγωγείο Δρεπάνου) ,Αγγλία (Crossgates Primary 

School Milnrow), Φιλανδία (Latokartanon Peruscoulu) ,Γαλλία (Collège des Seize 

Fontaines, St Zacharie, Ιταλία (Istituto Comprensivo di Campli) 

Περιγραφή του σχεδίου 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής και σχολικής ένταξης, παρέχοντας 

υψηλής ποιότητας μάθηση για όλους τους μαθητές. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό έχει 

τα δικά του χαρίσματα και ιδιαιτερότητες λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά στο σχέδιο, 

στόχος είναι η πλήρη ένταξη και συμμετοχή όλων των μαθητών .Στο πλαίσιο αυτό, 

θέλει να αναπτύξει στρατηγικές, μέσα από ένα «Πολιτιστικό» θέμα, με στόχο να αυξή-

σει την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εκμάθηση ξένων γλωσσών για όλους 

τους μαθητές. Μέσω δραστηριοτήτων όπως ξένες γλώσσες, δεξιότητες ΤΠΕ, Μουσική, 

Δράμα, Τέχνες και άλλες επιδιώκεται η συμμετοχή και ένταξη όλων των μαθητών λαμ-

βάνοντας υπόψη τις συναισθηματικές και ψυχικές τους ανάγκες ώστε να αξιοποιήσουν 

στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους δίνονται στο σχολείο καθώς και η εμπλοκή των 

γονέων τους. "Ο Πολύχρωμός μας κόσμος" σημαίνει τον διαφορετικό κόσμο κάθε μα-

θητή, γιατί το καθένα από αυτά τα παιδιά μπορεί, κάποια στιγμή, να έχει ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες,: φυσικές, βιολογικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές, που τα σχολεία φυ-

σικά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοήσει γι αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνονται στο 

σχέδιο στρατηγικές ένταξης..Μέσα από τις διάφορες συναρπαστικές και προκλητικές 

δραστηριότητες της σύμπραξης το σχέδιο θα ανταποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα εστιά-

ζοντας στις δυνατότητες κάθε μαθητή, την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στο στυλ 

μάθησης των μαθητών παρέχοντας μια ποικιλία υλικών και στρατηγικών διδασκαλίας. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές ευαισθητοποιούνται σε θέματα που έχουν σχέση με τον πο-

λιτισμό, την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Τα 

δε προϊόντα που θα παραχθούν όπως Ντοκιμαντέρ, Ε-Βook , Podcast καθώς και το 

εγχειρίδιο ένταξης των μαθητών στην τάξη θα διαδοθούν στην σχολική και ευρύτερη 

κοινότητα. 

Επιμέρους στόχοι 

Γνωριμία με την Ευρώπη τον πολιτισμό την κουλτούρα τις παραδόσεις τις γλώσσες 

των εταιρικών σχολείων 

Να ενισχυθεί η ισότητα η συμμετοχή και η ένταξη παρέχοντας υψηλής ποιότητας δι-

δασκαλίας/μαθησης σε όλους τους μαθητές χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών και δι-

δακτικών τεχνικών. Μείωση των εμποδίων στην μάθηση 

1416

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Αποδοχή της ιδιαιτερότητας 

Γνωριμία με τις γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών με σκοπό να αυξηθεί το  

ενδιαφέρον και η εκτίμηση και του δικού μας πολιτισμού αλλά και των άλλων. 

Εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες ώστε να εξοικειωθούν 

με εργαλεία και νέες γνώσεις οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται και προσπαθούμε να πα-

ρακολουθούμε και ακολουθούμε. (Ενίσχυση ψηφιακού εγγραματισμού)  

Μαθητές και εκπαιδευτικοί να γίνουν δημιουργικοί και καινοτόμοι. 

Αξιοποίηση του Ε- Twinning 

Συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών των εταιρικών σχολείων και επειδή αυτό δεν 

είναι εφικτό μόνο με προσωπική επαφή η συνεργασία γίνεται με την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών, έτσι αποκτούνται δεξιότητες στην χρήση τους 

Διάχυση των γνώσεων που θα αποκτηθούν των δραστηριοτήτων του σχεδίου καθώς 

και των προϊόντων που θα παραχθούν μέσω της εμπλοκής της σχολικής κοινότητας, 

συλλόγων γονέων, τοπική κοινότητα, ΜΜΕ ,μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Δράσεις 2015-2016 

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 

ΔΡΑΣΗ 1η 

Γνωριμία των μαθητών χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό τοίχο padlet.To padlet είναι μια 

διαδικτυακή εφαρμογή που μας δίνει την δυνατότητα να παρουσιάζουμε τους εαυτούς 

μας ,τις ιδέες τις απόψεις τις σκέψεις τις ανακοινώσεις μας και πολλά άλλα. Στον ψη-

φιακό τοίχο οι μαθητές αφού πρώτα επέλεξαν το avatar τους συστήθηκαν στους μαθη-

τές των συνεργαζόμενων σχολείων 

ΔΡΑΣΗ 2η  

Επιλογή Λογότυπου .Στόχος η επιλογή του λογότυπου (logo) του σχεδίου. Οι εκπαι-

δευτικοί αφού εξήγησαν στους μαθητές την έννοια και σημασία του λογότυπου ζήτη-

σαν όλα τα παιδιά (από κάθε χώρα ) να ζωγραφίσουν ένα σχέδιο/ζωγραφιά που κατά 

την γνώμη τους θα είναι αντιπροσωπευτική για το έργο μας,, έπειτα κάθε χώρα μετά 

από ψηφοφορία σε επίπεδο τάξης επέλεξε τρείς ζωγραφιές. Ακολούθησε ο καθορισμός 

συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας κατά την οποία οι μαθητές των συνεργαζόμενων 

σχολείων θα ψήφιζαν για την επιλογή του λογότυπου του σχεδίου. Την συγκεκριμένη 

λοιπόν ημέρα και ώρα πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη διαδικτυακή ψηφοφορία με την 
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χρήση των Google forms.Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου χρησιμοποίησαν τον διαδρα-

στικό πίνακα. (αφού πρώτα συνδέθηκαν στο ιντερνέτ και ,μπήκαν στα μηνύματα του 

λογαριασμού του σχολείου) για να ψηφίσουν ένας ένας τον λογότυπο της επιλογής 

τους.. 

ΔΡΑΣΗ 3η 

Επικοινωνία μέσω skype με τα εταιρικά σχολεία. Καθορίστηκε συγκεκριμένη ημέρα 

και ώρα για την επικοινωνία με κάθε συνεργαζόμενο σχολείο μέσω skype ώστε οι μα-

θητές μετά την ψηφοφορία για τον λογότυπο να μιλήσουν και να γνωριστούν και από 

<κοντά>. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου αφού επέλεγαν το εικονίδιο πληκτρολογούσαν 

τον κωδικό, συνδεόντουσαν και συνομιλούσαν με τους μαθητές κάθε εταιρικού σχο-

λείου και οι εκπαιδευτικοί μεταφράζαμε. Η διαδικασία γίνεται στον διαδραστικό πί-

νακα γεγονός που ενθουσιάζει τους μαθητές του Νηπιαγωγείου λόγω της μεγάλης ο-

θόνης.. Η επικοινωνία μέσω skype πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

(τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ) 

ΔΡΑΣΗ 4η 

Η επόμενη κοινή δράση συνέπεσε με τον ερχομό της γιορτής των Χριστουγέννων. Χρη-

σιμοποιήθηκε και πάλι ο ψηφιακός τοίχος padlet στον οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές 

ανέβασαν ευχές στην γλώσσα κάθε κράτους και έγιναν αναρτήσεις εθίμων και παρα-

δοσιακών φαγητών/γλυκών των γιορτινών ημερών (στην γλώσσα κάθε κράτους και 

μεταφρασμένα στα Αγγλικά. Επίσης δημιουργήθηκε με το animoto video maker, βίντεο 

στο οποίο οι μαθητές τραγουδούσαν τα παραδοσιακά κάλαντα .Το Βίντεο προστέθηκε 

στον τοίχο. Μ αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε και να βρούμε 

ομοιότητες και διαφορές στα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων των άλλων κρατών. 

ΔΡΑΣΗ 5η 

Επόμενη κοινή δράση ήταν η επιλογή και φωτογράφιση 10 σημείων αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος Στην πρώτη συνάντηση των εταίρων αποφασίσθηκε τα δέκα σημεία να 

είναι τα κάτωθι, εκκλησία , μουσείο, δρόμος, θέατρο, ταχυδρομείο , γέφυρα, σιντρι-

βάνι, δημαρχείο ,παλαιό κτήριο, το σχολείο μας Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου συνο-

δεία ομάδας γονέων και την εκπαιδευτικό αφού πρώτα επέλεξαν τα 10 σημεία αιτιολο-

γώντας τον λόγο για τον οποίο τα επέλεξαν και συλλέγοντας πληροφορίες από το δια-

δίκτυο ξεκίνησαν για τα δουν από κοντά και να τα φωτογραφήσουν .Ορίστηκαν ομάδες 

από δύο μαθητές κάθε ομάδα θα φωτογράφιζε από ένα σημείο αρχιτεκτονικού ενδια-

φέροντος. Ακολούθησε σύντομη περιγραφή κάθε σημείου σε word (συγκεκριμένα οι 

μαθητές του Νηπιαγωγείου περιέγραφαν η εκπαιδευτικός έγραφε και στην συνέχεια οι 

μαθητές τα αντέγραψαν στον διαδραστικό πίνακα σε word ) και έπειτα έγινε μετατροπή 

σε pdf από τους μαθητές ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία του E- BOOK .Στην συ-

νέχεια οι μαθητές έστειλαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα pdf. Στο E-Book η πα-

ρουσίαση των 10 αρχιτεκτονικών σημείων γίνεται όπως αναφέρθηκε στην μητρική 
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γλώσσα κάθε χώρας και στα αγγλικά. Το e- book θα ολοκληρωθεί τον χειμώνα του 

2016 και θα παρουσιασθεί τον Μάιο του 2017. 

ΔΡΑΣΗ 6η 

Βιντεοσκόπηση σύμφωνα με την τεχνική των αδελφώνLumieres ( των εφευρετών – 

δημιουργών του κινηματογράφου).Μετά την εκπαίδευση των συμμετεχόντων εκπαι-

δευτικών στην τεχνική των αδερφών Lumieres που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία για 

μία εβδομάδα από ομάδα σκηνοθετών και παραγωγών για την δημιουργία ταινίας διάρ-

κειας 1 λεπτού (ρεαλιστικής απεικόνισης της πραγματικότητας) ακολούθησε η κινημα-

τογράφηση με τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν να μυήσουν τους μαθητές 

στον μαγικό κόσμο της κινηματογράφησης και της τεχνικής Lumieres και ακολούθως 

να πειραματιστούν μαζί πριν προβούν στην δημιουργία ταινιών διάρκειας 1 λεπτού. Ο 

στόχος είναι στο τέλος να παραχθεί ντοκιμαντέρ με ταινίες 1 λεπτού με σκηνές από την 

καθημερινή ζωή . Σύμφωνα με την τεχνική αυτή θα πρέπει να στηθεί κάμερα, η οποία 

όμως θα πρέπει να είναι ακίνητη, σε ένα σημείο που θα έχουμε επιλέξει και προβλέψει 

ότι μέσα στο επόμενο 1 λεπτό θα πρέπει να συμβεί κάτι σημαντικό, εάν δεν συμβεί τότε 

προχωράμε στο επόμενο βήμα το οποίο είναι να βρεθεί άλλο σημείο για να στηθεί η 

κάμερα ,επίσης θα πρέπει ο κινηματογραφιστής-μαθητής να μην μιλά κατά την διάρ-

κεια που κινηματογραφεί.. Οι ταινίες του 1 λεπτού που βιντεοσκοπούν οι μαθητές θα 

περιέχουν σκηνές της καθημερινής ζωής στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο ,στα μαγα-

ζιά, στους σταθμούς λεωφορείων ,τραίνων και αλλού ,με ζώα και λοιπά θέματα . Το 

ντοκιμαντέρ θα είναι ένα από τα τελικά προϊόντα του σχεδίου μας και η ολοκλήρωση 

του , μετά από τον απαραίτητο έλεγχο και τελική έγκριση των Ιταλών παραγωγών , θα 

γίνει στις αρχές του επόμενου έτους. Αναφέρουμε τελική έγκριση διότι κατά το μεσο-

διάστημα τα βίντεο των μαθητών τα ανεβάζουμε σε ειδικό φάκελο που έχουμε δη-

μιουργήσει για κάθε χώρα στο dropbox ,ακολούθως αφού ελεγχθούν και εγκριθούν από 

την ομάδα των παραγωγών τα ανεβάζουμε στην σελίδα του προγράμματος στο E-

Twinning . 

ΔΡΑΣΗ 7η 

Παρουσίαση ενός μύθου/θρύλου κάθε χώρας από τους μαθητές ώστε μαθητές και εκ-

παιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό μέσω των μύθων /θρύλων κάθε χώ-

ρας ,να ανταλλάξουν ιδέες και σκέψεις για τους μύθους/θρύλους .Οι εκπαιδευτικοί των 

συνεργαζόμενων σχολείων πιστεύουν πως οι μύθοι/θρύλοι είναι και πνευματική τροφή 

όχι μόνο για τους μαθητές αλλά για όλους γι αυτό το λόγο επιλέχτηκε και ως δράση 

του σχεδίου. Κάθε εταιρικό σχολείο οφείλει να παρουσιάσει κατά την επίσκεψη των 

εταίρων έναν μύθο/θρύλο της χώρας του. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου επέλεξαν και 

παρουσίασαν τον μύθο της Θεάς Αθηνάς και του Θεού Ποσειδώνα .Η επιλογή του μύ-

θου έγινε από τα παιδιά και αφορμή ήταν το project της ελιάς που είχαμε διαπραγμα-

τευθεί κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές μετά από συζήτηση θεώ-

ρησαν πως όλοι γνωρίζουν για την αρχαία Ελλάδα ,τους Ολυμπιακούς Αγώνες οπότε 

γιατί να μην παρουσιάσουν τον συγκεκριμένο μύθο που τους άρεσε πάρα πολύ και που 
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δείχνει πως πήρε το όνομα της η Αθήνα και πως μάλωναν οι θεοί μεταξύ τους και τις 

λύσεις που δίνονται.. Καθ όλη την διάρκεια που οι μαθητές παρουσίαζαν τον μύθο, 

στον διαδραστικό πίνακα εμφανιζόταν η μετάφραση στα Αγγλικά. Οι παρουσιάσεις 

των μύθων /θρύλων βιντεοσκοπούνται και θα χρησιμοποιηθούν στο σχέδιο. Η παρου-

σίαση του μύθου καθώς και κάποιες από τις δράσεις ήταν και η Θεατρική Παράσταση 

του Καλοκαιριού του Νηπιαγωγείου 

ΔΡΑΣΗ 8η 

Δημιουργία Qr Code. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην Ελλάδα έγινε παρουσί-

αση του Qr Code στους εκπαιδευτικούς και αποφασίσθηκε πως θα χρησιμοποιηθεί στο 

σχέδιο μας. Καταλήξαμε στην απόφαση να συνδέσουμε την ιστοσελίδα, τον λογότυπο, 

το Podcast καθώς και τα 10 σημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος με Qr Code ώστε οι 

μαθητές να μάθουν τον γραμμωτό κώδικα κα να δουν πως αυτές οι κουκίδες κρύβουν 

κάτι σημαντικό αλλά και το σχέδιο να γίνει πιο ελκυστικό. Oι μαθητές του Νηπιαγω-

γείου έφεραν διάφορα προϊόντα στα οποία υπήρχε γραμμωτός κώδικας και αφού τον 

σκανάραμε με κινητό είδαμε τι κρυβόταν πίσω από τον κώδικα. Η ιδέα της δημιουργίας 

κώδικα από τα ίδια τα παιδιά τα κατενθουσίασε, προτάθηκαν ιδέες όπως να βάλουμε 

σε τέτοιο κώδικα και το σχολείο μας ή το αγαπημένο τους παιχνίδι ή την φωτογραφία 

τους και να χαιρετούν. 

ΔΡΑΣΗ 9η 

Η ιστορία μας σε Podcast.Tα Podcast είναι ψηφιακά αρχεία τα οποία δημιουργούνται 

με λογισμικό ηχογράφησης, μικρόφωνο, ιντερνέτ, τα αρχεία οι χρήστες μπορούν να τα 

κατεβάσουν και να τα ακούσουν όποτε θέλουν. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην 

Ελλάδα οι μαθητές των συνεργαζόμενων χωρών έκαναν προτάσεις για την δημιουργία 

της ιστορίας για το σχέδιο μας. Κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις για το θέμα, τους ή-

ρωες την πλοκή τον τίτλο του σεναρίου. Στο τέλος επιλέχθη η πρόταση Ιταλίδας μαθή-

τριας για το σενάριο και προς τιμήν της δόθηκε το όνομα της ηρωίδας του σεναρίου. Η 

ηρωίδα είναι ένα κορίτσι που ονομάζεται Σοφία και...η συνέχεια στα επεισόδια κάθε 

χώρας. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου χωρισμένοι σε ομάδες δημιούργησαν την δική 

τους ιστορία μετά από καταιγισμό ιδεών τις οποίες η εκπαιδευτικός κατέγραφε. Τέλος 

οι μαθητές επέλεξαν την ιστορία μιας ομάδας την οποία η εκπαιδευτικός την ηχογρά-

φησε σε smart κινητό με ειδική εφαρμογή Εγγραφής Φωνής. Την ιστορία οι μαθητές 

την διηγήθηκαν και ηχογραφήθηκε και στα Αγγλικά .Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

ήταν η εξής η εκπαιδευτικός έκανε την αφήγηση και οι μαθητές έλεγαν τους ρόλους 

τους στα Αγγλικά .Το κείμενο που είχαν να μάθουν ήταν μικρό και το έκαναν πρόβα 

στο σχολείο και στο σπίτι με τους γονείς φυσικά γνώριζαν τι σήμαιναν αυτά που έλεγαν 

στην Αγγλική γλώσσα καθώς είχε προηγηθεί η διαδικασία στο σχολείο. Οι μικροί μα-

θητές κατενθουσιασμένοι {μιλούσαν} Αγγλικά στα διαλλείματα το επόμενο χρονικό 

διάστημα μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους καθώς η δημιουργία της ιστορίας πραγμα-

τοποιήθηκε στις αρχές του Ιουνίου. Το PODCAST θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 

2017 και θα είναι ένα από τα προϊόντα του σχεδίου 
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Αποτίμηση του πρώτου έτους 

Έχει αποφασισθεί να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της κινη-

τικότητας μέσο των google forms και ερωτηματολογίων .Τα έως τώρα δεδομένα που 

έχουν συλλεχθεί απέδειξαν τα θετικά αποτελέσματα του σχεδίου όχι μόνο σε σχολικό 

αλλά και σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο .Στο επίπεδο της τάξης προχωρήσαμε πιο 

πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία ,η χρήση των Νέων Τεχνολογιών είναι δεδο-

μένη και αναπόσπαστη στο σχέδιο και δόθηκε η αφορμή να έρθουμε με σε επαφή με 

νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εξέλιξη του σχεδίου και να 

γίνουμε πιο δημιουργικοί. Οι μαθητές χάρη στο σχέδιο έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέ-

ρον για τις ξένες γλώσσες και ειδικά στην Αγγλική γλώσσα, έτσι πιστεύω πως δόθηκαν 

τα κίνητρα μ’ αυτή την πρώτη επαφή οι μικροί μαθητές όχι μόνο να γνωρίσουν αλλά 

και να εμπλακούν ενεργά με τις ξένες γλώσσες και για τις ανάγκες του σχεδίου αλλά 

και στο απώτερο μέλλον. για προσωπικό τους όφελος..Βελτιώθηκαν οι κοινωνικές και 

γνωστικές τους δεξιότητες οι μαθητές όλων των ευρωπαϊκών σχολείων συνεργάζονται 

, αλληλεπιδρούν και έμαθαν να σέβονται την διαφορετικότητα. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αναλυτικό πρόγραμμα Νηπιαγωγείου ΔΕΠΠΣ 

The Lumiere Brothers and Cinema (Science Discoveries) 

Δικτυακές αναφορές 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus 

https://el.padlet.com/features 

https://www.entrepreneurs-journey.com/230/what-is-a-podcast/ 
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Από το Quark μέχρι το Σύμπαν. 

 Μια βιωματική προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών της Σύγχρονης Φυσικής. 

Πάτκου Ευδοξία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 και Π.Ε.04.01, M.Sc  

epatkou@sch.gr 

Περίληψη 

Η Φυσική συνοδεύεται άδικα μάλλον από τη φήμη ότι είναι δύσκολη, ότι δεν είναι 

πρακτική ή ότι είναι βαρετή. Μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά βαρετή όχι! Τα αναλυτικά 

προγράμματα και ο χρόνος ποτέ δεν φτάνουν  στα πεδία που η Φυσική γίνεται πράγματι 

συναρπαστική ή διασκεδαστική για τα παιδιά. Στο παράδειγμά μας έγινε μια προσπά-

θεια να διατυπωθούν στην τάξη βασικές έννοιες της Φυσικής, με σκοπό να δοθεί κύριος 

ρόλος στις διεισδυτικές και σημαντικές ιδέες που τις περιβάλλουν.  

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσική, θεμελιώδεις έννοιες, γνώση, μάθηση 

Εισαγωγή 

Σε μια εποχή που συνεχώς αναδύονται νέες τεχνολογίες ο επιστημονικός αλφαβητισμός 

θα έπρεπε να είναι θεμελιώδους σημασίας. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς με 

λεπτομέρεια τους μηχανισμούς της Φυσικής για να εκτιμήσει τις επαναστατικές εξελί-

ξεις στους κβαντικούς υπολογιστές ή την κοσμολογία, είναι όμως σημαντικό, να κατα-

λαβαίνει γιατί αυτές οι εξελίξεις είναι σημαντικές και πως πρόκειται να αλλάξουν την 

τεχνολογία και τη ζωή μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο η Φυσική γίνεται ένα καίριο πεδίο  καλλιέργειας ικανοτήτων γιατί, 

καθώς οι μαθητές/τριες προσπαθούν να καταλάβουν τον φυσικό κόσμο γύρω τους, α-

ναπτύσσουν  την ικανότητά τους να προσδιορίσουν ποιον να εμπιστευτούν και τι να 

πιστέψουν για διάφορα θέματα του κόσμου τους. Τα παιδιά, δέχονται νέες πληροφορίες 

που συχνά αναιρούν εκείνες που ήξεραν, ή τις μετασχηματίζουν, μαθαίνουν να αποκα-

λύπτουν και να αναλύουν. Βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους θα 

μπορέσουν να αναπτύξουν και την ικανότητα χρήσης επιστημονικών  μεθόδων. Μέσα 

από ανάλογες μαθησιακές εμπειρίες τα παιδιά μυούνται όχι μόνο στον κόσμο της Φυ-

σικής αλλά και στην κατανόηση του πως εξελίσσεται αυτή, όπως και οι άλλες επίσης 

επιστήμες. Είναι ανάγκη οι επιστήμες να αντιμετωπιστούν με φαντασία και έμπνευση, 

αν επιθυμούμε να παίξουν δημιουργικό ρόλο στην εκπαίδευση όλων των ανθρώπων 

και όχι μόνο των μελλοντικών επιστημόνων. Η λογοτεχνία, οι τέχνες, (ζωγραφική, κι-

νηματογράφος), η μουσειακή εκπαίδευση και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοι-

νωνιών (Τ.Π.Ε.) αποτελούν θεματικά πεδία, και διδακτικές προσεγγίσεις που αλληλε-

πιδρούν και αναπτύσσονται μέσα στον δυναμικό κόσμο της  Φυσικής επιστήμης. (Πα-

παδόπουλος, 2016) 

Διδακτικό αντικείμενο 

Στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επιλέξαμε να ασχοληθούμε με θεμελιώδεις 

έννοιες της Φυσικής που δεν διδάσκονται βάσει του αναλυτικού προγράμματος και που 

έρχονται σε σύγκρουση με την προσχολική γνώση, αλλά και την επίσημη σχολική ύλη. 
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Οι ενότητες αυτές αφορούσαν την τέταρτη διάσταση και την έννοια του χρόνου, τη 

θεωρία της σχετικότητας, το καθιερωμένο μοντέλο, την προέλευση των δυνάμεων, την 

αρχή της απροσδιοριστίας, το διαστελλόμενο σύμπαν, την μεγάλη έκρηξη. 

Σκοπός – Διδακτικοί στόχοι 

Σκοπός: Η εξοικείωση  των μαθητών με θεμελιώδεις έννοιες της σύγχρονης Φυσικής. 

Επιμέρους στόχοι:  

Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν βασικές έννοιες και μεγάλες ιδέες της Φυσικής, 

χωρίς μαθηματικά και τύπους, μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το διάβασμα 

βιβλίων καθώς και με ταινίες επιστημονικής φαντασίας, τη συζήτηση και κυρίως το 

παιχνίδι. Επίσης να εφαρμόσουν γνώσεις τους για τις ΤΠΕ, κατά τη διαδικασία της 

παρουσίασης των δραστηριοτήτων. Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη μά-

θηση και στη γνώση, όχι μόνο της Φυσικής, αλλά και όλων των επιστημών, που θα 

έχει κίνητρο όχι τον βαθμό, αλλά την ευχαρίστηση. Να συνηθίσουν να συνεργάζο-

νται, να εργάζονται ομαδικά και να ανακαλύπτουν την χαρά της μάθησης. 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην Β΄ τάξη του 1ου Γυμνασίου Πυλαίας, στο πλαίσιο 

της «Βιωματικής εργασίας  στην ενότητα “Πολιτισμός και τέχνες”», (σχολική χρονιά 

2015-16),  που πραγματοποιούνταν ενταγμένο στο σχολικό πρόγραμμα για μια ώρα την 

εβδομάδα. Οι μαθητές/τριες ήδη έχουν κάποια επαφή από το Δημοτικό γενικά με τις 

Φυσικές επιστήμες και στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου έχουν γνωρίσει με πειραματικό 

τρόπο τα Θεμελιώδη Μεγέθη. Τη Φυσική οι μαθητές/τριες Γυμνασίου αρχίζουν να την 

διδάσκονται ως επιστήμη στη Β΄ τάξη. Αρχίζουν με συστηματικό τρόπο να ορίζουν τις 

κινήσεις, τις δυνάμεις, το έργο και ενέργεια, τη θερμότητα. Τα παιδιά βρίσκονται μπρο-

στά σε ένα συνονθύλευμα από νόμους και τύπους και το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά και 

το αναλυτικό πρόγραμμα, δύσκολα μπορεί να τους μεταδώσει κάποια αίσθηση της ου-

σίας και της μεθόδου της επιστήμης, της κατανόησης της δομής που μπορεί να οδηγή-

σει τους μαθητές/τριες στις θεμελιακές έννοιες της επιστήμης.  

 Θεωρητική τεκμηρίωση  

Η διδακτική μεθοδολογία προσεγγίζει την καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση ό-

πως περιγράφεται από τον Jerome Bruner. Οι μαθητές ανακαλύπτουν σταδιακά, αρχές, 

νόμους και εσωτερικές δομές της επιστήμης μέσα από μια βιωματική διαδικασία με 

επαλήθευση ή διάψευση. 

Αποτελεσματική διδασκαλία είναι αυτή που δεν περιορίζεται μόνο στο να καλύψει την 

ύλη, αλλά και που δίνει την πρέπουσα σημασία στο πρόβλημα της κατανόησης της 

δομής,  που θα οδηγήσει τα παιδιά πιο γρήγορα στις θεμελιακές έννοιες της Φυσικής 

και όχι μόνο επιστήμης.  

Οι βασικές ιδέες που αποτελούν τον πυρήνα των θετικών επιστημών είναι τόσο απλές 

όσο και παντοδύναμες. Οι ιδέες αυτές όταν διατυπώνονται μόνο  με εξισώσεις γίνονται 

σε πολλά παιδιά δυσνόητες και απωθητικές. Και αυτό γιατί δεν τις «ένιωσαν» με την 

διαίσθησή τους, ή γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να τις «βιώσουν». Η ύλη πρέπει να 
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επανέρχεται στις βασικές αρχές αναπτύσσοντάς τες συνεχώς έως ότου ο/η μαθη-

τής/τρια  συλλάβει τον πλήρη τυπικό τους  μηχανισμό.  

Ο Bruner μας λέει ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον 

στο οποίο ο/η κάθε μαθητής/τρια θα μπορέσει να βρει νέες γνώσεις. Η εκπαίδευση υ-

πάρχει για να οδηγεί και να στηρίζει τον/την  νέο/α μαθητή/τρια  στην αλληλεπίδραση 

του/της  με το περιβάλλον για να κατακτήσει τις γνώσεις. ( Bruner, 1960) 

Η κατανόηση των στοιχειωδών αρχών της Φυσικής, αλλά και μιας οποιασδήποτε άλλης 

επιστήμης, κάνει το θέμα πραγματικά αφομοιώσιμο. Οι λεπτομέρειες που θα μάθουν 

αργότερα θα είναι ενταγμένες σε ένα πειθαρχημένο σύνολο, και έτσι θα παραμείνουν 

στην μνήμη. Οι λεπτομέρειες παραμένουν στην μνήμη όταν απλοποιείται ο τρόπος πα-

ρουσίασης. Η επιμονή στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών, έχει  σχέση και με την 

επαρκή «μεταφορά μάθησης» (Βruner, 1960). Με το να αντιληφθεί ο/η μαθητής/τρια  

ότι μια περίπτωση είναι μέρος μιας γενικότερης κατάστασης αποκτά την ικανότητα να 

κατανοεί και άλλα παρόμοια φαινόμενα με τον ίδιο τρόπο. 

Επίσης, όταν θα ξανασυναντήσει την ίδια ιδέα σε διαφορετική μορφή, αλλού, θα μπο-

ρέσει να την κατανοήσει καλύτερα. Τέτοια παραδείγματα συναντούμε σε όλες τις επι-

στήμες. Η θέση ότι τα πράγματα είναι συνδεδεμένα και όχι μεμονωμένα, ότι τα πράγ-

ματα αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τον 

πολλαπλό προκαθορισμό των  γεγονότων τόσο στη φύση όσο και στην κοινωνία.  

Αν οι απαιτήσεις του μαθήματος της Φυσικής, τόσο όσο αφορά το σχολικό εγχειρίδιο, 

όσο και την διδασκαλία και την εξέταση δεν έχουν την οπτική της ευρύτερης βασικής 

δομής, δεν δίνουν την ευκαιρία στον/στην μαθητή/τρια να κάνει το άλμα από εκείνα 

που έμαθε σε όσα θα χρειασθεί να μάθει. Το σημαντικότερο, η μάθηση που δεν περι-

λαμβάνει την κατανόηση των γενικών αρχών δεν προσφέρει  την πνευματική συγκί-

νηση, απαραίτητη προϋπόθεση για να αντικατασταθεί η εξωτερική ενίσχυση, δηλαδή 

οι υλικές και κοινωνικές «αμοιβές», ο έπαινος, οι βαθμοί κ.λπ. με τα εσωτερικά κίνη-

τρα, δηλαδή με επιθυμία και θέληση για τη μάθηση αυτή καθεαυτή (Bruner, 1960). 

Ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα το οικοδόμημα της φυσικής φάνταζε ακλόνητο, στις 

αρχές του 20ου αιώνα νέες επιστημονικές ανακαλύψεις - δομή ατόμου,  θεωρία σχετι-

κότητας,  κβαντική θεωρία - τροποποιούν ριζικά την επιστημονική νοοτροπία. Η Φυ-

σική του σχολείου δυστυχώς δεν μπαίνει στις θεματικές αυτές και οι απόφοιτοι έχουν 

ως βασική γενική γνώση, αυτήν του προηγούμενου αιώνα. 

Οι θεματικές που επιλέχθηκαν στην συγκεκριμένη  παρέμβαση (τέταρτη διάσταση –

χωρόχρονος- θεωρία σχετικότητας, βαρύτητα, αλληλεπίδραση δυνάμεων κ.α.) αποτε-

λούν καλά παραδείγματα για την κατανόηση της επιστήμης ως μια συγκεκριμένη πα-

ραγωγή μέσω συνεχών ρήξεων και ανακατασκευών Αποτέλεσμα αυτής της οπτικής 

είναι η έρευνα του επιστημονικού φαινομένου όχι στη βάση του άξονα «αλήθεια» αλλά 

του άξονα «πρόοδος», μια ιδέα που διατυπώνει ο Gaston Bachelard και βάσει της ο-

ποίας γίνεται εμφανής ο κοινωνικός χαρακτήρας των επιστημών (Bachelard, 2000). 

Γράφει ο Bachelard: «Ο νέος έρχεται στο μάθημα ήδη με προδιαμορφωμένες εμπειρι-
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κές γνώσεις. Το ζήτημα γι’ αυτόν δεν είναι να αποκτήσει μια μόρφωση προσανατολι-

σμένη στην εμπειρία, αλλά να την αλλάξει, να βγάλει από τη μέση τα εμπόδια που η 

καθημερινή ζωή έχει συσσωρεύσει» (Κoυζέλης, 1991,168). Ο μαθητής δεν καταλαβαί-

νει, όχι επειδή «δεν ξέρει» αλλά ακριβώς γιατί «ξέρει» και κατά συνέπεια για να «μά-

θει», θα πρέπει να απελευθερωθεί από κάποιες «γνώσεις».  Επομένως, η διδασκαλία 

είναι υποχρεωμένη, πριν από την «παροχή» της επιστημονικής γνώσης να άρει τα ε-

μπόδια, που συνίστανται στην πρότερη γνώση, που έχουν οι μαθητές για τα συγκεκρι-

μένα ζητήματα (Κουζέλης, 1991). Η «στρεβλή» προσχολική γνώση έχει τη δική της 

«δομή» και η αποδόμησή της είναι προϋπόθεση για την επιστημονική εκπαίδευση. Το 

σχολείο –εκπαιδευτικοί και μαθητές- μπορεί να είναι αφετηρία μιας τέτοιας αποδόμη-

σης.   

Ο Κουζέλης μιλάει για «άνοιγμα μιας ακόμα πόρτας» δεδομένου ότι η προηγούμενη 

ανάλυση μας φέρνει σε ρήξη «με την κυρίαρχη αντίστοιχη εικόνα της πραγματικότη-

τας…». 

Κανένα σύνολο γνώσεων δεν μπορεί απλώς να «μεταφερθεί», γιατί δεν είναι δυνατό 

να διδαχθεί κανείς κάτι αν δεν συλλάβει το νόημα, αν δηλαδή δεν συμμετάσχει σε μια 

πράξη «ανακατασκευής» αυτού που καλείται να γνωρίσει, σε μια πράξη παραγωγής 

του εν τέλει. Μαθαίνει κανείς στο μέτρο μόνο που παράγει το γνωστικό αποτέλεσμα. 

Αυτές οι επιστημολογικές θεωρήσεις προσφέρουν δυνατότητες για την κατασκευή μιας 

διδακτικής που να θεμελιώνεται και να προωθεί την ιδέα της κριτικής συμπλήρωσης 

με άξονα την ανάγκη ορθού χειρισμού της «πρότερης» γνώσης (Λάσκος, 2006). 

Αυτό, βέβαια, δεν αφορά μόνο την αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης αλλά και 

της πρότερης, προσχολικής μορφής της. Όπως και πάλι σημειώνουν οι Σολομών και 

Κουζέλης, «αυτή η αμφίδρομη σύνδεση επιστημονικού και βιωματικού που επιτελείται 

από το σχολείο και διαμεσολαβείται από την λεγόμενη σχολική επιστήμη,  είναι που 

προσδίδει στον εκπαιδευτικό θεσμό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως κοινωνικού μηχα-

νισμού αναπαραγωγής της γνώσης. Μέσω αυτής της σύνδεσης θεμελιώνεται η αμοι-

βαία νομιμοποίηση και αλληλοπαραπομπή που συνοδεύει τα δύο γνωστικά πλαίσια 

στην κοινωνική τους λειτουργία. Όχι μόνο το κύρος ή η αυθεντία της επιστημονικής 

αλλά και ο “αυθόρμητος” χαρακτήρας της καθημερινής γνώσης, όπως και η επιβεβαί-

ωση της μιας από την άλλη αποτελούν προϊόντα της εγκατάστασης της αμφίδρομης 

αυτής σύνδεσης, την οποία ενσαρκώνει η σχολική επιστήμη» (Ι. Σολομών –Γ. Κουζέ-

λης, 1994, 249) 

Όπως πολύ διεξοδικά έχει δείξει ο Λεβ Βιγκότσκι, έργο της παιδαγωγικής δράσης είναι 

να παρέμβει στη συμπεριφορά του υποκειμένου κατά τη διαδικασία της αλλαγής της 

βοηθώντας τα παιδιά να ολοκληρώσουν την ήδη επικείμενη σε κάθε στάδιο ανάπτυξή 

τους. Αξιοποιώντας το παιχνίδι ως γνωστικό παράγοντα, μεταφέροντας την καθημερι-

νότητα μέσα στο σχολείο, συσχετίζοντας τα δεδομένα της τελευταίας με έννοιες που 

παρέχει το σχολείο μπορούμε να δημιουργήσουμε «ζώνες επικείμενης ανάπτυξης», 

προωθώντας την κατάσταση του παιδιού από τη φανταστική χειραφέτηση που του πα-

ρέχει το παιχνίδι στη «χειραφέτηση της πράξης». (Βιγκότσκι, 1997) 
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Εφαρμογή στην τάξη 

Η παρέμβαση έγινε με τις τέσσερις θεματικές ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επειδή η παρέμβαση έπρεπε να εντάσσεται στις τέχνες και τον πολιτισμό, αξιοποιή-

σαμε την λογοτεχνία, τη  ζωγραφική, με κατασκευές με διάφορα υλικά, και χρήση ΤΠΕ 

(δημιουργία comic, λογισμικό παρουσιάσεων, e-book, κινούμενη εικόνα, ταινία) για 

την παρουσίαση των δραστηριοτήτων. 

Πρώτη θεματική: Τέταρτη διάσταση. Τα παιδιά εδώ κατασκεύασαν κόσμους με μία 

διάσταση, δύο και τρείς διαστάσεις. Χρησιμοποίησαν σχοινιά, χαρτόνια, ξύλα. Προ-

σπάθησαν να φανταστούν πως θα ήταν οι κάτοικοι μιας χώρας με μία, ή δύο διαστά-

σεις, και πως θα ήταν η ζωή τους. Πολύ παραστατικά το είδαμε στην ταινία The flat-

land. (http://www.flatlandthemovie.com/ προσπέλαση 12-9-2016). Με τις κατασκευές 

διαπίστωσαν ότι για να γίνει αντιληπτή από κάποιον μια επιπλέον διάσταση, πρέπει να 

«βγει» απ’ αυτές στις οποίες βρίσκεται, όπως όταν ένα μυρμήγκι πέσει από ένα σύρμα, 

ή από ένα τραπέζι. (Άμποτ, 1988) 

 

Εικόνα 1. Κατασκευάζοντας μια επιπεδοχώρα 

Διαπίστωσαν επίσης, πως είναι δυνατό κάτοικοι ενός κόσμου δύο διαστάσεων, όπως 

στην επιφάνεια ενός κυλίνδρου, ενώ ζουν σε δύο διαστάσεις να μην αντιλαμβάνονται 

την τρίτη. Αυτό το περιγράφει πολύ καλά η ταινία Dr Quantum-Flatland, 

https://www.youtube.com/watch?v=BWyTxCsIXE4 προσπέλαση 12-9-2016). Οι ται-

νίες αυτές προκάλεσαν έντονες συζητήσεις στην τάξη. Και όλα αυτά για να καταλά-

βουν πως ενώ ζούμε σε κόσμο τριών διαστάσεων, η τέταρτη διάσταση υπάρχει, παρόλο 

που δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Στο σημείο αυτό αναφερθήκαμε στην μη Ευ-

κλείδεια γεωμετρία και την αφήσαμε για το μέλλον. Και για να φανταστούμε την τέ-

ταρτη διάσταση στραφήκαμε στη λογοτεχνία και την ζωγραφική. Διαβάσαμε την «Α-

λίκη στη χώρα των θαυμάτων» του συγγραφέα Λιούις Κάρολ, που πέφτει μέσα από μια 

λαγότρυπα και περιπλανάται σε ένα άλλο σύμπαν, και μεγάλα κλασικά έργα μέσα από 

τα κλασσικά εικονογραφημένα του συγγραφέα Χ. Τζ. Γουέλς όπως «Η μηχανή που 

τρέχει μέσα στα  χρόνια»  που μας ταξιδεύει με μια χρονομηχανή στο έτος 802701 μ.Χ. 

«Ο αόρατος άνθρωπος», ο οποίος πίνοντας ένα υγρό περνούσε στην τέταρτη διάσταση 

και γινόταν αόρατος , «Δόκτωρ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ», και «Το στοιχειό του Κά-

ντερβιλ» του συγγραφέα Ό. Ουάιλντ. Στον 19οαι, εποχή που γράφονται αυτά τα έργα, 

η τέταρτη διάσταση τράβηξε το ενδιαφέρον του αποκρυφισμού, του μυστικισμού και 

θεωρούσαν ότι τα φαντάσματα ήταν όντα της 4ης διάστασης (Ibanez, 2011). Άλλο βι-

βλίο που διάβασαν και παρουσίασαν τα παιδιά ήταν «Η πύλη του χωροχρόνου» της 
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συγγραφέως Νινέττας Βολουδάκη. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το πώς οι άνθρωποι 

προσπάθησαν να αποδώσουν στις δύο διαστάσεις τις τρεις. Μιλήσαμε για την ζωγρα-

φική των σπηλαίων (33.000, 14.000 π.Χ.) για την ζωγραφική της Αναγέννησης και με 

ποιο τρόπο εισήγαγαν την προοπτική. Για τους καλλιτέχνες του 20ου αι. για τους οποί-

ους η τέταρτη διάσταση ήταν ένα σύμβολο απελευθέρωσης και πηγή νέων ιδεών, όπως 

για το ρεύμα του κυβισμού, του φουτουρισμού, του ιμπρεσιονισμού, του σουπρεματι-

σμού, του σουρεαλισμού, (Ibanez, 2011 και http://www.slideshare.net/akarpuzos/h-4-

27360348), προσπελάστηκε 12-9-16). Στο τέλος έκαναν μερικά μαθήματα ζωγραφικής 

με προοπτική με τη βοήθεια της καθηγήτριας των καλλιτεχνικών και ζωγράφισαν και 

δικά τους έργα. 

Δεύτερη θεματική: Καθιερωμένο μοντέλο. Ο στόχος στη Φυσική είναι να υπάρχουν 

όσο το λιγότεροι κανόνες και εδώ φανταστήκαμε τη Φυσική σαν ένα παιχνίδι ή μια 

σειρά παιχνιδιών με μπάλες. Με την πρώτη ματιά τα παιχνίδια μοιάζουν μεταξύ τους. 

Δύο ή περισσότεροι παιδιά - παίχτες, παριστάνουν τα στοιχειώδη σωματίδια και παί-

ζουν παιχνίδια. Τα παιχνίδια αντιστοιχούν στις τέσσερις δυνάμεις που κάθε μια έχει 

μια σειρά από δικούς της, παρόμοιους με των άλλων κανόνες. Δεν συμμετέχουν όλα τα 

σωματίδια σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό το σύνολο των  σωματιδίων και των κανόνων 

είναι γνωστό, από τη δεκαετία του 1970, ως Καθιερωμένο Μοντέλο (Murray Gell-

Mann, Abdus Salam, Glashow, Sheldon Lee Glashow). 

Μιλήσαμε για τη δομή της ύλης και αναπαραστήσαμε το ατομικό πρότυπο του Thom-

son με σταφιδόψωμο και τα στοιχειώδη σωματίδια με ζαχαρωτά. Για να αντιληφθούμε 

πώς αλληλεπιδρούν δύο σωματίδια και τι είναι αυτό που λέμε δύναμη, παίξαμε παιχνί-

δια με μπάλα και δύο παίχτες. Δύο σωματίδια π.χ. ηλεκτρόνια για να αλληλεπιδράσουν 

πρέπει να βρίσκονται σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Θα ήταν άπραγα αν δεν υπήρχε 

αυτό το πεδίο. Από πού όμως προέρχεται αυτό το πεδίο; Τα σωματίδια για να ειδοποι-

ήσουν το ένα το άλλο για την παρουσία τους χρειάζονται έναν «αγγελιοφόρο», ένα 

τρίτο σωματίδιο-φορέα της δύναμης. Τα ηλεκτρόνια ανταλλάσουν ένα σωματίδιο για 

να πουν «είμαι εδώ» «φύγε» ή «έλα». Έτσι και στο τένις ή το βόλεϊ για να παίξουν οι 

παίχτες πρέπει να βρίσκονται σε ένα κατάλληλο γήπεδο και επιπλέον να έχουν την 

κατάλληλη μπάλα, και για κάθε δύναμη και άλλη μπάλα – σωματίδιο. Έτσι πήγαμε σε 

χώρο, που δεν ήταν γήπεδο και χωρίς μπάλα και τα παιδιά κλήθηκαν να «παίξουν», 

ενώ δεν ήταν δυνατό. Πήγαμε σε γήπεδο βόλεϊ χωρίς μπάλα και σε γήπεδο με μπάλα. 

O ηλεκτρομαγνητισμός μοιάζει με το τένις γιατί έχει γρήγορο ρυθμό, η ισχυρή δύναμη 

σαν παιχνίδι πιγκ-πογκ γιατί είναι περιορισμένη σε μικρό χώρο και είναι σαν αναμέ-

τρηση πρόσωπο με πρόσωπο σε γρήγορο ρυθμό, ενώ η ασθενής με παιχνίδι με βαριά 

μπάλα όπως του μπάσκετ, γιατί εκεί το σωματίδιο ανταλλαγής είναι τα μποζόνια W και 

Ζ, που έχουν μεγάλη μάζα. Η βαρύτητα, αν υπάρχει το βαρυτόνιο, μοιάζει με το παι-

χνίδι του μπάντμιντον γιατί είναι χαμηλής έντασης. Στο σημείο αυτό μιλήσαμε για την 

αναζήτηση του βαρυτονίου και της Θεωρίας των Πάντων. Μιλήσαμε και για το σωμα-

τίδιο Higgs. Η ιδέα για τα παιχνίδια, είναι από το βιβλίο «Οδηγός χρήσης του Σύμπα-

ντος» (Goldberg D. και Blomquist J), ενώ για την επαφή των παιδιών με το ευρύτερο 

πλαίσιο της θεωρίας των στοιχειωδών σωματιδίων αξιοποιήθηκε το βιβλίο του 

Μπράιαν Γκριν. Στην τάξη ολοκληρώσαμε με ένα παιχνίδι ερωτήσεων σε κάρτες για 
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να μπορούμε να θυμόμαστε τα πολλά σωματίδια που μάθαμε. Στο τέλος, όλα αυτά τα 

παρουσιάσαμε με τη μορφή comic με τη χρήση του λογισμικού TOONDOO, αφού συ-

ζητήσαμε για τo storytelling στην τάξη.  

 

Εικόνα 2. «Φωτογραφικό αρχείο» στοιχειωδών σωματιδίων 

Τρίτη θεματική: Θεωρία σχετικότητας.   

Στην ειδική θεωρία σχετικότητας μιλήσαμε αρχικά για τα αδρανειακά συστήματα 

αναφοράς και για τους φυσικούς νόμους που ισχύουν το ίδιο τόσο στα κινούμενα συ-

στήματα με σταθερή ταχύτητα όσο και στα ακίνητα. Εδώ χρειάστηκε να έρθουμε σε 

γνωστική σύγκρουση. Τα παιδιά ισχυρίζονταν ότι δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι με τον 

ίδιο τρόπο. Καταστρώσαμε ένα πρόχειρο σύστημα αναφοράς με κινούμενη καρέκλα 

για να το «βιώσουμε». Συζητήσαμε για την ταχύτητα μιας μπάλας που πετάει ο κινού-

μενος παρατηρητής με την καρέκλα και κάναμε απλούς υπολογισμούς στον πίνακα για 

την ταχύτητά της όπως την μετράει ο ακίνητος και ο κινούμενος παρατηρητής. Στη 

συνέχεια μιλήσαμε για την ταχύτητα του φωτός και παραδέχθηκαν με δυσκολία τη 

σταθερότητά της σε όλα τα συστήματα. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε «τι τρέχει» 

με τον χρόνο που «καταλαβαίνει» ένας κινούμενος ή ακίνητος παρατηρητής. Με α-

πλούς υπολογισμούς στον πίνακα φτάσαμε στη «διαστολή του χρόνου». Βοηθητικό 

πολύ ήταν ότι την ίδια περίπου περίοδο διδάσκονταν τις εξισώσεις της κίνησης στο 

μάθημα της Φυσικής. Αναπαραστήσαμε το ακίνητο και κινούμενο σύστημα αναφοράς 

με το λογισμικό Styk με το οποίο κάναμε δύο μικρά animation. Τους εντυπωσίασε ι-

διαίτερα το παράδοξο των διδύμων αδελφών. Για τη διαστολή του χρόνου μιλήσαμε 

και στην επόμενη ενότητα. 

Για την Γενική θεωρία σχετικότητας, επιλέξαμε να κατασκευάσαμε με ελαστικό 

πανί ένα στιγμιότυπο του «χωροχρόνου». Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα 

στο διαδίκτυο όπως το γνωστό πείραμα του Dan Burns.  

(https://www.youtube.com/watch?v=MTY1Kje0yLg τελευταία προσπέλαση 12-9-

2016). Πάνω σε αυτό τοποθετήσαμε μπάλες διαφορετικού βάρους και μεγέθους, και η 

παραμόρφωση που επέφεραν παρίστανε την παραμόρφωση του χωροχρόνου από την 

παρουσία τους. Οι κινήσεις που έκαναν διάφορες μπίλιες που πετούσαμε πάνω στο 

πανί, παρίσταναν τις κινήσεις που εξαναγκάζονται να κάνουν διάφορα σώματα εξαιτίας 

της παραμόρφωσης του χωροχρόνου. Με μια κλωστή παραστήσαμε την καμπύλωση 

του φωτός που υφίσταται λόγω της καμπύλωσης του χωροχρόνου. 
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Εικόνα 3.Στιγμιότυπο του χωροχρόνου 

Οι κινήσεις στο χωρόχρονο δεν χρειάζονται πια την έννοια της δύναμης. Μιλήσαμε για 

μαύρες τρύπες, για σκουληκότρυπες  στο χωρόχρονο και για τα ταξίδια στο χρόνο. 

Είδαμε την ταινία «Interstellar». Είδαμε ταινίες- μαθήματα που υπάρχουν στο διαδί-

κτυο, όπως οι σειρές μαθημάτων «Through the wormhole» και «Το Σύμπαν που αγά-

πησα» των Μάνου Δανέζη και Στράτου Θεοδοσίου, σχετικά με την δημιουργία του 

Σύμπαντος, την Μεγάλη Έκρηξη, για το διαστελλόμενο σύμπαν, για τη γέννηση, τη 

ζωή και το θάνατο των αστέρων. Επανήλθαμε στη διαστολή του χρόνου και με χάρτινη 

κατασκευή προσπαθήσαμε να την εξηγήσουμε. Την ιδέα πήραμε από το βιβλίο «Εικό-

νες Σχετικότητας», του Lewis Epstein. Τέλος οργανώσαμε το παραγόμενο υλικό με p. 

point.  

Τέταρτη θεματική. Αρχή απροσδιοριστίας.  Μια περιεκτική διατύπωση της αρχής 

της απροσδιοριστίας είναι η εξής, με τα λόγια του ίδιου του εισηγητή της Βέρνερ Χάι-

ζενμπεργκ: «Είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς με ακρίβεια τη θέση και την ταχύτητα 

ενός σωματιδίου, ταυτόχρονα, είτε πρακτικά, είτε θεωρητικά». Η αρχή της απροσδιο-

ριστίας, δικαιούται να συμπεριληφθεί  στη λίστα των μεγάλων εννοιών της Φυσικής 

γιατί χωρίς αυτήν το σύμπαν θα ήταν ένα νεκρό σύμπαν (Τραχανάς, 2014). Είναι αυτή 

που εξηγεί γιατί τα άτομα, ή τα μόρια υπάρχουν και δεν καταρρέουν, γιατί ο ήλιος 

ακτινοβολεί για δισεκατομμύρια χρόνια, πώς σχηματίστηκαν οι γαλαξίες, τα άστρα και 

οι πλανήτες. Η απροσδιοριστία δεν οφείλεται στην έλλειψη δεξιοτήτων του ανθρώπου 

να πραγματοποιήσει με ακρίβεια μετρήσεις στον μικρόκοσμο αλλά σε μία πραγματική 

ιδιότητα του φυσικού κόσμου, η οποία εμφανίζεται και πειραματικά. Αν γνωρίζουμε 

τη θέση ενός σωματιδίου τότε δεν μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα με ακρίβεια 

και αντιστρόφως. Υπάρχει και συγκεκριμένος τύπος που ορίζει την απροσδιοριστία, 

αλλά εμείς το αναπαραστήσαμε «βιωματικά» με κουτιά διαφόρων μεγεθών, που στο 

εσωτερικό τους υπήρχε ένα μικρό μπαλάκι. Η υπόθεση ήταν ότι παρατηρούμε ένα στοι-

χειώδες σωματίδιο στο χώρο του να κινείται με μια άτακτη κίνηση προς όλες τις διευ-

θύνσεις. Στο μεγάλο κουτί τοποθετήσαμε μετροταινία και είδαμε πως μπορούμε να υ-

πολογίσουμε την ταχύτητα της μπαλίτσας γιατί η διάσταση του κουτιού μας το επέ-

τρεπε. Μπορούσαμε να μετρήσουμε απόσταση μετακίνησης και αντίστοιχο χρόνο. Η 

«θέση» της όμως έχει αρκετή απροσδιοριστία, όσο το μέγεθος του κουτιού. Όσο μι-

κραίνει το κουτί τόσο προσδιορίζουμε καλύτερα τη θέση της μπάλας, αδυνατούμε ό-

μως, με τα «μέσα» που διαθέτουμε, να μετρήσουμε την ταχύτητα με ακρίβεια.  

Στη συνέχεια μιλήσαμε για το ρόλο της αρχής της απροσδιοριστίας στη δημιουργία του 

κόσμου και στην ανάδυση της ζωής στο σύμπαν αφού παρακολουθήσαμε την ομιλία 
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του Σ.Τραχανά (http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=705 

προσπελάστηκε 12/9/2016), από την πλατφόρμα διαδικτυακών μαθημάτων του Πανε-

πιστήμιου της Κρήτης «Mathesis».  

Στο τέλος τα παιδιά δημιούργησαν μικρή ταινία παρουσίασης των δραστηριοτήτων. 

Αποτελέσματα 

Η βιωματική αυτή διδακτική παρέμβαση, πέτυχε τους βασικούς στόχους της. Οι μαθη-

τές/τριες συμμετείχαν σε έναν ενεργό διάλογο με την διδάσκουσα και μεταξύ τους. Τα 

θέματα που επιχειρήθηκε να διδαχθούν ήταν κατάλληλα μετασχηματισμένα, προσαρ-

μοσμένα στο επίπεδο κατανόησης των παιδιών, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα κίνητρα της 

περιέργειας, και της ευχαρίστησης για τη μάθηση. Η αναμονή του μαθήματος ήταν 

χαρακτηριστική. Τα παιδιά συνάντησαν νέες έννοιες και ήρθαν σε επαφή με την έννοια 

της επιστήμης όχι απλώς ως «χρήσιμης» γνώσης, αλλά και ως μιας από τις συνιστώσες 

του πολιτισμού μας, γιατί παράλληλα αναπτύχθηκαν ζωηρές συζητήσεις σχετικά με 

την ιστορία της εξέλιξης της επιστήμης και το ρόλο της στην κοινωνία. Οι βιωματικές 

μέθοδοι, με την κατάλληλη χρήση τους, δίνουν τη δυνατότητα, με τρόπους «μη-επιθε-

τικούς» να αίρεται το «εμπόδιο» και να ανοίγει το πεδίο στην οικοδόμηση των θεμε-

λιωδών εννοιών με την ίδια τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία αυτής της «πα-

ραγωγής».  

Ο παιγνιώδης τρόπος παρουσίασης δύσκολων επιστημονικών εννοιών, η σύνδεση με 

τις τέχνες και τις ΤΠΕ  καθώς και η διεπιστημονική προσέγγιση των εννοιών, νομίζω 

πως ενδυνάμωσε τα εσωτερικά τους κίνητρα για μάθηση. Με την παρέμβαση αυτή δια-

πιστώθηκε ότι το χάσμα μεταξύ προικισμένων, μέσων ή αργών μαθητών/τριών μειώ-

θηκε ή σχεδόν δεν υπήρχε. Θα είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί η στάση τους στο μάθημα 

της Φυσικής στην επόμενη τάξη. 
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Περίληψη 

Είναι γνωστή η δυσκολία που παρουσιάζεται στην Β΄ Λυκείου κατά τη μετάβαση από 
τον τριγωνομετρικό κύκλο στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Οι μαθητές έχουν συνη-
θίσει από το Γυμνάσιο να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς για πρακτι-
κούς ή θεωρητικούς υπολογισμούς αλλά δυσκολεύονται να τους συνδέσουν με την έν-
νοια της συνάρτησης σαν αντιστοιχία. Οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να βοηθή-
σουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων και 
εφαρμογών που προσπαθούν να πετύχουν αυτό τον στόχο αλλά κανένα δεν εξυπηρετεί 
ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή την απευθείας σύνδεση τριγωνομε-
τρικού κύκλου-τριγωνομετρικής συνάρτησης. Γι’ αυτό προτείνουμε το παρακάτω δι-
δακτικό σενάριο που χρησιμοποιεί το γνωστό πρόγραμμα geogebra σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, τρία έτοιμα αρχεία και τα κατάλληλα φύλλα 
εργασίας. 

Λέξεις- Κλειδιά: Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, Διδακτικό σενάριο, Geogebra. 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές διδάσκονται για πρώτη φορά τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των οξειών 
γωνιών στην Β΄ Γυμνασίου σαν λόγους πλευρών σε ορθογώνιο τρίγωνο. Στη συνέχεια 
στη Γ΄ Γυμνασίου γίνεται μια γενίκευση χρησιμοποιώντας συντεταγμένες σημείου 
αλλά οι γωνίες περιορίζονται στο διάστημα [0,180ο] γιατί αυτό είναι αρκετό για την 
επίλυση τριγώνων. Αργότερα στην Β΄ Λυκείου εισάγεται η έννοια της συνεφαπτόμε-
νης, ο τριγωνομετρικός κύκλος, γενικεύεται η έννοια της γωνίας στο διάστημα (-∞,+∞), 
ορίζονται οι άξονες της εφαπτόμενης και της συνεφαπτόμενης και τέλος εισάγονται οι 
τριγωνομετρικές συναρτήσεις.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Β΄ Λυκείου, μετά από ένα ενδιάμεσο κενό διάστημα μιας 
σχολικής χρονιάς, οι μαθητές βομβαρδίζονται με αρκετές καινούργιες έννοιες. Κάποιες 
από αυτές συνδέονται αρκετά εύκολα με προϋπάρχουσες γνώσεις. Η συνεφαπτόμενη 
είναι ο αντίστροφος λόγος της εφαπτόμενης, ο τριγωνομετρικός κύκλος ορίζεται με τη 
σταθεροποίηση της απόστασης του σημείου από την αρχή των αξόνων σε 1, η γενί-
κευση της έννοιας της γωνίας είναι λογική επέκταση και οι άξονες της εφαπτόμενης 
και της συνεφαπτόμενης συνεχίζουν τη ιδέα των αξόνων του ημιτόνου και του συνη-
μιτόνου. Η εισαγωγή όμως των τριγωνομετρικών συναρτήσεων είναι κάτι διαφορετικό, 
που δεν μπορεί να συνδεθεί εύκολα με προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και συνε-
πώς παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. 
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Η απότομη μετάβαση από τη χρήση λόγων στην αντιστοιχία γωνίας-τριγωνομετρικού 
αριθμού, η ελλιπής σύνδεση με τον τριγωνομετρικό κύκλο και η επιφανειακή κατανό-
ηση της έννοιας της συνάρτησης από τους μαθητές συμβάλλουν στη δημιουργία πολ-
λών επιστημολογικών και διδακτικών εμποδίων που δυσκολεύουν τους μαθητές (Μή-
λιος 2011, Weber 2008). Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια σημαντική εννοιολογική αλ-
λαγή, που απαιτεί μια ριζική αναδιοργάνωση των προηγουμένων γνώσεων του μαθητή 
(Vosniadou & Verscaffel 2004). Υπάρχουν αναφορές ότι η σύνδεση των τριγωνομε-
τρικών συναρτήσεων με τον τριγωνομετρικό κύκλο βοηθάει στην κατανόηση τους 
(Weber 2005). 

Η συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών 

Όλες οι σύγχρονες γνωστικές θεωρίες, είτε πρόκειται για τον κονστρουκτιβισμό του 
Piaget, είτε για τη κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotski, πρεσβεύουν την ε-
νεργό εμπλοκή του μαθητή με τις υπό διαπραγμάτευση έννοιες (Κολέζα, 2000). Σε 
κάθε περίπτωση ο διδάσκων πρέπει να παρέχει στο μαθητή τα κατάλληλα ερεθίσματα 
ώστε να επεκτείνει τη γνώση που κατέχει και να περάσει στο επόμενο αναπτυξιακό 
επίπεδο (Μπαρκάτσας, 2003).  

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές πολλά τέτοια ερεθίσματα 
αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να θεωρηθούν πανάκεια. Ο Η/Υ δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σαν απλός αντικαταστάτης του δασκάλου. Η χρήση του θα πρέπει να ε-
στιάζει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του για εναλλακτικές μορφές έκφρασης, 
διερεύνησης, προσέγγισης και οικοδόμησης της γνώσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
τη δημιουργία μοντέλων, την αξιοποίηση της άμεσης και ακριβούς αντίδρασης του υ-
πολογιστή, τον πειραματισμό και τη διερεύνηση, τη διατύπωση εικασιών και την ανα-
παράσταση ιδεών και εννοιών. (Papert, 1993; Γαβρίλης, 2004) 

Η αξιοποίηση των υπολογιστικών εργαλείων διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο σε τέσ-
σερις τομείς. Στο γνωστικό τομέα όπου η γνώση προσεγγίζεται, ανακαλύπτεται και οι-
κοδομείται βαθμιαία μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές, τον δάσκαλο 
και τον Η/Υ. Στο διδακτικό τομέα όπου παύει να κυριαρχεί η «μετάδοση» των γνώσεων 
και ο δάσκαλος δεν έχει τον ρόλο της αυθεντίας αλλά εκείνον του συνερευνητή με 
αυξημένες βέβαια ευθύνες. Στον κοινωνιολογικό τομέα όπου ο μαθητής αντιμετωπίζε-
ται σαν μέλος μιας ομάδας, διευκολύνεται η αλληλεπίδραση με τους άλλους μαθητές 
και η γνώση οικοδομείται συλλογικά. Στον τομέα της χρήσης του υπολογιστή που α-
ντιμετωπίζεται σαν μέσο πειραματισμού και διερεύνησης και σαν εργαλείο κατα-
σκευής της γνώσης (Αργύρης 2002). 

Η χρήση Η/Υ στην παρουσίαση μιας ενότητας μπορεί να μετατρέψει αφηρημένες έν-
νοιες σε χειροπιαστές και διαχειρίσιμες, να αποκαλύψει τις δυνατότητες και τους πε-
ριορισμούς τους, να τις συσχετίσει με τις καθημερινές καταστάσεις που αντιπροσω-
πεύουν και να τις συνδέσει με άλλες αναπαραστάσεις της ίδιας πληροφορίας. Βέβαια 
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ο Η/Υ από μόνος του δεν εξασφαλίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρειάζεται να επι-
λεχθεί μια στρατηγική αξιοποίησης η οποία να εξυπηρετεί τους διδακτικούς σκοπούς. 
Άλλοτε μπορεί να είναι μια ανοικτή ελεύθερη προσέγγιση με απρόβλεπτες αλλά γόνι-
μες συνέπειες, κι άλλοτε κατευθυνόμενη, υλοποιώντας συγκεκριμένες διαδικασίες 
(Βοσνιάδου 2004). 

Αν και το λογισμικό αποτελεί απλά ένα μέσο (και όχι το ίδιο το μήνυμα), ωστόσο όποτε 
ενσωματώνεται στη διδακτική διαδικασία, ακόμα κι όταν είναι προσεκτικά προεπιλεγ-
μένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου μαθήματος, εισάγει 
βαθιές αλλαγές (Yerushalmy 1999). Γι’ αυτό πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός 
στην επιλογή κατάλληλου λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του. 

Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν μαθηματικά λογισμικά που προσπαθούν να πετύχουν 
τους παραπάνω στόχους όπως το Sketchpad, το Cabri Geometri, το Functionprobe, το 
Μathematica, το Derive και άλλα. Καλύτερο από όλα φαίνεται να είναι το GeoGebra 
που δημιουργήθηκε από τον Markus Hohenwarter to 2002 γιατί είναι πολύ εύκολο στο 
χειρισμό και πλήρως εξελληνισμένο, διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και εγκαθίστα-
ται εύκολα, συνδυάζει χαρακτηριστικά DGS (Dynamic Geometry System) και CAS 
(Computer Algebra System), έχει πολλές δυνατότητες αναλυτικού λογισμού και τέλος 
παρέχει την ευκολία χρήσης παραμέτρων που μεταβάλλονται δυναμικά με τη χρήση 
δρομέων. Γι’ αυτό άλλωστε τα τελευταία χρόνια προτιμάται όλο και περισσότερο από 
πολλούς συναδέλφους για την κατασκευή εφαρμογών, όπως για παράδειγμα στις ε-
μπλουτισμένες μορφές των σχολικών βιβλίων, που υπάρχουν στο ψηφιακό σχολείο. 

Η διδακτική μας πρόταση 

Στόχος μας ήταν να κατασκευαστεί μια εφαρμογή που να συνδέει όσο γίνεται πιο ά-
μεσα τον τριγωνομετρικό κύκλο με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις έτσι ώστε οποια-
δήποτε μεταβολή τους ενός να απεικονίζεται αυτόματα στον άλλον. Με τον τρόπο αυτό 
ο μαθητής θα κατανοήσει καλύτερα την συμπεριφορά των τριγωνομετρικών συναρτή-
σεων. Πιο συγκεκριμένα θα καταλάβει τη μονοτονία και τα ακρότατα στο [0,2π] και 
γενικότερα την περιοδικότητα και τα πεδία ορισμού και τιμών. Ακόμα θα συνειδητο-
ποιήσει το πλήθος των λύσεων των τριγωνομετρικών εξισώσεων, τους τύπους με τους 
οποίους υπολογίζουμε τις λύσεις αυτές και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αυτές 
υπάρχουν. 

Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές εφαρμογές 
που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Τι καινούργιο προσφέρει η δική μας πρόταση; 
Για παράδειγμα στο ψηφιακό σχολείο, στο εμπλουτισμένο βιβλίο Άλγεβρας Β’ Λυ-
κείου υπάρχει ένα μικροπείραμα για τη συνάρτηση f(x)=ημx (Τζούμας και Φακούδης 
2016). Όμως ο τριγωνομετρικός κύκλος δεν έχει την ίδια μονάδα μέτρησης με την γρα-
φική παράσταση και δεν υπάρχει καμία γραμμή που να συνδέει τα δύο σχήματα. Το 
ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνεται και παρακάτω όπου παρουσιάζεται η λύση της τριγω-
νομετρικής εξίσωσης ημx=α (Φακούδης και Τζούμας 2016). Από την άλλη μεριά στην 
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εξαιρετική ιστοσελίδα www.mathman.gr υπάρχουν πολλές σχετικές εφαρμογές, με 
πολλές λεπτομέρειες και άψογη σύνδεση κύκλου-συνάρτησης αλλά είναι πολύπλοκες, 
έχουν τη μορφή video-παρουσίασης και δεν επιτρέπουν την «επέμβαση» και τη «συμ-
μετοχή» του μαθητή. Στο αγγλόφωνο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα 
αλλά έχουν το μειονέκτημα της γλώσσας και δεν είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις 
μας. 

Οι εφαρμογές που προτείνονται 

Το διδακτικό σενάριο που προτείνεται βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική αντίληψη 
για την κατασκευή της γνώσης. Είναι μαθητοκεντρικό γιατί προσπαθεί να εμπλέξει ε-
νεργά στο μέγιστο βαθμό όλους τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος 
είναι σαφώς κατευθυνόμενο αφού παρέχει έτοιμα τα προγράμματα και τα φύλλα εργα-
σίας. Το τελευταίο γίνεται γιατί τα χρονικά περιθώρια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα του Λυκείου είναι πολύ στενά και δεν επιτρέπουν απώλεια χρόνου. 

Με τη βοήθεια του geogebra κατασκευάστηκε μια εφαρμογή που περιέχει τη γραφική 
παράσταση της συνάρτησης f(x)=ημx και έχει ενσωματωμένο ένα τριγωνομετρικό κύ-
κλο αριστερά από τον άξονα y΄y, με τις ίδιες μονάδες μέτρησης και σε άμεση σύνδεση 
με τη γραφική παράσταση.  

Στην πρώτη εκδοχή ο μαθητής μπορεί να μετακινήσει το σημείο Α πάνω στον τριγω-
νομετρικό κύκλο και να παρατηρήσει την αντίστοιχη αυτόματη κίνηση του Μ, που 
διαγράφει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Το τόξο που διαγράφηκε και η α-
ντίστοιχη τετμημένη του Μ χρωματίζονται με κόκκινο. Η προβολή του Α πάνω στον 
άξονα των ημιτόνων και η τεταγμένη του Μ χρωματίζονται με πράσινο. Τέλος η δια-
δρομή του σημείου Μ πάνω στη γραφική παράσταση με αρχή το σημείο 0 χρωματίζεται 
μπλε. Μια οριζόντια διακεκομμένη γραμμή ενώνει το Α με το Μ ώστε να τονίζει τη 
συσχέτιση των δύο αυτών σημείων. Ο κύκλος τοποθετήθηκε αριστερά και όχι στο κέ-
ντρο έτσι ώστε να μην επικαλύπτει μέρος της γραφικής παράστασης. 

 
Εικόνα 1 

Στη δεύτερη εκδοχή ο μαθητής μπορεί να μεταβάλλει με τη βοήθεια ενός δρομέα τη 
τετμημένη του σημείου Μ (για πρακτικούς λόγους η διαδρομή έχει περιοριστεί στο 
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διάστημα [-6π,6π]) και να παρατηρήσει την αντίστοιχη θέση του σημείου Α που ακο-
λουθεί αυτόματα. Με κόκκινο χρωματίζονται το τόξο που έχει διαγράψει το Α και η 
τετμημένη του Μ. Με πράσινο χρωματίζονται η προβολή του Α πάνω στον άξονα των 
ημιτόνων και η τεταγμένη του Μ. Τέλος με μπλε χρωματίζεται η διαδρομή του Μ από 
την αρχή των αξόνων. Προφανώς μπορεί να μεγεθύνει την εικόνα για να παρατηρήσει 
λεπτομέρειες ή να τη σμικρύνει για να έχει μια συνολική εικόνα. Η θέση του κύκλου 
και τα χρώματα έχουν παραμείνει ίδια με την πρώτη εκδοχή για λόγους ομοιομορφίας. 
Φυσικά υπάρχει η διακεκομμένη γραμμή που τονίζει τη σχέση του Α με το Μ. 

 
Εικόνα 2 

Στην τρίτη εκδοχή έχει προστεθεί μια οριζόντια ευθεία που μπορεί να μετακινηθεί κα-
τακόρυφα με τη βοήθεια ενός άλλου δρομέα (για πρακτικούς λόγους η μετακίνηση 
μπορεί να γίνει μόνο στο διάστημα [-2,2]). Ο μαθητής μπορεί να δει τα κοινά σημεία 
(εφόσον υπάρχουν) της οριζόντιας ευθείας, του τριγωνομετρικού κύκλου και της γρα-
φικής παράστασης του ημιτόνου που για πρακτικούς λόγους έχει περιοριστεί στο [-
4π,4π] (Ο υπολογιστής δεν μπορεί να χειριστεί άπειρες λύσεις). Με μπλε είναι χρωμα-
τισμένος ο τριγωνομετρικός κύκλος και η γραφική παράσταση της συνάρτησης. Με 
κόκκινο είναι χρωματισμένο το βασικό τόξο και οι λύσεις που προκύπτουν από αυτό. 
Με πράσινο είναι χρωματισμένο το παραπληρωματικό τόξο και οι αντίστοιχες λύσεις. 
Έτσι μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για το πλήθος των λύσεων της ημx=α και τους 
τύπους με τη βοήθεια των οποίων υπολογίζονται. Η θέση του τριγωνομετρικού κύκλου 
έχει παραμείνει παρόμοια με τις δύο προηγούμενες εκδοχές. 

 
Εικόνα 3 

Η υλοποίηση του σεναρίου 
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Το διδακτικό σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί σε δύο διδακτικές ώρες, όχι συνεχό-
μενες. Οι μαθητές πρέπει πρώτα να έχουν διδαχθεί τον τριγωνομετρικό κύκλο και τις 
περιοδικές συναρτήσεις. Τότε μπορεί να υλοποιηθεί το πρώτο μέρος του σεναρίου που 
αποτελείται από τα δύο πρώτα φύλλα εργασίας (βλέπε παρακάτω). Στη συνέχεια πρέπει 
να διδαχθούν οι άλλες τριγωνομετρικές συναρτήσεις και να εμπεδωθούν οι σχετικές 
γνώσεις. Τέλος μπορεί να υλοποιηθεί το δεύτερο μέρος του σεναρίου που αποτελείται 
από το τρίτο φύλλο εργασίας και να ακολουθήσουν οι άλλες τριγωνομετρικές εξισώ-
σεις.  

Η υλοποίηση μπορεί να γίνει μέσα στην τάξη, αρκεί να υπάρχει υπολογιστής με προ-
τζέκτορα, με εγκατεστημένη geogebra και τα ανάλογα αρχεία. Οι μαθητές θα πάρουν 
ένα φύλλο εργασίας ανά θρανίο. Ο χειρισμός του υπολογιστή μπορεί να γίνει από τον 
διδάσκοντα ή από κάποιο μαθητή. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές πρέπει να μπορούν 
να προτείνουν ιδέες και μεταβολές που θα τους βοηθήσουν να απαντήσουν στα ερω-
τήματα που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας ή να λύσουν απορίες που θα δημιουργη-
θούν. 

Στην πράξη το σενάριο δοκιμάστηκε με τον δεύτερο τρόπο που είναι η χρήση του σχο-
λικού εργαστηρίου υπολογιστών. Εκεί σε κάθε υπολογιστή υπήρχε εγκατεστημένο το 
geogebra και τα απαιτούμενα αρχεία. Οι μαθητές σχημάτισαν ομάδες ανά δύο ή ανά 
τρεις και πήραν ένα φύλλο εργασίας ανά ομάδα. Ήταν ελεύθεροι να χειριστούν τον 
υπολογιστή όπως ήθελαν και να περάσουν στο δεύτερο φύλλο εργασίας κατά την κρίση 
τους.  

Τέλος ένας τρίτος τρόπος εξαιρετικά ενδιαφέρων είναι η χρήση κινητών τηλεφώνων ή 
tablets. To geogebra κυκλοφορεί και σε έκδοση για android ή ios, λειτουργεί άψογα 
και τρέχει τέλεια τα ίδια αρχεία όπως και ο Η/Υ (το δοκιμάσαμε!). Ένα μικρό μειονέ-
κτημα είναι το μέγεθος της οθόνης που κάνει δυσδιάκριτες κάποιες λεπτομέρειες. Θα 
μπορούσε κανείς να υλοποιήσει το σενάριο χρησιμοποιώντας ένα κινητό ή tablet ανά 
θρανίο αφού είχε φροντίσει βεβαίως να έχουν εγκαταστήσει geogebra και να τους έχει 
αποστείλει τα απαιτούμενα αρχεία. 

Τα φύλλα εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1 
Ανοίξτε το αρχείο «ημίτονο1.ggb», μετακινήσετε με τη βοήθεια του ποντικιού το ση-
μείο Α και παρατηρείστε προσεκτικά τις μετακινήσεις του σημείου Μ.     
1. Ποια είναι τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f(x)=ημx;     
2. Ποια είναι η μέγιστη τιμή που παίρνει η συνάρτηση και γιατί; Πότε εμφανίζεται η μέ-
γιστη τιμή;            
3. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή που παίρνει η συνάρτηση και γιατί; Πότε εμφανίζεται η 
ελάχιστη τιμή; 

Φύλλο εργασίας 2 
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Ανοίξτε το αρχείο «ημίτονο2.ggb», μετακινήσετε με τη βοήθεια του δρομέα ω το ση-
μείο Μ και παρατηρείστε προσεκτικά τις μετακινήσεις του σημείου Α.     
1. Η συνάρτηση f(x)=ημx είναι περιοδική; Ποια είναι η περίοδός της   
2. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης;      
3. Ποιο είναι το πεδίο τιμών της συνάρτησης;       
4. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης έχει κάποια συμμετρία και ποια;  

Φύλλο εργασίας 3 
Ανοίξτε το αρχείο «ημίτονο3.ggb», μετακινήσετε με τη βοήθεια του δρομέα α την ευ-
θεία y=α. Παρατηρείστε προσεκτικά τα κοινά σημεία της ευθείας, του τριγωνομετρικού 
κύκλου και της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f(x)=ημx.  
1. Για ποιες τιμές του α η εξίσωση ημx=α έχει λύση; 
2. Αν -1<α<1 πόσες λύσεις έχει η εξίσωση; Με ποιο τύπο μπορούμε να τις υπολογίσουμε; 
3. Αν α=1 πόσες λύσεις έχει η εξίσωση; Με ποιο τύπο μπορούμε να τις υπολογίσουμε; 
4. Αν α=-1 πόσες λύσεις έχει η εξίσωση; Με ποιο τύπο μπορούμε να τις υπολογίσουμε;
   

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία στη μεγάλη πλειοψηφία τους. Πιστεύ-
ουμε ότι το σενάριο τους βοήθησε στην κατανόηση των εννοιών αλλά δεν υπήρχε η 
δυνατότητα διασταύρωσης των αποτελεσμάτων με ομάδα ελέγχου. Το διδακτικό σενά-
ριο υλοποιήθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο (δύο διδακτικές ώρες). Τα δύο πρώτα 
φύλλα εργασίας συμπληρώθηκαν χωρίς πρόβλημα. Στο τρίτο φύλλο όμως παρουσιά-
στηκαν κάποιες δυσκολίες. Μια ήταν η περίπτωση όπου α<0. Για κάποιους ήταν δύ-
σκολο να κατανοήσουν ότι η βασική λύση θ είναι αρνητική και συνεπώς μια λύση της 
μορφής π-θ ανήκει στο τρίτο τεταρτημόριο και όχι στο δεύτερο. Μεγαλύτερες δυσκο-
λίες υπήρξαν στην εύρεση των γενικών λύσεων. Η πλειοψηφία προσπαθούσε να κατα-
γράψει αναλυτικά τις λύσεις ενώ η χρήση του 2κπ, κ∈Ζ τους φάνηκε δυσνόητη. Ευτυ-
χώς κατάλαβαν εύκολα ότι στην περίπτωση όπου α=±1 υπάρχει μόνο μια κατηγορία 
λύσεων. 

Προτάσεις 

Υπάρχουν ήδη έτοιμες οι τρεις εκδοχές των προγραμμάτων για την περίπτωση της 
f(x)=εφx γιατί χρειάζονται πολύ λίγες αλλαγές. Η περίπτωση όμως του συνημιτόνου 
και της συνεφαπτομένης είναι διαφορετικές γιατί ο άξονας πάνω στον οποίο ορίζονται 
δεν είναι παράλληλος με τον y΄y και έτσι δεν μπορεί να γίνει άμεση σύνδεση. Μια λύση 
μπορεί να είναι η αριστερόστροφη περιστροφή του τριγωνομετρικού κύκλου κατά 90ο 
αλλά αυτό ίσως δυσκολέψει την κατανόηση. Μια άλλη λύση είναι η μελέτη των συ-

ναρτήσεων αυτών μέσω των σχέσεων συνx=ημ 





 +
π x
2

 και σφx= -εφ 





 +
π x
2

. 

Πολύ μεγαλύτερη πρόκληση όμως αποτελεί η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου με 
τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σήμερα τα περισσότερα παιδιά έχουν «έξυπνα» τηλέ-
φωνα νέας γενιάς και γνωρίζουν πολύ καλά πώς να τα χρησιμοποιούν. Είναι σημαντικό 
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να τα αποδαιμονοποιήσουμε και να τους δείξουμε πώς μπορούν να γίνουν σημαντικά 
βοηθητικά εργαλεία για την απόκτηση της γνώσης. Σχετικές προσπάθειες έχουν ήδη 
αρχίσει να γίνονται (Αργύρη και άλλοι 2016, Μπερδούσης 2014). Η χώρα μας έχασε 
το προηγούμενο μεγάλο βήμα γιατί δεν επέτρεψε ποτέ τη χρήση γραφικών υπολογι-
στών μέσα στις τάξεις. Είναι κρίμα να χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τη σωστή χρήση 
ατομικών υπολογιστών μέσα στο σχολείο. 
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Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο έχει τον τίτλο «Ηλιοπροστασία - Πρόληψη από τον καρκίνο του 

δέρματος» και απευθύνεται στους μαθητές της Τετάρτης τάξης. Υλοποιήθηκε στα 

πλαίσια των προγραμμάτων Υγείας της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής και 

διήρκησε περίπου έξι (-6-) μήνες από τα μέσα Νοεμβρίου έως την ολοκλήρωση και 

παρουσίασή του τον Μάιο του επομένου έτους. Με το μάθημα αυτό θέλουμε να συμ-

βάλουμε στην ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα υγείας τα 

οποία θα αφορούν, κυρίως στη σχέση του ήλιου, των γήινων φίλτρων (όζον) και των 

τεχνητών φίλτρων (γυαλιά, ρούχα, καπέλα) με το ανθρώπινο σώμα (εγκέφαλος, μάτια, 

δέρμα). Να αναγνωρίσουν τον ήλιο ως ουράνιο σώμα και να ανακαλύψουν την σπου-

δαιότητά του.Να γνωρίσουν τις βλαβερές συνέπειες από τη έκθεση τους στον ήλιο και 

να μάθουν να προφυλάσσονται από τη βλαβερή ακτινοβολία του. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχέδιο μαθήματος, κριτική σκέψη, καινοτόμες δεάσεις, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Συνοπτική περιγραφή του θέματος 

Ο Ήλιος και η ακτινοβολία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα παιδιά 

κατά τη διάρκεια κυρίως του καλοκαιριού και όχι μόνο. Σχετίζεται μάλιστα με την α-

νάπτυξη του καρκίνου του δέρματος. Αφορμή για την ευαισθητοποίηση των μαθητών 

μπορεί να είναι μία εικόνα σχετική με το θέμα. Τα υποθέματα: ηλιακή ακτινοβολία- 
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είδη ακτινοβολίας UVA-UVB, αντηλιακά και προστασία, καρκίνος του δέρματος - με-

λάνωμα, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή στάσης των μαθητών, αλλά και γενικότερα της σχο-

λικής κοινότητας σε θέματα υγείας τα οποία θα αφορούν, κυρίως στη σχέση του ήλιου 

των γήινων φίλτρων (όζον) και των τεχνητών φίλτρων (γυαλιά, ρούχα, καπέλα) με το 

ανθρώπινο σώμα (εγκέφαλος, μάτια, δέρμα). 

 Να μάθουν να προφυλάσσονται από τη βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου. 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τις βλαβερές συνέπειες από τη έκθεση τους στον ήλιο. 

 Να αναγνωρίσουν τον ήλιο ως ουράνιο σώμα και να ανακαλύψουν την σπουδαιό-

τητά του. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ για άντληση πληροφοριών, ανταλ-

λαγή μηνυμάτων και δημιουργία εγγράφων. 

Τα στάδια διεξαγωγής του διδακτικού σεναρίου 

Στάδια υλοποίησης και δραστηριότητες : Θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο «Ο φίλος μου ο 

Ήλιος» της Κ. Φραγκιά. 

Δραστηριότητα 1η: Βιβλιογραφική έρευνα 

Ο Ήλιος στην ελληνική μυθολογία. Διαβάζοντας από βιβλία μυθολογίας συλλέγουν τα 

στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στο Θεό- Ήλιο (υιό του Υπερίωνα και πατέρα του 

Φαέθωντα), στον Απόλλωνα και στους τρόπους λατρείας του στην αρχαία Ελλάδα ( 

Ρόδο, Κόρινθο και κυρίως Πελοπόννησο). Κατασκευάζουν poster με τα στοιχεία που 

έχουν διαβάσει και ανάλογες φωτογραφίες. 

Δραστηριότητα 2η: Η θέση του Ήλιου στις άλλες θρησκείες 

Ανακαλύπτουν τη θέση του Ήλιου σε άλλες θρησκείες όπως π.χ. στην αρχαία Αίγυπτο 

(θεός Ρα), στους Μάγια του Μεξικού (ναός του Ήλιου στην αρχαία πόλη Παλένκε), 

Μεσοποταμία (θεός Σαμάς), στη παλαιότερη ρωμαϊκή θρησκεία (Ήλιος- αυτοκράτο-

ρας με τις θεότητες του Σέραπη και του Μίθρα), στην Ιαπωνία (όπου πιστεύουν ότι η 

αυτοκρατορική οικογένεια κατάγεται από την ηλιακή θεότητα Αματεράσου). Κατα-

σκευάζουν poster με παγκόσμιο χάρτη μόνο με τα όρια των κρατών και τοποθετούν τα 

πληροφοριακά στοιχεία στην χώρα που αντιστοιχεί.  

Δραστηριότητα 3η: Ο Ήλιος – η ακτινοβολία 

Εδώ γίνεται καταγραφή του υλικού όσον αφορά : 

 Χαρακτηριστικά του ήλιου 
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 Θέση του ήλιου στο αστρικό σύστημα 

 Φυσική σύσταση του ήλιου 

 Χρησιμότητα του ήλιου 

Δραστηριότητα 4η: ΠΕΙΡΑΜΑ 

Έχουμε ένα φυτό μέσα σε ντουλάπι ανήλιο κλεισμένο και ένα άλλο κοντά στο παρά-

θυρο. Παρατηρούν, καταγραφούν, εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με τη 

χρησιμότητα του ήλιου.  

 Δημιουργείται χάρτης του ηλιακού συστήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

κολλάζ 

 Να δειχθούν εικόνες παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη και εικόνες παιδιών με 

ραχίτιδα 

 Να δειχθούν εικόνες φυτών και να αναφερθεί ότι ο ΗΛΙΟΣ είναι χρήσιμος για 

τη παραγωγή των φυτών( φωτοσύνθεση) 

 Η κίνηση των πλανητών σε παντομίμα. Ανά 3 παιδιά παίρνουν το ρόλο του 

Ήλιου, της Σελήνης και της Γης και παρουσιάζουν την κίνηση των πλανητών 

Δραστηριότητα 5η: ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Δημιουργούν οι μαθητές ‘το λεξικό του ήλιου’ καταγράφοντας όλες τις λέξεις που έ-

χουν σχέση με τον ήλιο και μπορούν να τις εκμεταλλευτούν στην ώρα της γλώσσας με 

ασκήσεις γλωσσικές ή σκέφτομαι και γράφω. 

Δραστηριότητα 6η: :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 

Καταγραφή των σημαντικότερων οργάνων του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο. Ως 

βοηθήματα χρησιμοποιούνται τα βιβλία μελέτης, η φυσική των μεγάλων τάξεων και το 

βιβλίο της Φραγκιά. 

Δραστηριότητα 7η: ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δραματοποίηση των διαλόγων από το βιβλίο της Φραγκιά: Ο φίλος μου ο ήλιος, π.χ. η 

ενότητα με το δικαστήριο του ήλιου. 

Δραστηριότητα 8η: ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Πολλά νεότερα τραγούδια έχουν γραφτεί με θέμα τον ήλιο. Τα βρίσκουν, τα καταγρά-

φουν και κάποια από αυτά με τη βοήθεια του μουσικού του σχολείου μαθαίνουν να τα 

τραγουδούν. 

Δραστηριότητα 9η: 
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Ο Ήλιος μέσα από το δημοτικό τραγούδι και την ποίηση. Εδώ βρίσκουν οι μαθητές 

δημοτικά τραγούδια και ποιήματα που αναφέρονται στον ήλιο. Καταγράφουν ποια τους 

έκαναν περισσότερη εντύπωση και γιατί και κάποια από αυτά μαθαίνουν να τα τραγου-

δούν. 

Δραστηριότητα 10Η: Φτιάχνω το δικό μου ήλιο 

Ο κάθε μαθητής ζωγραφίζει το δικό του ήλιο , όπως αισθάνεται και ανάλογα τη ψυχο-

λογική του διάθεση. Έτσι τυχαίνει να έχουμε ήλιο χαρούμενο, ήλιο κλαψιάρη, ήλιο 

γελαστό… Με τα σχέδια των παιδιών φτιάχνουμε έναν πίνακα- κολλάζ με ήλιους.  

Δραστηριότητα 11η: Ο Ήλιος μέσα από τη τέχνη 

Φέρνουν οι μαθητές φωτογραφίες πινάκων ζωγραφικής με θέμα τον ήλιο ή φωτογρα-

φίζουν αντίστοιχους πίνακες από κάποια επίσκεψή τους σε πινακοθήκη. Γίνεται σχο-

λιασμός των χρωμάτων που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, της τεχνοτροπίας… 

Δραστηριότητα 12η: Ο Ήλιος μέσα από το παραμύθι 

Φέρνουν παραμύθια στην τάξη και διαβάζουν παραμύθια που έχουν γραφτεί για τον 

ήλιο 

Δραστηριότητα 13η: Κολλάζ ο ήλιος 

Σε μεγέθυνση από άχρηστα υλικά φτιάχνουν τον ήλιο, εργασία όπου αναπτύσσεται η 

συνεργατικότητα των παιδιών. 

Δραστηριότητα 14η: Ακροστιχίδα του ήλιου 

Δραστηριότητα 15η: Αφίσα 

Γράφουν τα δικά τους θετικά μηνύματα για τον ήλιο σε χαρτόνι (αφίσα) ή σε δίφυλλο 

έντυπο και το μοιράζουν στους συμμαθητές τους και στους μαθητές του υπόλοιπου 

σχολείου. 

Συγκρότηση της ομάδας 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσουμε να απαγκιστρωθούμε από 

την ατομική και κλειστή μορφή διδασκαλίας εισάγοντας ταυτόχρονα τη συλλογική και 

ανοικτή διαδικασία μάθησης. Μια από τις μεθόδους που βοηθά τον εκπαιδευτικό να 

υπερβαίνει την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας και το μαθητή να μαθαίνει χωρίς πει-

θαναγκασμούς είναι η μέθοδος Project, που σχετίζεται με τον πραγματισμό, την ενέρ-

γεια δηλαδή, την πρακτική δράση, με την οποία μετατρέπουμε τη γνώση σε ενέργεια 

και σε πράξη. 
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Ορίζεται ως η μέθοδος με την οποία ο μαθητής εμπλέκεται στην έρευνα, στην επίλυση 

ενός προβλήματος αλλά και στην αναφορά των πεπραγμένων (γραπτή ή προφορική). 

Διάφοροι είναι οι όροι με τους οποίους αποδίδεται η Μέθοδος Project. Συναντάται ο 

όρος «σχέδιο δράσης», «σχέδιο ενέργειας», «μέθοδος σχεδίου», «σχεδιακή μέθοδος» ή 

«βιωματική μέθοδος».  

Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου Project, θα πρέπει οι μαθητές μας να ενημερω-

θούν για τον τρόπο που θα την εφαρμόσουν. Με αφορμή, λοιπόν, την παρουσίαση και, 

όταν ακολουθήσει συζήτηση, θα αποσαφηνιστούν και επιλυθούν όλες οι απορίες των 

μαθητών, ώστε να εφαρμόσουν με επιτυχία τη μέθοδο Project.  

Ακόμη, εποικοδομητικό θεωρείται, αν προβληθεί σε video και παρουσιαστεί η εφαρ-

μογή μιας μεθόδου. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να σταματά στα 

σημεία που κρίνει απαραίτητο και να επεξηγεί τα σημεία που θα χρειαστεί οι μαθητές 

να ενημερωθούν.  

Οι μαθητές συζητούν τις ιδέες ή επίκαιρα θέματα, τα οποία θα αποτελέσουν την κε-

ντρική ιδέα της εργασίας τους. Με την ανταλλαγή απόψεων εστιάζουν στο σκοπό. 

Γιατί, δηλαδή, θα επιλέξουν το συγκεκριμένο θέμα, ποια είναι η μορφωτική του αξία 

και γιατί είναι αναγκαία η υλοποίησή του. Πολλές φορές, όμως, στο σχολείο, όταν προ-

γραμματίσουμε να οργανώσουμε τη μέθοδο Project, καθορίζουμε εμείς το θέμα χωρίς 

τη συμμετοχή των μαθητών, μια και συνδέουμε τις δραστηριότητες με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.). 

Στην επιλογή του μαθητή, ο οποίος θα ρυθμίζει την εργασία όλων των ομάδων μπορούν 

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να επιλεγούν όλοι οι μαθητές χωρίς περιορισμό. Αφού 

οι ενδιαφερόμενοι μαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του συντονιστή, στη 

συνέχεια το όνομά τους γράφεται στον πίνακα και ο συντονιστής ψηφίζεται από την 

ομάδα. 

Τα καθήκοντα του συντονιστή είναι τα εξής: 

1. Συντονίζει το έργο όλων των ομάδων 

2. Εξασφαλίζει συνθήκες συνεργασίας διευθετώντας τις συγκρούσεις και κινητο-

ποιώντας τους συμμαθητές του 

3. Γράφει στον πίνακα το θέμα της εργασίας μας και τους στόχους, στους οποίους 

αποσκοπούμε  

4. Γράφει τις προτάσεις των ομάδων 

5. Συμβάλλει στη συγκρότηση των ομάδων 

6. Ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια των φάσεων 

7. Περιφέρεται στο χώρο και υπενθυμίζει στους μαθητές τις λειτουργικές υποχρε-

ώσεις 

8. Επιβλέπει τον απαιτούμενο χρόνο 
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9. Διαβάζει τα πορίσματα της εργασίας 

Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εργασία μας, γιατί οι μαθητές θα πρέπει με κάθε 

εκπαιδευτική δραστηριότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες. 

Η συγκρότηση των ομάδων γίνεται με γνώμονα τα ενδιαφέροντα των μαθητών ή τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις, τα ενδιαφέροντά τους κ.λπ. 

Ο ρόλος των ομάδων είναι σημαντικός, γιατί: 

 Επιλέγουν το συντονιστή της κάθε ομάδας 

 Καταγράφουν τις προτάσεις, τις απόψεις, τις συζητήσεις, οι οποίες είναι απο-

δεκτές από όλους. 

 Καθορίζουν τους στόχους που θέλουν να πετύχουν με το Project 

 Οργανώνουν ένα πλάνο εργασίας 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η επιτυχημένη συγκρότηση των ο-

μάδων συμβάλλει στο να κινητοποιηθούν όλοι οι μαθητές, ακόμη και οι συνεσταλμέ-

νοι, οι αδιάφοροι, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Κάθε ομάδα σχεδιάζει τον τρόπο που θα οργανώσει το έργο της, πώς θα συγκεντρώσει 

το υλικό αλλά και πώς θα το ταξινομήσει. Για να οργανωθεί η φάση αυτή, ο συντονι-

στής της ομάδας οργανώνει συζήτηση, στην οποία όλοι καταθέτουν ισότιμα την άποψή 

τους. 

Τα διαλείμματα ενημέρωσης είναι αναγκαία αλλά και σημαντικά και οργανώνονται ως 

εξής: Συγκεντρώνονται όλες οι ομάδες και ο συντονιστής καθορίζει το χρόνο, στον 

οποίο η κάθε ομάδα: 

 Αναφέρει την πρόοδο της εργασίας της 

 Παρουσιάζει το υλικό που συγκέντρωσε 

 Εκφράζει την ικανοποίηση ή τους προβληματισμούς της 

 Αναφέρει τρόπους που χρησιμοποίησε 

 Αναζητά υλικό από άλλες πηγές 

 Συζητά οργανωτικά θέματα 

 Παρουσιάζει τους στόχους της εργασίας και την πορεία επίτευξης 

 Εντοπίζει λάθη 

 Προτείνει την ανασύνθεση των ομάδων 

Η παρουσίαση των εργασιών ποικίλει ανάλογα με τη διάρκεια του Project, ενώ εξυπα-

κούεται ότι η κάθε ομάδα παρουσιάζει με τον τρόπο που αυτή αξιολογεί τις εργασίες 

της. 
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Επιλογή του θέματος 

Παραθέτουμε το Σχεδιάγραμμα του project, αναλυτικά: 

Περιγραφή θέματος ανά ενότητα  

Γνωρίζω τον 

ήλιο 

 

 

 

 Ηλιοπροστασία... προτάσεις και ιδέες για την τάξη - Έγγραφο 

Παρουσίασης PowerPoint 

 Βασικά χαρακτηριστικά και δομή του ήλιου Αρχείο - 

http://www.astronomia.gr/wiki/index.php?ti-

tle=%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82  

 Το ηλιακό μας σύστημα Αρχείο - http://www.astrono-

mia.gr/wiki/index.php?ti-

tle=%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%

CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 

Ήλιος: φίλος 

ή εχθρός; 

 

 

 

 Προγράμματα αγωγής ηλιοπροστασίας για παιδιά Έγγραφο 

Acrobat Reader PDF 

 Παιδιά και ηλιοπροστασία Έγγραφο Word 

 Τα μυστικά της ηλιοπροστασίας Έγγραφο Word 

 Βίντεο για το μελάνωμα, τον ήλιο και το δέρμα 

http://youtu.be/LckiW8IU2lk - ΕκπομπήΝο15-3- Δερματολογία-Με-

λάνωμα-Ήλιος και Δέρμα-07_05_0 

 Βίντεο για το μελάνωμα, τον ήλιο και το δέρμα 

http://youtu.be/p9WRLp41XIA - ΕκπομπήΝο15-4- Δερματολογία-

Μελάνωμα-Ήλιος και Δέρμα-07_05_0  

  Βίντεο από την τηλεδιάσκεψη στην Έμπαρο με τη Δρ. Φραγκιά 

(1) Αρχείοhttp://youtu.be/wpq0jXRK1x0 - Βίντεο από την τηλεδιά-

σκεψη στην Έμπαρο με τη Δρ. Φραγκιά (2) Αρ-

χείοhttp://youtu.be/cfZq375dIHQ - Τηλεδιάσκεψη στην Έμπαρο από 

την Δρ. Φραγκιά  

 Βίντεο με συμβουλές από δερματολόγο Αρχείο 

http://youtu.be/Gv4S4aWH-gc - Προστατευτείτε απο τον ήλιο 

 Ηλιοπροστασία με το βασικό ρολόι και οι 6 φωτότυποι  

 Ελιές (σπίλοι) και μελάνωμα  

 Με αφορμή μια εικόνα με χρήση λογισμικού SCORM/AICC 

 Λύσε το σταυρόλεξο με χρήση λογισμικού HOT POTATOES  

Ο ήλιος μέσα 

από τις τέ-

χνες  

 

 

 

 Τραγούδια για τον ήλιο, ο Έλληνας ήλιος (τραγούδια από το 

CD του 5ου Δ.Σ. Γαλατσίου)  

 Θεατρικό έργο της Δρ Κωνσταντίνας Φραγκιά σε Θεατρική 

Διασκευή Κάρμεν Ρουγγέρη  

 Λύσε το σταυρόλεξο SCORM/AICC 

Ο ήλιος στη 

λογοτεχνία 

 

 

 

 

 Λύσε το σταυρόλεξο SCORM/AICC  

 Διάφορα κείμενα από σχολικά ανθολόγια όλων των τά-

ξεων  
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http://e-learning.sch.gr/mod/resource/view.php?id=5220
http://e-learning.sch.gr/mod/resource/view.php?id=5220
http://e-learning.sch.gr/mod/resource/view.php?id=5247
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Σχεδιασμός, οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών 

Κείμενα που μάζεψαν τα παιδιά από εφημερίδες και περιοδικά 

Ο ήλιος εκπέμπει ένα ευρύ φάσμα ακτίνων. Στη Γη φτάνουν οι υπεριώδεις ακτίνες UV-

Α και UV-Β. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία 

που φτάνει στη Γη. Αυτό οφείλεται στη μείωση της στιβάδας του όζοντος της ατμόσφαι-

ρας. Η υπέρμετρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί στο δέρμα παρενέργειες. Οι 

ακτίνες UV-Β μπορεί να προκαλέσουν άμεσα έγκαυμα και αργότερα καρκίνο του δέρμα-

τος, ενώ οι ακτίνες UV-Α πρόωρη γήρανση του δέρματος και καρκίνο (επιθηλιώματα και 

μελανώματα). Φαίνεται ότι η εμφάνιση μελανώματος σχετίζεται με τον αριθμό των ηλια-

κών εγκαυμάτων που έχει υποστεί κάποιος στην παιδική ηλικία. Επομένως, η ηλιοπρο-

φύλαξη πρέπει να αρχίζει από τη βρεφική ηλικία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται: 

 Τα ανοιχτόχρωμα άτομα που καίγονται εύκολα και μαυρίζουν δύσκολα. 

 Τα άτομα που έχουν πολλές μαύρες ελιές στο δέρμα τους. 

 Ατομα με στενό συγγενή με μελάνωμα. 

Η σκιά δεν προφυλάσσει 

Η σκιά δεν προφυλάσσει πάντα από τον ήλιο, γιατί σε ορισμένες επιφάνειες η ακτινοβολία 

αντανακλά, π.χ. στην άμμο αντανακλά σε ποσοστό 17-25%. Η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει 

στη Γη, σε μικρότερο ποσοστό, και όταν υπάρχει συννεφιά. Ακόμα και όταν ένα άτομο 

είναι μέσα στη θάλασσα, δεν προστατεύεται. Το ίδιο ισχύει και όταν είμαστε μέσα σ' ένα 

αυτοκίνητο.Εκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία δεν έχουμε μόνο στη θάλασσα, αλλά σε ο-

ποιαδήποτε δραστηριότητα του παιδιού έξω από το σπίτι. Η ηλιοφάνεια στη χώρα μας 

διαρκεί πολλούς μήνες, από Μάρτιο έως Οκτώβριο. 

Επομένως τα μέτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να ξεκινούν νωρίς, 

και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.*Η επάλειψη με αντηλιακή κρέμα γίνεται μισή 

ώρα πριν από την έκθεση στον ήλιο (για οποιαδήποτε δραστηριότητα, και όχι μόνο όταν 

πρόκειται για κολύμπι) και επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 ώρες. 

 Όταν το παιδί μπαινοβγαίνει στη θάλασσα ή είναι ιδρωμένο, η επάλειψη πρέπει να 

γίνεται συχνότερα. 

 Για τα παιδιά χρησιμοποιούμε αντηλιακές κρέμες με φυσικά φίλτρα απορρόφησης της 

ακτινοβολίας με δείκτες προστασίας 20-25. 

 Σε βρέφη κάτω των 6 μηνών δεν συνιστώνται αντηλιακές κρέμες. Προτείνεται η α-

ποφυγή της έκθεσης στον ήλιο. 

 Τα παιδιά πρέπει να φορούν πάντα καπέλο και τα ρούχα τους να είναι άνετα και 

ανοιχτόχρωμα (π.χ. άσπρο, μπεζ). 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε και στα μάτια των παιδιών, ακόμα και των πολύ 

μικρών σε ηλικία. 

 Χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου που είναι εγγυημένα απορροφητικά. 

 Καπέλο πλατύγυρο. 
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Τέλος, παρά τα μέτρα προφύλαξης που αναφέραμε, οι δραστηριότητες των παιδιών έξω 

από το σπίτι (παιχνίδι - θάλασσα) θα πρέπει να περιορίζονται τις πρωινές ή τις απογευ-

ματινές ώρες και όχι τις μεσημεριανές, 11.00 - 16.00, που η ηλιακή ακτινοβολία είναι 

ιδιαίτερα έντονη 

Στην Ελλάδα, μια χώρα με ηλιοφάνεια σχεδόν όλο τον χρόνο, η έκθεση του πληθυσμού 

στον ήλιο είναι αναπόφευκτη κατά τη διάρκεια των θερινών ή και χειμερινών διακοπών.  

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται ολοένα και περισσότερα κρούσματα μελανώματος, 

όχι μόνο σε ενηλίκους αλλά και σε παιδιά, εφήβους και νεαρά άτομα. Η κατάρριψη λαν-

θασμένων δοξασιών που έχουν συμβάλει στην αλόγιστη έκθεση των Ελλήνων στον ήλιο 

αποτελούν τους πυλώνες της πρόληψης του δερματικού καρκίνου. Το μαύρισμα του δέρ-

ματος αποτελεί τη φυσική άμυνα του οργανισμού απέναντι στις υπεριώδεις (UV) ακτινο-

βολίες του ήλιου που φτάνουν στην επιφάνεια της Γης (UVΑ και UVΒ). Το απότομο 

όμως μαύρισμα του δέρματος κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων διακοπών με την υπέρμε-

τρη έκθεση στον ήλιο ( ηλιοθεραπεία ) ή με τη χρήση ειδικών συσκευών μαυρίσματος 

( solarium ) εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους για μελλοντική ανάπτυξη μελανώμα-

τος ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα με ή χωρίς φακίδες, γαλανά ή 

πράσινα μάτια και κόκκινα ή ξανθά μαλλιά. Η έννοια της προστασίας του δέρματος από 

τις βλαπτικές ακτινοβολίες του ήλιου ( ηλιοπροστασία) αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα 

με τα αρχικά των λέξεων Μπλούζα, Αντηλιακό, Γυαλιά, Ίσκιος, Καπέλο και Ομπρέλα 

(«Μ.Α.Γ.Ι.Κ.Ο.»). Η μπλούζα συνιστάται να είναι στεγνή, σκουρόχρωμη και με πυκνή 

ύφανση, χωρίς να εφαρμόζει στενά στο σώμα. Μωρά μέχρι 6 μηνών δεν πρέπει να κυ-

κλοφορούν γυμνά στον ήλιο ή να αλείφονται με αντηλιακό. Το αντηλιακό επιλέγεται α-

νάλογα με το φωτότυπο του ατόμου. Αλείφεται 15-30 λεπτά προτού ξεκινήσετε για παρα-

λία ή βουνό και επαναλείφεται κάθε 2 ώρες. Προτιμάτε πλατύγυρα καπέλα. Εκτεθείτε 

στον ήλιο όταν η σκιά σας είναι μεγάλη. Μη κάθεστε σε σκιά δένδρου ή ομπρέλας μεση-

μεριάτικα. Το δέρμα σας καίγεται σε θάλασσα, βουνό, πισίνα, χωριό και πόλη.  

Υλοποίηση των εργασιών - Παρουσίαση των εργασιών 

Παιχνίδια με τον Ήλιο 

Το κυνήγι της σκιάς (για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας) 

Αυτό το παιχνίδι είναι παρόμοιο με το απλό κυνηγητό, με την εξαίρεση ότι η μάνα, που 

κυνηγάει τους υπόλοιπους προσπαθεί να ακουμπήσει ή να πατήσει πάνω στη σκιά 

κάποιου παίχτη. Αν το κατορθώσει ο παίχτης αυτός παίρνει τη θέση της. Καλό είναι να 

υπάρχει και ένας παρατηρητής και εννοείται ότι χρειάζεται και ο ήλιος. 

Κυνηγητό με την μπάλα (για παιδιά δημοτικού) 

Ο παίχτης ήλιος που κάνει τη μάνα παίρνει μια μαλακή μπάλα. Προσπαθεί να πιάσει τους 

άλλους παίκτες, χτυπώντας τους με την μπάλα. Όταν πετύχει κάποιον φωνάζει την λέξη 

ΗΛΙΟΣ και τον βγάζει από το παιχνίδι βάζοντας τον να κάτσει στη σκιά. Νικητής είναι ο 

τελευταίος παίχτης που μένει στο παιχνίδι. 

Το κύλισμα της ηλιαχτίδας (για παιδιά δημοτικού) 
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Οι παίχτες σχηματίζουν κύκλο και πιάνονται χέρι χέρι. Ένας παίχτης που επιλέγεται για 

να κάνει τη μάνα παριστάνει τον ήλιο στο κέντρο και παίρνει μια μπάλα του μπάσκετ (ή 

ένα παραγεμισμένο σακούλι) που παριστάνει την ηλιακή ακτινοβολία. Σκοπός του ήλιου 

είναι να βγάλει την μπάλα έξω από τον κύκλο. Οι παίχτες που αποτελούν τον κύκλο και 

παίζουν το ρόλο του όζοντος προσπαθούν με τη σειρά τους να τον αποτρέψουν, 

χρησιμοποιώντας μόνο τα πόδια τους. Αν ο ήλιος το κατορθώσει, αλλάζει θέση με τον 

παίχτη – όζον, μέσα από τα πόδια του οποίου ή δεξιά του οποίου πέρασε η μπάλα 

Οι είκοσι ερωτήσεις (κοινωνικό παιχνίδι για το σπίτι) 

Πρόκειται για ένα ήσυχο, διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι. Ένα μέλος της 

ομάδας σκέφτεται ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ή έννοια που έχει σχέση με τον ήλιο και 

την ηλιοπροστασία και είναι καταγεγραμμένο στο λεξικό του ήλιου. Οι υπόλοιποι 

προσπαθούν να μαντέψουν ποιο είναι αυτό. Προκειμένου να το βρουν, επιτρέπεται να 

κάνουν μόνο 20 ερωτήσεις. Αυτός που θα βάλει το αντικείμενο στο μυαλό του απαντά 

μόνο με ένα Ναι ή Όχι. 

 Παράδειγμα: Ομπρέλλα 

1η ερώτηση: Είναι άνθρωπος; Όχι 

2η έρώτηση: Είναι αντικείμενο; Ναι 

3η ερώτηση: Μας προστατεύει από τον ήλιο; Ναι 

4η ερώτηση: Είναι από γυαλί; Όχι 

5η ερώτηση: Το βάζουμε πάνω στο σώμα μας; Όχι κλπ 

Όποιος το βρει την απάντηση σωστά γίνεται ο επόμενος που θα βάλει στο μυαλό του 

κάποιο αντικείμενο ή έννοια σχετική με το θέμα μας. 

Το γύρισμα του ήλιου (παιχνίδι για την τάξη) 

Κάθε παίχτης παίρνει από έναν αριθμό και τον κολλάει στο στήθος του. Υπάρχουν 

αριθμοί όσοι και τα μέλη της ομάδας γραμμένοι πάνω σε μικρό στρογγυλό χαρτόνι που 

έχει το σχήμα του ήλιου. Κάποιος από τους παίχτες περιστρέφει ένα κίτρινο βαμμένο 

τσίγγινο πιάτο (ήλιος) στη μέση του δωματίου και φωνάζει έναν από τους αριθμούς 

αυτούς. Ο παίχτης που ακούει τον αριθμό του προσπαθεί να πιάσει το πιάτο πριν αυτό 

σταματήσει να γυρίζει. Αν τα καταφέρει, περιστρέφει ο ίδιος το πιάτο και φωνάζει άλλον 

αριθμό. Σε περίπτωση που δεν προλάβει “τιμωρείται” με το να φτιάξει τρεις προτάσεις 

με σύνθετες λέξεις με τον ήλιο. 

Γρήγορη μεταφορά (για παιδιά δημοτικού) 

Οι παίχτες σχηματίζουν έναν κύκλο. Ο καθένας παίρνει μια πλαστικοποιημένη καρτέλα, 

η οποία θα κάνει το γύρο του κύκλου. Τα αντικείμενα καρτέλες θα πρέπει να διαφέρουν 

σε μέγεθος. Πάνω στην κάθε μια θα γράφει μαι λέξη κλειδί σχετική με τον ήλιο (π.χ. 

Ηλιακτίδα. Uvb, γυαλιά...) ή θα έχει αντίστοιχη ζωγραφιά για τα μικρότερα παιδιά. Το 

παιχνίδι ξεκινάει όταν ο αρχηγός ήλιος δώσει την εντολή να περάσουν τα αντικείμενα 

προς τα δεξιά. Πρώτος αυτός περνάει το αντικείμενο που κρατάει στον παίχτη δεξιά του 

και παίρνει το αντικείμενο που θα του δώσει ο παίκτης από τα αριστερά του. Το γύρισμα 
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των αντικειμένων -καρτελών συνεχίζεται ώσπου ο αρχηγός να δώσει την εντολή: 

ΑΛΛΑΓΗ! Οπότε τα αντικείμενα αρχίζουν να μεταφέρονται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Αν κάποιος παίχτης ρίξει μια καρτέλα ή βρεθεί με δύο ή περισσότερες 

βγαίνει από το παιχνίδι παίρνοντας μια καρτέλα. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνουν 

όσο το δυνατόν λιγότεροι παίχτες. 

Παντομίμα (για παιδιά δημοτικού) 

Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα επιλέγει μια καρτέλα από ένα σακούλι με 

καρτέλες που γράφουν μια λέξη σχετική με το θέμα μας. Τα μέλη της ομάδας προσπαθούν 

να αναπαραστήσουν χωρίς να μιλάνε τη λέξη που γράφεται. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν 

3 λεπτά να μαντέψουν τι παριστάνει η παντομίμα. Νικήτρια είναι η ομάδα που δε θα την 

καταλάβουν οι υπόλοιπες. Αν η τάξη έχει λίγα παιδιά μπορεί ατομικά κάθε παιδί να 

παίρνει τη δική του καρτέλα και να κάνει παντομίμα. Οι λέξεις ποικίλλουν και έχουν 

σχέση με τον ήλιο, και την προστασία μας από την ηλιακή ακτινοβολία 

Αξιολόγηση 

Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής αλλά και μετά την πραγματοποίησή 

της, ο εκπαιδευτικός που ήταν υπεύθυνος για το project και οι μαθητές του, ενδέχεται 

να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή της, μέσα από μια αναστοχαστική διεργα-

σία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

 κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) με 

σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

 στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση) για να α-

κολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, 

επεκτάσεις κτλ. 

Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να αξιολογεί την διδασκαλία του σε ότι αφορά 

τους σκοπούς, τους στόχους της αλλά και τα αποτελέσματα στους μαθητές του. 

Μια επίσης σημαντική παράμετρος που σαφώς χρήζει αξιολόγησης είναι τόσο ο απαι-

τούμενος χρόνος που ήταν απαραίτητος για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας(ανάλογα 

με το αντικείμενο και το αρχικό πλάνο) όσο και η ανάπτυξη και εξέλιξη της κριτικής 

σκέψης των μαθητών. 

Εκτός από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, εξίσου αποτελεσματική αποδεικνύεται 

και η αξιολόγηση του γραπτού από τους συμμαθητές και η αυτο-αξιολόγηση. Οι μαθη-

τές εργάζονται είτε σε μικρές ομάδες είτε μεμονωμένα διαβάζοντας τα γραπτά χρησι-

μοποιώντας περιγραφικές ερωτήσεις και οδηγίες/κριτήρια, οι οποίες καταγράφουν τα 

θετικά στοιχεία του γραπτού και αναφέρονται στις λεξικογραμματικές επιλογές και 

στην αποτελεσματικότητά τους, στην κειμενική οργάνωση και την τήρηση των συμβά-

σεων του επιλεγμένου κειμενικού είδους, στο περιεχόμενο και στους στόχους, στην 

ορθογραφία και στη στίξη. Η συλλογική αξιολόγηση, όταν γίνεται στο πλαίσιο μιας 
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ομαδικής εργασίας, εμφανίζει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει το σχολιασμό και την κρι-

τική, με στόχο την επαναδιατύπωση και βελτίωση της τελικής εκδοχής του κειμένου. 

Εξίσου αποτελεσματική με την τεχνική της αξιολόγησης από τους συμμαθητές είναι 

και η τεχνική της αυτο-αξιολόγησης, γιατί ο μαθητής επιφορτίζεται με το καθήκον να 

ανιχνεύσει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του γραπτού του, ακολουθώντας τα κριτήρια 

που υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός, τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα του ύφους, 

στις τεχνικές ανάπτυξης και σύνταξης-οργάνωσης των παραγράφων, στο λεξιλόγιο και 

στο περιεχόμενο.  

α) Κλίμακες αξιολόγησης 

Οι κλίμακες αξιολόγησης συγκροτούνται από ερωτήσεις, τις οποίες πρέπει να χρησι-

μοποιούμε, όταν αξιολογούμε τα γραπτά των μαθητών και αναφέρονται, συνήθως, στις 

παραμέτρους: 

Παράμετροι Καλή Μέτρια Φτωχή 

Ομαδικότητα    

Συνεργασία    

Παρουσίαση Θέματος από ομάδες    

Κριτική Σκέψη    

Λεξιλόγιο    

Σωστή παραγωγή γραπτού λόγου    

Ιδέες    

Οργάνωση    

Αξιολόγηση από συμμαθητές και αυτο-αξιολόγηση 

Εκτός από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, εξίσου αποτελεσματική αποδεικνύεται 

και η αξιολόγηση του γραπτού από τους συμμαθητές και η αυτο-αξιολόγηση. Οι μαθη-

τές εργάζονται είτε σε μικρές ομάδες είτε μεμονωμένα διαβάζοντας τα γραπτά χρησι-

μοποιώντας περιγραφικές ερωτήσεις και οδηγίες/κριτήρια, οι οποίες καταγράφουν τα 

θετικά στοιχεία του γραπτού και αναφέρονται στις λεξικογραμματικές επιλογές και 

στην αποτελεσματικότητά τους, στην κειμενική οργάνωση και την τήρηση των συμβά-

σεων του επιλεγμένου κειμενικού είδους, στο περιεχόμενο και στους στόχους, στην 

ορθογραφία και στη στίξη. Η συλλογική αξιολόγηση, όταν γίνεται στο πλαίσιο μιας 

ομαδικής εργασίας, εμφανίζει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει το σχολιασμό και την κρι-

τική, με στόχο την επαναδιατύπωση και βελτίωση της τελικής εκδοχής του κειμένου. 

Εξίσου αποτελεσματική με την τεχνική της αξιολόγησης από τους συμμαθητές είναι 

και η τεχνική της αυτο-αξιολόγησης, γιατί ο μαθητής επιφορτίζεται με το καθήκον να 

ανιχνεύσει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του γραπτού του, ακολουθώντας τα κριτήρια 

που υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός, τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα του ύφους, 

στις τεχνικές ανάπτυξης και σύνταξης-οργάνωσης των παραγράφων, στο λεξιλόγιο και 

στο περιεχόμενο.  
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Έχοντας υπόψη μας όλα τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα επιτυχημένα σε 

όλους τους επιμέρους στόχους που είχαμε από την αρχή θέσει. 

Ιδιαίτερα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των 

μαθητών, στην απόλυτα ομαλή συνεργασία τους σε ομάδες αλλά και την απόκτηση της 

νέας γνώσης. 

Διεπιστημονική / διαθεματική προσέγγιση του project, τρόπος διαρρύθμισης τά-

ξης, διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

Το project μαθαίνει το μαθητή πώς να μαθαίνει, καλλιεργεί την αναλυτική και συνθε-

τική του ικανότητα, αναπτύσσει την πρωτοβουλία του μαθητή και προωθεί τη συνερ-

γασία μεταξύ των μαθητών. Αναθέτει «ρόλους» σε όλα τα παιδιά, ασκεί την κριτική 

τους ικανότητα και αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης τους. Επιπρόσθετα απομακρύνει 

τη στείρα απομνημόνευση και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Απαραίτητες προϋποθέ-

σεις επιτυχίας ενός project θεωρούνται η ελευθερία των μαθητών να προτείνουν το 

θέμα, η από κοινού διαμόρφωσή του, ο καλός σχεδιασμός, η ανατροφοδότηση κατά τη 

διεξαγωγή του και ο αλληλοσεβασμός σε συνδυασμό με την κουλτούρα μάθησης τόσον 

από την πλευρά του καθηγητή όσον και από την πλευρά του μαθητή. Με την τάξη μας 

συνεργάστηκαν καθηγητές ειδικοτήτων Αγγλικής, οι δύο γυμναστές του σχολείου και 

οι καθηγητές της Μουσικής και των Εικαστικών. Το project που ασχοληθήκαμε σαφώς 

απαιτεί και τη συνεργασία του καθηγητή πληροφπρικής του σχολείου μας. Πολλές από 

τις δραστηριότητες των ομάδων τις πραγματοποιήσαμε με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή του Διαδικτύου. Η χρήση όμως του ηλεκτρονικού υπολογιστή φανέρωσε 

ότι ευχαριστεί ιδιαίτερα τους μαθητές, τους προσφέρει πλούσιο οπτικοακουστικό υ-

λικό, ενώ παράλληλα τους δημιουργεί κίνητρα για μάθηση και καθιστά το διδακτικό 

αντικείμενο προσιτό και κατανοητό.  

Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν, χρησιμοποίησαν κυρίως το εργατήριο Η/Υ του σχο-

λείου μας για τα ακόλουθα στάδια: 

 Ανταλλαγή απόψεων των μαθητών σε ηλεκτρονικούς χώρους συζητήσεων (chat 

rooms) και τηλεδιασκέψεις (video conferencing) με τους συμμαθητές τους από 

άλλα σχολεία.  

 Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) μέσω δικτύων υπολογιστών με μαθητές άλ-

λων σχολείων, εταιρείες και ιατρούς, για ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση των 

εργασιών τους.  

 Δημιουργία ιστοσελίδας (web site) στο Internet, όπου οι μαθητές ανάρτησαν πλη-

ροφορίες για το σχολείο τους, κατέγραψαν τις απόψεις τους για το θέμα της εργα-

σίας τους και τελικά παρουσίασαν ολοκληρωμένη τη δουλειά τους. 

 Δημιούργησαν με εκπαιδευτικές εφαρμογές τα σταυρόλεξα και τις παρουσιάσεις 

κάνοντας χρήση του προγράμματος power point του υπολογιστή. 
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Κατασκευή κανονικών πολυέδρων με κανόνα, διαβήτη και Geogebra 5 

Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Msc στο Ε.Α.Π.  

zafeiropouloschristos@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η διδασκαλία του σημαντικού διδακτικού αντικειμένου της κατασκευής κανονικών 

πολυέδρων με «κανόνα και διαβήτη» στον μαυροπίνακα, παρουσιάζει ανυπέρβλητες 

δυσκολίες οπτικής απεικόνισης και δεν περιλαμβάνεται στην σχολική ύλη της δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία αφορά στην διδασκαλία κατασκευής κα-

νονικών πολυέδρων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθώντας τα κλασικά βή-

ματα της διαδικασίας με «κανόνα και διαβήτη», χωρίς πραγματικό κανόνα ή διαβήτη, 

αλλά με αξιοποίηση του δυναμικού λογισμικού Geogebra 5. Χάρη στο λογισμικό 

Geogebra 5 καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική διδασκαλία του αντικειμένου καθώς 

και η διεπιστημονική του προσέγγιση. Αυτό επιτυγχάνεται καθότι παρέχονται σαφείς 

οπτικές απεικονίσεις των υπό κατασκευή αντικειμένων και προσφέρεται η δυνατότητα 

κατασκευής συμπλεκόμενων τρισδιάστατων σχημάτων με μεγάλη ταχύτητα και σχε-

τική ευκολία. Επιπλέον, δύναται η αυτόματη μεταβολή των πολυέδρων με αλλαγή των 

δεδομένων. Πριν την μαθηματική διδασκαλία κρίνεται χρήσιμη η ιστορική και φιλο-

σοφική αναφορά του αντικειμένου ως παράγοντα διεπιστημονικής προσέγγισης και ε-

φόρμησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κανονικά πολύεδρα, Κανόνας και διαβήτης, Geogebra 5 

Εισαγωγή 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ενώ στον χώρο δύο διαστάσεων τα κανονικά πολύ-

γωνα είναι άπειρα στον αριθμό - σε αντίθεση με ότι θα ανέμενε κανείς - στον χώρο 

τριών διαστάσεων τα κανονικά πολύεδρα είναι μόνο πέντε: το τετράεδρο, το πεντάε-

δρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο. Καθένα από τα παραπάνω πολύ-

γωνα καλείται κανονικό καθότι: α) οι έδρες τους είναι κανονικά πολύγωνα β) οι έδρες 

τους είναι ίσες και γ) είναι εγγράψιμα σε σφαίρα (Πετρόπουλος, 2010). Ακολουθούν 

ιστορική αναφορά, τρόπος διδασκαλίας των κανονικών πολυέδρων και τελικά συμπε-

ράσματα. 

Ιστορική αναφορά 

Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία τα κανονικά πολύεδρα συνδέθηκαν με τα τέσσερα 

πρωταρχικά στοιχεία της ύλης (πυρ, αήρ, γη και ύδωρ). Για τα τέσσερα αυτά στοιχεία 

χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά τους στωικούς, υπάρχει κυκλική κίνηση από το 

πυρ στη γη και αντίστροφα, δια μέσου του αέρα και του ύδατος, με αποτέλεσμα την 

παγκόσμια ανακύκλωση της ύλης. (Τριαντάρη, 2008). Κατά τον Πλάτωνα, ο κόσμος 

συνδέεται με γεωμετρικό τρόπο μέσω των τεσσάρων αυτών στοιχείων. Ο Πλάτωνας 

ανέλυσε τα τέσσερα δομικά στοιχεία της ύλης περαιτέρω σε δύο είδη τριγώνων, καθότι 
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τα στοιχεία αυτά ως σώματα έχουν βάθος. Το βάθος διαιρείται σε επίπεδα και το κάθε 

επίπεδο ορίζεται από ένα τρίγωνο. Με την σειρά του, κάθε τρίγωνο «προέρχεται» από 

το ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο ή το ορθογώνιο σκαληνό (με την μικρότερη πλευρά 

του να ισούται με το μισό της υποτείνουσας). Τα δύο αυτά είδη τριγώνων, συνδυαζό-

μενα, δημιουργούν τα κανονικά πολύεδρα (κοσμικά σχήματα ή πλατωνικά στερεά). 

Για παράδειγμα, το εξάεδρο προέρχεται από την σύνδεση ορθογωνίων ισοσκελών τρι-

γώνων (Γεωργούλης, 1960). 

Πολύεδρα Επιφάνειες Γωνίες Αντίστοιχα στοιχεία 

Πυραμίς 4 4 πυρ 

Οκτάεδρον 8 6 αήρ 

Εικοσάεδρον 20 12 Ύδωρ 

Κύβος 6 8 Γη 

Δωδεκάεδρο «Αυτή την μορφή την επιφύλαξε ο Θεός για ολόκληρο το σύ-

μπαν για να το ζωγραφίσει κατά τρόπο καλλιτεχνικό» Τίμαιος 

55 C. 

Πίνακας 1: Πλατωνικά Στερεά 

Ο Αριστοτέλης, παρόλο που επινόησε την ύπαρξη του αιθέρα ως πέμπτου στοιχείου, 

δεν το συνέδεσε με το δωδεκάεδρο. Τα τρία τελευταία βιβλία των Στοιχείων του Ευ-

κλείδη ασχολούνται με την Στερεομετρία (ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’). Σύμφωνα με το θεώρημα του 

Euler (1752), οι έδρες, οι ακμές και οι κορυφές ενός κανονικού πολυέδρου συνδέονται 

με την σχέση: έδρες + κορυφές - ακμές = 2 (Παπασπυροπούλου, 2010). Στην διδασκα-

λία κανονικών πολυέδρων δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι, ένα πολύεδρο 

για να καλείται κανονικό πρέπει ως απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εγγράψιμο σε 

σφαίρα. Για παράδειγμα, το δελτάεδρο του Τζόνσον πενταγωνική διπυραμίδα έχει έ-

δρες ίσα ισόπλευρα τρίγωνα, όμως δεν καλείται κανονικό στερεό διότι δεν είναι εγγρά-

ψιμο σε σφαίρα (Πετρόπουλος, 2010). 

 
Εικόνα 1: Πενταγωνική διπυραμίδα 

Κατασκευές κανονικών στερεών «με κανόνα, διαβήτη» και Geogebra 5 

Για τις ακόλουθες κατασκευές, προτείνεται το δυναμικό λογισμικό Geogebra 5, για την 

εκτέλεση των βημάτων κατασκευής με «κανόνα και διαβήτη» των προτάσεων ΧΙΙΙ.13, 

ΧΙΙΙ.14, ΧΙΙΙ.15, ΧΙΙΙ.16 των στοιχείων του Ευκλείδη (Λάππας, 2001). Ακολουθούν 

ιδιαίτερα συνοπτικές και χωρίς χρήση τεχνικών λεπτομερών περιγραφές κατασκευής 

κανονικών στερεών. Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι ένα σημείο είναι κατασκευάσιμο 

όταν προκύπτει από πεπερασμένα βήματα στοιχειωδών κατασκευών (Χριστίδης, 

2010). 
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Κατασκευή δυναμικά μεταβαλλόμενου κανονικού τετραέδρου 

Πριν την κατασκευή τετραέδρου με κανόνα και διαβήτη, οι μαθητές εκ προοιμίου θα 

πρέπει να γνωρίζουν την πρόταση ΧΙΙΙ. 12: (ΑΒ2 = 3 ΔΓ2)  και να έχουν αναλυτική 

γνώση του σχήματος που καλούνται να κατασκευάσουν. Π.χ: ΑΓ =2ΓΒ, όλες οι έδρες 

του τετραέδρου που θα προκύψουν θα πρέπει να είναι ίσα ισόπλευρα τρίγωνα, το τε-

τράεδρο θα πρέπει να εγγράφεται σε σφαίρα κ.τ.λ. (Εικόνα 2). Κατασκευή: Με χρήση 

φύλλου εργασίας, και το Geogebra 5 οι μαθητές καλούνται να ακολουθήσουν τα εξής 

ενδεικτικά βήματα: Με χρήση δρομέα κατασκευάζουν την δυναμικά μεταβαλλόμενη 

διάμετρο ΑΒ της περιγεγραμμένης σφαίρας. Παίρνουν σημείο Γ έτσι ώστε ΑΓ = 2 ΓΒ. 

Στο σημείο Γ φέρνουν κάθετη όπου Δ το σημείο τομής της καθέτου με το ημικύκλιο 

της ΑΒ. Παίρνουν κύκλο με κέντρο Θ, ακτίνας ΔΓ και εγγράφουν ισόπλευρο τρίγωνο 

ΖΕΗ. «Υψώνουν» κάθετα προς τα πάνω τμήμα ΘΚ με ΘΚ = ΑΓ. Αντίστοιχα κάθετα 

προς τα κάτω παίρνουν τμήμα ΘΛ με ΘΛ = ΒΓ. Το ΚΖΗΕ είναι το ζητούμενο τετράε-

δρο και η σφαίρα διαμέτρου ΚΛ η ζητούμενη περιγεγραμμένη σφαίρα (Λάππας, 2001). 

Μετακινώντας τον δρομέα, μεταβάλουν το σχήμα κατά το δοκούν (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2: Κανονικό τετράεδρο 

Κατασκευή δυναμικά μεταβαλλόμενου κανονικού οκτάεδρου 

Με χρήση δρομέα κατασκευάζουν την δυναμικά μεταβαλλόμενη διάμετρο ΑΒ της πε-

ριγεγραμμένης σφαίρας με σημείο Γ το μέσον της. Στο σημείο Γ φέρνουν κάθετη όπου 

Δ το σημείο τομής της καθέτου με το ημικύκλιο της ΑΒ. Παίρνουν τετράγωνο ΕΖΗΘ 

με πλευρά ίση με ΔΒ και με κέντρο Κ. «Υψώνουν» τμήμα ΚΛ κάθετα προς τα πάνω 

με ΚΛ = ΚΕ. Αντίστοιχα φέρνουν τμήμα ΚΜ κάθετα προς τα κάτω με ΚΜ = ΚΕ. Το 

ΜΕΖΗΘΜ είναι το ζητούμενο τετράεδρο και η σφαίρα με κέντρο Κ, ακτίνας ΚΛ, η 

περιγεγραμμένη σφαίρα (Λάππας, 2001). Μετακινώντας τον δρομέα, μεταβάλουν το 

σχήμα κατά το δοκούν (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: Κανονικό οκτάεδρο 

Κατασκευή δυναμικά μεταβαλλόμενου κανονικού εξάεδρου 

Με χρήση δρομέα κατασκευάζουν την δυναμικά μεταβαλλόμενη διάμετρο ΑΒ της πε-

ριγεγραμμένης σφαίρας. Δημιουργούν σημείο Γ έτσι ώστε ΑΓ = 2 ΓΒ. Στο σημείο Γ 

φέρνουν κάθετη και Δ το σημείο τομής της καθέτου με το ημικύκλιο της ΑΒ. Παίρνουν 

τετράγωνο ΕΖΗΘ πλευράς ίση με το τμήμα ΔΓ. «Υψώνουν» τμήματα ΕΟ, ΖΣ, ΗΙ, ΘΚ 

κάθετα προς τα πάνω ίσα προς την πλευρά του τετραγώνου. Το ΕΖΗΘΚΟΣΙ είναι το 

ζητούμενο εξάεδρο (κύβος) και η σφαίρα διάμετρο το τμήμα ΕΙ, η περιγεγραμμένη 

σφαίρα (Λάππας, 2001). Μετακινώντας τον δρομέα, μεταβάλουν το σχήμα κατά το δο-

κούν (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4: Κανονικό εξάεδρο (κύβος) 

Κατασκευή δυναμικά μεταβαλλόμενου κανονικού εικοσάεδρου 

Με χρήση δρομέα κατασκευάζουν την δυναμικά μεταβαλλόμενη διάμετρο ΑΒ της πε-

ριγεγραμμένης σφαίρας. Δημιουργούν σημείο Γ έτσι ώστε ΑΓ = 4 ΓΒ. Στο σημείο Γ 

φέρνουν κάθετη με Δ το σημείο τομής της καθέτου με το ημικύκλιο της ΑΒ. Θεωρούν 

κύκλο με κέντρο Φ και ακτίνα ίση με το τμήμα ΒΔ. Στον κύκλο εγγράφουν κανονικό 

πεντάγωνο ΕΖΗΘΚ. Διχοτομούν τα τόξα ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΚ, ΚΕ στα σημεία Λ, Μ, Ν, 

Ξ, Ο, δημιουργώντας το πεντάγωνο ΛΜΝΞΟ. Στα σημεία Ε, Ζ, Η, Θ, Κ «υψώνουν» 

προς τα πάνω κάθετα τμήματα, ίσα με την ακτίνα του κύκλου. Από το κέντρο Φ του 

κύκλου υψώνουν προς τα πάνω κάθετο τμήμα ΦΧ ίσο με α6 + α10, ενώ προς τα κάτω 

κάθετο τμήμα ΦΩ ίσο με α10. Συνδέουν τις κορυφές με ευθύγραμμα τμήματα. Από το 

κέντρο του τμήματος ΧΩ φέρνουν την περιγεγραμμένη σφαίρα (Λάππας, 2001). Με-

τακινώντας τον δρομέα, μεταβάλουν το σχήμα κατά το δοκούν (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: Κατασκευή κανονικού εικοσάεδρου 

Κατασκευή κανονικού δωδεκάεδρου 

Αρχικά προτείνεται με την χρήση δρομέα a να διαπιστωθεί ότι σε κάθε πενταγωνική 

έδρα του υπό κατασκευή δωδεκάεδρου, ο λόγος της διαγωνίου προς την πλευρά θα 

πρέπει να ισούται με φ (Εικόνα 6). 

 
Εικόνα 6: Χρυσός Κανόνας 

Κατόπιν, με βάσεις τις τετράγωνες έδρες ενός κύβου ακμής φ, κατασκευάζουν «σκε-

πές», όπου η κάθε μία από αυτές αποτελείται από δύο ισοσκελή τρίγωνα (βάσης φ, και 

σκέλη a) και δύο ισοσκελή τραπέζια μικρής βάσεων a και φ (Λάππας, 2001) (Εικόνα 

7). 

 
Εικόνα 7: Κατασκευή κανονικού δωδεκάεδρου 

Για την κατασκευή κανονικού δωδεκάεδρου, προτείνονται και εναλλακτικές προσεγ-

γίσεις, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν και άλλες ιδιότητες των κανονικών πολυέδρων 

όπως είναι ο δυισμός.  

Α. Συνδέοντας τα βαρύκεντρα των εδρών ενός εικοσαέδρου, προκύπτει δωδεκάεδρο 

(Εικόνα 8). Επίσης μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να ανακαλύψουν ποιο στερεό 

είναι αυτοδυικό. 
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Εικόνα 8: Δυϊκότητα δωδεκάεδρου 

Β. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν δωδεκάεδρα, ακολουθώντας οδηγίες κατα-

σκευής που μπορούν οι ίδιοι να αναζητήσουν από το διαδίκτυο, όπως ενδεικτικά ανα-

φέρουμε: https://www.youtube.com/watch?v=gVdu5yU9MUk (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 9: Κατασκευή δωδεκάεδρου 

Γ. Δεν συνιστούμε την άκριτη χρήση των εντολών άμεσης κατασκευής σχημάτων που 

παρέχει το λογισμικό Geogebra 5, π.χ: Δωδεκάεδρο[<Σημείο>,<Σημείο>] Η χρήση των 

εντολών αυτών (όπως και οι αντίστοιχες για τα υπόλοιπα πολύεδρα) παρέχουν άμεση 

χρονικά κατασκευή. Όμως, με την χρήση τους οι μαθητές δεν εμπλέκονται στην διαδι-

κασία κατασκευής πολυέδρων και δεν έχουν την δυνατότητα, μέσω κατάλληλων ερω-

τήσεων του διδάσκοντα, να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν δημιουργικά πλήθος 

γεωμετρικών συμβάντων, όπως είναι η εφαρμογή της χρυσής τομής (τόσο στο δωδε-

κάεδρο όσο και στο εικοσάεδρο), το Πυθαγόρειο Θεώρημα, ομοιότητες, συμμετρίες 

κ.τ.λ (Εικόνα 10). 

 
Εικόνα 10:  Έτοιμες εντολές κατασκευής πολυέδρων 

Δ. Ως επέκταση, μπορούν να δοθούν στους μαθητές και επιπλέον δραστηριότητες, α-

ναφορικά με την χρήση δωδεκάεδρου, όπως: 

Δ1. Η μελέτη και ο σχολιασμός του ακόλουθου ψηφιακού άρθρου αναφορικά με τον 

χρυσό κανόνα των ψηφιδωτών και την ηλεκτρονική επίλυση του μαθηματικού γρίφου 

της ομάδας Ε8: http://www.tovima.gr/science/article/?aid=180425 
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Δ2. Η ενασχόληση των μαθητών με τον γρίφο του Sir William Rowan Hamilton 

«Isosian game» το 1857. Σκοπός του γρίφου είναι ο εξής: Σε ένα δωδεκάεδρο, να «δια-

νύσουμε» όλες τις κορυφές, περνώντας μία φορά από την κάθε μία, επιστρέφοντας 

στην αρχική. Προτείνεται οι μαθητές να ασχοληθούν με κατάλληλα άρθρα αναφορικά 

με τον γρίφο: Π.χ: http://wordplay.blogs.nytimes.com/2014/10/06/icosian/?_r=0  

 
Εικόνα 11: Hamilton «Isosian game» 

Δ3. Η ενασχόληση των μαθητών με την ύπαρξη των πολυέδρων στην τέχνη και την 

αρχιτεκτονική (http://www.arcmeletitiki.gr/images/uploads/pdf/arc_gen9.pdf). 

 
Εικόνα 12: Ενασχόληση μαθητών με διάσημα έργα τέχνης 

Δ4. Η ύπαρξη επιπλέον ομαδοσυνεργατικών εργασιών, που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι 

μαθητές για τα πολύεδρα ή την κατασκευή τους, με χρήση επιπλέον πηγών. (Ενδεικτι-

κός τίτλος προτεινόμενης εργασίας: Από τα πέντε κανονικά πολύεδρα με ίση ακμή ποιο 

έχει τον μεγαλύτερο όγκο;). Προτεινόμενες πηγές: 

1. Ακύλας, Α. (1952). Περί των Κανονικών Κυρτών Πολυέδρων Αθήνα: Σπυρο-

πούλου. Ανακτήθηκε από 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcGpwcUFBaUJPUjA/view?p

ref=2&pli=1 στις 29/8/2016. 

2. Κοντογιαννόπουλος, Κ. (1983). Κατασκευές των κανονικών πολυγώνων από 

τον Gauss με την χρήση του κανόνα και του διαβήτη. Χειρόγραφες σημειώσεις 

Ανακτήθηκε από 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdkhFMHhuRm5SZTA/view?

pref=2&pli=1 στις 29/8/2016. 

3. Σταυρινός, Π. (1985). Τα πέντε Πλατωνικά στερεά. Χειρόγραφες σημειώσεις Α-

νακτήθηκε από 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWDJYYnhUUmdzcE0/view?

pref=2&pli=1 στις 29/8/2016 

Συμπεράσματα 

Το αντικείμενο της κατασκευής κανονικών πολυέδρων με κανόνα και διαβήτη συνδέ-

εται με πλήθος μαθηματικών συμβάντων (χρυσή τομή, αναλογίες κ.τ.λ.) μέσα από ετε-

ρόκλιτα διδακτικά αντικείμενα (ιστορία, φιλοσοφία, τέχνες κ.τ.λ.), προφέροντας απε-

ριόριστο πλήθος παιδαγωγικών εκπαιδευτικών δυνατοτήτων. Ο εκπαιδευτικός, χρησι-

μοποιώντας μόνο τον μαυροπίνακα, δεν έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει στους 
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μαθητές του πολύπλοκα σχήματα στερεομετρίας, με αποτέλεσμα συχνά να καθίσταται 

δυσχερής από τους μαθητές ακόμα και η κατανόηση της εκφώνησης των σχετικών προ-

βλημάτων. Επιπλέον, δεν του δίνεται η δυνατότητα της αυτόματης μετατροπής των 

σχημάτων έπειτα από μεταβολή των δεδομένων. Με την χρήση του λογισμικού Geo-

gebra 5, προτείνεται η εισαγωγή του αντικειμένου της κατασκευής κανονικών πολυέ-

δρων στην διδακτέα ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθότι σχεδιαστικά δύ-

σκολα συμπλεκόμενα σχέδια δημιουργούνται πλέον με μεγάλη ευκολία από τους ίδιους 

τους μαθητές. 
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1463

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_papaspyropoulou.aggeliki.pdf%20στις%2029/8/2016
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_papaspyropoulou.aggeliki.pdf%20στις%2029/8/2016
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_Petropoulos.Thanos.pdf
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_christidis.christos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gVdu5yU9MUk
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=180425
http://wordplay.blogs.nytimes.com/2014/10/06/icosian/?_r=0
https://parmenides52.blogspot.gr/p/ark.html


Με αφορμή ένα άγαλμα: Διδασκαλία «εκτός των θυρών» 

Μαυρέας Δημήτρης    Τζαμαλής Παύλος 

        Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, PhD         Εκπαιδευτικός Π.Ε. 04.01, PhD 

      dmavreas@hotmail.com          ptzamalis@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει μία διδακτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες Γ΄ Λυ-

κείου, κατά την οποία επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης 

«εκτός των θυρών» (outdoor learning), αλλά και η διαθεματική προσέγγιση μέσω της 

σύνδεσης της ιστορίας με τα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Η παρέμβαση υλο-

ποιήθηκε με αφόρμηση την επίσκεψη των μαθητών/τριών σε ένα άγαλμα στον δημόσιο 

χώρο. Για την υλοποίησή της αξιοποιήθηκαν οι Τ.Π.Ε., πιο συγκεκριμένα, εφαρμογές 

ανάγνωσης Ετικέτας Γρήγορης Ανταπόκρισης (QR codes) και μηχανές αναζήτησης 

στο διαδίκτυο από κινητά τηλέφωνα (smartphones). Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν 

τεχνικές βιωματικής μάθησης με τη χρήση των παραστατικών τεχνών (δράμα, ζωγρα-

φική). Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους 

από τις φυσικές επιστήμες, για να φθάσουν σε μία προσεγγιστική λύση ενός προβλή-

ματος, χωρίς να μας ενδιαφέρει η ακριβής επίλυση, κάτι που άλλωστε αποτελεί τη συ-

νήθη πρακτική στην καθημερινή ζωή.  

Λέξεις - Κλειδιά:  outdoor learning, διαθεματικότητα, κινητά τηλέφωνα 

Εισαγωγή - Σκεπτικό και στόχοι 

Οι νεότερες τάσεις γύρω από τη μουσειακή εμπειρία και μάθηση υπογραμμίζουν τις 

νέες διαστάσεις της συμμετοχικότητας των επισκεπτών, που προσδίδει στα μουσεία 

«ανοιχτό» χαρακτήρα και δημιουργεί νέες μορφές σχέσεων ανάμεσα στην κοινωνία 

και στους μουσειακούς φορείς (Νικονάνου, 2015). Η μεγαλύτερη συμμετοχικότητα 

των μαθητών/τριών κατά την επίσκεψή τους στα μουσεία υλοποιείται συχνά μέσω της 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που τα μουσεία σχεδιάζουν και απευ-

θύνουν στους/στις μαθητές/τριες και σχετίζονται με τις μόνιμες συλλογές τους ή σπα-

νιότερα με περιοδικές εκθέσεις. Η παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρεί να προτείνει 

μία παρέμβαση που ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα των μαθητών/τριών σε μία επί-

σκεψη όχι σε κάποιο μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο, αλλά στον δημόσιο χώρο μέσω 

της παρατήρησης και του αναστοχασμού με αφορμή ένα άγαλμα.  

Η παρέμβαση επιχειρεί να ενισχύσει την καινοτομία στην εκπαίδευση μέσω της χρήσης 

των Τ.Π.Ε., της σύνδεσης διαφορετικών γνωστικών αντικείμενων, της ανάπτυξης βιω-

ματικών δράσεων και κυρίως της διδασκαλίας «εκτός των θυρών» και τη σύνδεσή της 

με την καθημερινότητα. Η εφαρμογή έγινε σε ένα μάθημα Ιστορίας Γενικής Παιδείας 

σε μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι/ες κατά κοινή παραδοχή έχουν απαξιωτική 

στάση έναντι του μαθήματος εξαιτίας της προετοιμασίας τους στα μαθήματα Προσα-

νατολισμού για τις απαιτητικές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Υπό αυτήν την έννοια ζητού-

μενο της παρέμβασης δεν είναι απλώς ο πειραματισμός με παρεμβάσεις παιγνιώδους 
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χαρακτήρα στο όνομα της καινοτομίας που χάνει το πραγματικό της περιεχόμενο στην 

προσπάθεια και μόνο να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή διδασκαλία (Χρονο-

πούλου, 2016), αλλά επιχειρεί να ανατροφοδοτήσει το μάθημα μέσω της διαμόρφωσης 

ενός ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης που παροτρύνει τους/τις μαθη-

τές/τριες στην κριτική αναζήτηση και ανταλλαγή απόψεων (Παπαβασιλείου, 2012), και 

μάλιστα διαμορφώνεται εκτός σχολικού χώρου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρέμ-

βασης δόθηκε έμφαση στη σύνδεση δύο γνωστικών αντικειμένων διαφορετικού προ-

σανατολισμού και στη χρησιμότητα τους για την επίλυση προβλημάτων. Με αυτόν τον 

τρόπο επιχειρήθηκε οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι οι επιστήμες μπορούν να λει-

τουργούν συνεργατικά και να συνδιαλέγονται μεταξύ τους και ότι η παρεχόμενη γνώση 

στο σχολείο δεν είναι χρήσιμη αποκλειστικά για να επιτυγχάνουν σε γραπτές δοκιμα-

σίες που βαθμολογούνται.  

Τα αγάλματα που κοσμούν το δημόσιο χώρο τα συναντάμε καθημερινά στις διαδρομές 

μας στην πόλη, αλλά πολύ συχνά τα προσπερνάμε αδιάφορα, χωρίς να γνωρίζουμε το 

ιστορικό και το φυσικό τους μέγεθος. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό να αγνοούμε τι α-

ναπαριστούν (όπως και τι συμβολίζουν, ποιος τα κατασκεύασε κτλ.), αλλά και από τι 

είναι κατασκευασμένα (όπως και από τι μπορούν να φθαρούν, πώς μπορούν να μετα-

κινηθούν, να συντηρηθούν κτλ). Απώτερος στόχος της παρέμβασης υπήρξε οι μαθη-

τές/τριες να αναστοχαστούν και να σχολιάσουν τον ρόλο και την αξία των μνημείων 

που συναντάμε στον δημόσιο χώρο. Τέλος, μέσω της δραστηριότητας επιχειρήσαμε να 

καταδείξουμε στους/στις μαθητές/τριες την αξία των εκτιμήσεων και τη σημασία τους 

για την καθημερινή ζωή, εφιστώντας τους την προσοχή στο γεγονός ότι, έστω και άρ-

ρητα, τέτοιου είδους υπολογισμούς εκτελούμε συνεχώς για να λάβουμε αποφάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες με την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών του σχο-

λείου επιχείρησαν να έρθουν σε επαφή με σημεία-σταθμούς ενός σημαντικού Έλληνα 

πολιτικού, να τοποθετήσουν σε χρονική σειρά γεγονότα, να συνδέσουν τις ιστορικές 

τους γνώσεις με ιστορικές πηγές, να επεξεργαστούν ιστορικές πηγές και να προχωρή-

σουν σε συγκρίσεις για να επιχειρήσουν μετρήσεις μεγεθών, ώστε να καταλήξουν σε 

προσεγγιστικά αποτελέσματα, που όμως πολλές φορές είναι ικανοποιητικά για συγκε-

κριμένους σκοπούς. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 

αυτενεργήσουν, να ασκηθούν στη συνεργατική αναζήτηση της γνώσης, να εξοικειω-

θούν με τη διερευνητική βιωματική μάθηση και να ασκηθούν στη χρήση των κινητών 

τηλεφώνων ως εκπαιδευτικών εργαλείων.  

Για την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης αξιοποιήθηκαν εργαλεία από το ευρω-

παϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης SMILE στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΚΑ1 Eras-

mus+ για τη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης (για μία πε-

ριγραφή του προγράμματος βλ. http://www.eucourses.eu/en/courses-available/smile). 

Η διδακτική παρέμβαση 

Προετοιμασία- Χωρισμός σε ομάδες 
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Πριν την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημε-

ρώθηκαν για τη δομή της. Θα επισκέπτονταν το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στο 

Πάρκο Ελευθερίας και σε ένα μάθημα «εκτός των θυρών» θα ασχολούνταν αρχικά με 

προβλήματα Ιστορίας και στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στις φυσικές 

επιστήμες, θα προχωρούσαν στην επίλυση ενός πρακτικού προβλήματος. Το άγαλμα 

του Ελευθέριου Βενιζέλου στο πάρκο Ελευθερίας δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής εί-

ναι έργο του Έλληνα γλύπτη Γιάννη Παππά (1913-2005). Πρόκειται για ανδριάντα που 

το ύψος του αγγίζει τα τέσσερα μέτρα γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία του Έλληνα 

πολιτικού στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο. Άρ-

χισε να κατασκευάζεται το 1967 και ολοκληρώθηκε το 1969 επί δημαρχίας Δημητρίου 

Ρίτσου, όποτε και τοποθετήθηκε στη σημερινή του θέση αμέσως μετά τη διαμόρφωση 

του χώρου σε δημόσιο πάρκο. Χυτεύτηκε από τον Νίκο Κυρλή (βλ. εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Το άγαλμα του Βενιζέλου στο Πάρκο Ελευθερίας 

Για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας οι μαθητές/τριες είχαν ήδη διδαχθεί την α-

ντίστοιχη χρονική περίοδο στο μάθημα Ιστορίας Γενικής Παιδείας σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Για το γνωστικό αντικείμενο 

των φυσικών επιστημών θα αξιοποιούσαν ήδη κατακτημένες γνώσεις από τις προηγού-

μενες τάξεις (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ιστορίας και ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Φυσικής-Χημείας βλ. 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php). Για την επίλυση των προβλημάτων θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα για αναζήτηση πληροφοριών στο διαδί-

κτυο. Τους ζητήθηκε επίσης να έχουν κατεβάσει μια εφαρμογή στα κινητά τους τηλέ-

φωνα που επιτρέπει την ανάγνωση Ετικέτας Γρήγορης Ανταπόκρισης (QR code) (βλ. 

εικόνα 2). Με την εφαρμογή αυτή θα αποκρυπτογραφούσαν κάποιες από τις δραστη-

ριότητες στα φύλλα εργασίας της Ιστορίας.  
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Εικόνα 2: Ετικέτα Γρήγορης Ανταπόκρισης (QR code) 

Από το σύνολο των 27 μαθητών/τριών ενός τμήματος Γενικής Παιδείας προέκυψαν 6 

ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων. (Στη δραστηριότητα τελικά συμμετείχαν 22 

από τους 27, καθώς πέντε απουσίαζαν και διαμορφώθηκαν πάλι 6 ομάδες των τριών ή 

τεσσάρων ατόμων). Ζητήθηκε κάθε ομάδα να αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες 

όλων των ομάδων προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) για να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπι-

στούν συνεργατικά τα προβλήματα ιστορίας και φυσικών επιστημών που θα έπρεπε να 

επιλυθούν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Καθώς από την αρχή του σχολικού έτους για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας αφιερώ-

νονται οι δύο πρώτες και οι δύο τελευταίες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα, έγινε μία 

μικρή αναπροσαρμογή στο ωρολόγιο πρόγραμμα και αφιερώθηκαν για την υλοποίηση 

της συγκεκριμένης παρέμβασης δύο τελευταίες διδακτικές ώρες. Προβλέφθηκε επίσης, 

ο απαιτούμενος χρόνος για τη μετάβαση των μαθητών/τριών στο άγαλμα του Βενιζέ-

λου. Συνολικά, επομένως, για την υλοποίηση της παρέμβασης αφιερώθηκαν τρεις δι-

δακτικές ώρες (μία μέσα στην τάξη για την προετοιμασία και δύο εκτός τάξης για την 

υλοποίηση των σεναρίων). 

Διδασκαλία Ιστορίας 

Περιμετρικά του αγάλματος του Βενιζέλου είχαν κολληθεί χαρτόνια με τις χρονολογίες 

1909, 1912, 1916, 1920, 1930 και 1936. Η πρώτη δραστηριότητα ζητούσε από τους/τις 

μαθητές/τριες να αποκρυπτογραφήσουν κείμενα γραμμένα με Ετικέτες Γρήγορης Α-

νταπόκρισης (QR codes) που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα σχετικά με τον Έλ-

ληνα πολιτικό, να δώσουν έναν τίτλο στο κείμενο που αποκρυπτογράφησαν,  να τον 

γράψουν σε ένα χαρτόνι και να κολλήσουν χαρτόνια με κώδικες και τίτλους δίπλα στα 

χαρτόνια με την αντίστοιχη χρονολογία. Στο τέλος της δραστηριότητας όλες οι ομάδες 

έπρεπε να σταθούν δίπλα από μία χρονολογία διαμορφώνοντας μία χρονογραμμή από 

ιστορικά γεγονότα με σημεία-σταθμούς στην πολιτική ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου.  

1467

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Για τη σύνταξη των κειμένων προς αποκρυπτογράφηση αξιοποιήθηκε η αφήγηση του 

σχολικού εγχειριδίου (βλ. http://ebooks.edu.gr/new/ebooks.php?course=DSGL106).  

Τα κείμενα που αντιστοιχούσαν στις διάφορες χρονολογίες ανέφεραν τα εξής: 

1909 «Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος που είχε ηγηθεί του Κινήματος στο Γουδή καλεί τον 

Βενιζέλο ως εκπρόσωπό του στις διαπραγματεύσεις με την πολιτική ηγεσία του τόπου, 

ζητώντας του να προωθήσει συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις».  

1912 «Ύστερα από προτροπή του Βενιζέλου, ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού και 

διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος προελαύνει με τον ελληνικό στρατό στη 

Θεσσαλονίκη νωρίτερα από τις βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις και ο Τούρκος διοι-

κητής της πόλης Χασάν Ταχσίν πασά την παραδίδει στους Έλληνες πολιορκητές». (το 

κείμενο αντιστοιχεί με την Ετικέτα Γρήγορης Ανταπόκρισης της εικόνας 2). 

1916 «Ο Βενιζέλος, διαφωνώντας με το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη συμμετοχή 

της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ηγείται του κινήματος της Εθνικής Άμυνας και 

με έδρα τη Θεσσαλονίκη σχηματίζει τον Αύγουστο προσωρινή κυβέρνηση που θέτει την 

Ελλάδα στον πλευρό της Τριπλής Συνεννόησης. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου στην Α-

θήνα οργανώνονται διώξεις εναντίον των Βενιζελικών». 

1920 «Μέσω των διπλωματικών χειρισμών του Βενιζέλου υπογράφεται η συνθήκη των 

Σεβρών που ρύθμιζε την τύχη της ηττημένης κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας και παραχωρούσε στην Ελλάδα τη δυτική και ανατολική Θράκη, ενώ 

αναγνώριζε την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου εκτός από τα Δωδεκάνησα. 

Επιπλέον, ανατέθηκε στην Ελλάδα η προσωρινή διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης».  

1930 «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στην Άγκυρα το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φι-

λίας, επιδιώκοντας την εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία με τη διευθέτηση των 

οικονομικών διαφορών των δύο χωρών και την αναγνώριση του εδαφικού τους καθε-

στώτος». 

1936 «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξόριστος στη Γαλλία, θα ταχθεί πριν από το θάνατό του 

υπέρ της βασιλείας ελπίζοντας ότι θα αποκατασταθεί η ομαλότητα της πολιτικής ζωής. Η 

αδυναμία, όμως, των μεγάλων κομμάτων που ισοψήφησαν στις εκλογές να συνεργαστούν 

οδήγησε στην κρίση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και στην εγκαθίδρυση του καθε-

στώτος της 4ης Αυγούστου». 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από όλες τις ομάδες να περπατήσουν στη χρονογραμμή που 

είχε διαμορφωθεί και να ελέγξουν την ορθή τοποθέτηση των κειμένων με τις ιστορικές 

πληροφορίες στις αντίστοιχες χρονολογίες, αποκρυπτογραφώντας τις Ετικέτες Γρήγο-

ρης Ανταπόκρισης των υπόλοιπων ομάδων. Σε αυτή τη δεύτερη δραστηριότητα ζητή-

θηκε επίσης από κάθε ομάδα να προσθέσει δίπλα στη χρονολογία, στην Ετικέτα Γρή-

γορης Ανταπόκρισης και στον τίτλο του ιστορικού γεγονότος μία σχετική φωτογραφία.  

Για παράδειγμα, για το 1930 και το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας που υπογράφτηκε 

στην Άγκυρα η σχετική φωτογραφία απεικονίζει μια γελοιογραφία της εποχής με τον 
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Ισμέτ Ινονού να παρηγορεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο μπροστά από το ικρίωμα της Με-

γάλης Ιδέας (βλ. εικόνα 3). Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες περπατώντας 

στη χρονογραμμή των σημείων-σταθμών του Έλληνα πολιτικού ελέγχουν και τοποθε-

τούν στο χρόνο τις ιστορικές τους γνώσεις, τις οποίες διανθίζουν με σχετικό οπτικό 

υλικό. Κατά τη διάρκεια και των δύο δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες μπορούσαν να 

συμβουλευτούν για τα ιστορικά γεγονότα που εξέταζαν τα βιβλία Ιστορίας που είχαν 

μαζί τους ή το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα.  

 

Εικόνα 3: Η σύνθεση της χρονογραμμής 

Αφού ολοκληρώθηκε «η διαδρομή» στη χρονογραμμή, που συνέβαλε στο να εμπεδώ-

σουν οι μαθητές/τριες τις ιστορικές τους γνώσεις, ζητήθηκε από κάθε ομάδα να επι-

στρέψει στην αρχική της χρονολογία. Εκεί τους ζητήθηκε να υλοποιήσουν μία τρίτη 

δραστηριότητα με την οποία θα κατασκεύαζαν ένα διαδραστικό έκθεμα που θα προσέ-

θεταν δίπλα στην αντίστοιχη χρονολογία και όλοι μαζί θα δημιουργούσαν ένα «ανοιχτό 

μουσείο» δίπλα στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Για τη δημιουργία του εκθέ-

ματος κάθε ομάδα έπρεπε να μελετήσει ιστορικές πηγές σχετικές με τις χρονολογίες 

και τα γεγονότα. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα του 1909 κλήθηκε να ηχογραφήσει ένα απόσπασμα από τον 

λόγο του Ελευθέριου Βενιζέλου στο ελληνικό κοινοβούλιο μετά τη νίκη του στις εκλο-

γές που έγιναν ύστερα από την παρέμβαση του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Και για αυ-

τήν τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες αξιοποίησαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Από 

την ομάδα του 1912 ζητήθηκε να κατασκευάσει ένα κολάζ των τηλεγραφημάτων που 

αντάλλαξαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο διάδοχος Κωνσταντίνος κατά τη διάρκεια 

των Βαλκανικών Πολέμων, πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Για την ομάδα 

του 1916 η δραστηριότητα αφορούσε τη δραματοποίηση ιστορικών πηγών που αναφέ-

ρονταν στα Νοεμβριανά κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. Η ομάδα του 1920 

επιχείρησε να ζωγραφίσει χάρτη της Μεγάλης Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε 
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θαλασσών που διαμορφώθηκε με τη Συνθήκη των Σεβρών. Από την ομάδα του 1930 

ζητήθηκε να γράψει μία σελίδα από το ημερολόγιο ενός πρόσφυγα όπου θα καταγρά-

φονταν οι αντιδράσεις του για το σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας που είχε υπογρα-

φτεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τέλος, στην ομάδα του 1936 ανατέθηκε να τραγου-

δήσει μια κρητική μαντινάδα για τον πολιτικό ηγέτη.  

Κάθε ομάδα, αφού υλοποίησε την τρίτη δραστηριότητα, την παρουσίασε στις υπόλοι-

πες ομάδες σε χρονική σειρά και όλοι οι μαθητές/τριες συμμετείχαν εκ νέου σε μία νέα 

«ξενάγηση» στη χρονογραμμή του «μουσείου» για τον Βενιζέλο, που αυτή τη φορά 

ήταν εμπλουτισμένο, εκτός από χρονολογίες, τίτλους, φωτογραφίες και ιστορικά κεί-

μενα σε μορφή Ετικετών Γρήγορης Ανταπόκρισης (QR codes), με τα έργα και τις ζω-

ντανές παρουσιάσεις των μαθητών/τριών. Η τελική σύνθεση διαμόρφωσε μία διαδρα-

στική χρονογραμμή δίπλα από το άγαλμα, στην οποία οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με 

δημιουργικές δραστηριότητες.  

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 

Στη συνέχεια ανατέθηκε στους/στις μαθητές/τριες η επίλυση ενός πρακτικού προβλή-

ματος. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το φύλλο εργασίας τους ανατέθηκε ο ρόλος του 

μηχανικού του Δήμου, που θα έπρεπε να προχωρήσει σε μια εκτίμηση τάξης μεγέθους 

για τη μάζα και το βάρος του αγάλματος, προκειμένου να αποφασίσει για τον γερανό 

που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνει το άγαλμα από τον χώρο για 

συντήρηση. Λέγοντας τάξη μεγέθους ενός αριθμού εννοούμε τη δύναμη του 10 που 

προκύπτει αν εκφράσουμε τον αριθμό στη μορφή x,z·10y. Υπό αυτή την έννοια όλοι οι 

αριθμοί μεταξύ 100 = 1,0·102 και 999 = 9,99·102 είναι ισοδύναμοι, καθώς αντιστοιχούν 

σε τάξη μεγέθους 102 (Weinstein & Adam, 2008). Αντιστοίχως οι αριθμοί από 1000 = 

1,000·103 έως 9999 = 9,999·103 είναι επίσης ισοδύναμοι, αφού αντιστοιχούν σε τάξη 

μεγέθους 103 κ.ο.κ.  

Αρχικά ζητήθηκε από τις ομάδες των μαθητών/τριών να αναζητήσουν πληροφορίες για 

τα προβλήματα αυτού του τύπου στο διαδίκτυο (λέξεις - κλειδιά: Fermi problem, Fermi 

question, order of magnitude estimation, back of the envelope calculation), αλλά και να 

βρουν ένα τέτοιο πρόβλημα και να μελετήσουν την πορεία για τη λύση του. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα προβλήματα αυτού του είδους δε χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό 

μας σύστημα, καθώς είναι ανοικτά, υπό την έννοια ότι επιδέχονται πολλές απαντήσεις, 

και δε δίνουν δεδομένα. Αυτά συνήθως πρέπει να εκτιμηθούν ή να συγκεντρωθούν από 

τον λύτη, ενώ ορισμένες φορές και το ζητούμενο δεν είναι προσδιορισμένο με σαφή-

νεια. Εντούτοις, είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, αφού συνήθως στην καθημερινή 

ζωή λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, επιλύουμε δηλαδή προβλήματα τέτοιου τύπου 

όπου προχωράμε σε εκτιμήσεις και όχι σε ακριβείς υπολογισμούς, καθώς είτε δεν έ-

χουμε τον απαραίτητο χρόνο είτε η ακριβής επίλυση δεν είναι αναγκαία. Συνήθως η 

απόκτηση εκ μέρους των μαθητών/τριών της ικανότητας επίλυσης τέτοιων προβλημά-

των δείχνει την ουσιαστική κατάκτηση των εργαλείων των επιστημών και τη χρήση 

τους σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. 
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Οι μαθητές/τριες στη συνέχεια κλήθηκαν να προχωρήσουν σε μια ανάπτυξη της στρα-

τηγικής για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, ξεκινώντας από τη συγκέ-

ντρωση των στοιχείων που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό που είχαν να φέρουν σε 

πέρας, αλλά και να επιλέξουν τις απλοποιήσεις που θα τους επέτρεπαν να φθάσουν 

στην επίλυση του προβλήματος πιο γρήγορα. Πιο συγκεκριμένα, μπορούσαν αρχικά να 

κάνουν μια προσέγγιση σχετικά με το σχήμα του αγάλματος, αλλά και να εκτιμήσουν 

τις διαστάσεις του έχοντας ως «μέτρο» το σώμα τους (αν θεωρήσουμε το άγαλμα ως 

έναν κύλινδρο, πόσο είναι το ύψος του και πόση η διάμετρός;). Στη συνέχεια,  αναμε-

νόταν να σκεφθούν σχετικά με το αν υπάρχει λόγος το άγαλμα να είναι όλο από μέ-

ταλλο ή να είναι εσωτερικά κενό. Με αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή τους οι ομάδες των 

μαθητών/τριών μπορούσαν να υπολογίσουν  τον όγκο του αγάλματος και στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας μια τυπική πυκνότητα κάποιου μετάλλου ή κράματος, να φθάσουν 

στον υπολογισμό της μάζας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αγάλματος. 

Με βάση την απάντηση στην οποία κατέληξαν, το ζητούμενο του προβλήματος ήταν 

να πάρουν και την απόφαση για τον γερανό αλλά και το αυτοκίνητο που θα χρειάζονταν 

για να επιτύχουν τη μετακίνηση του αγάλματος. Ζητήθηκε από τις ομάδες να εργάζο-

νται χωριστά, χωρίς να ανακοινώνουν στις άλλες ομάδες τις προσεγγίσεις τους, ενώ 

τους  επιτρέψαμε να «αντλούν» πληροφορίες από το δίκτυο, προτρέποντάς τις όμως να 

χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα ως έσχατη λύση, προτιμώντας να κά-

νουν τις δικές τους εκτιμήσεις. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με τις ομάδες να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά 

τους στην ολομέλεια της τάξης και  με τη συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με το 

πόσο απείχαν οι εκτιμήσεις τους, αλλά και για τα πλεονεκτήματα των υπολογισμών 

αυτού του τύπου. 

Αξιολόγηση - Κριτική αποτίμηση- Προεκτάσεις 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης ζητήθηκε από τους/τις μαθη-

τές/τριες στο επόμενο μάθημα να αξιολογήσουν τη δραστηριότητα. Οι μαθητές/τριες 

απάντησαν σε ένα ανώνυμο προαιρετικό ερωτηματολόγιο. Από τους/τις μαθητές/τριες 

που συμμετείχαν στην αξιολόγηση της δραστηριότητας οι περισσότεροι/ες απάντησαν 

ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα που υλοποιήθηκε στο άγαλμα του Βενιζέλου τους 

φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Το πιο θετικό στοιχείο της δραστηριότητας ήταν ότι 

έγινε έξω από το σχολείο, αν και υπήρχαν και μαθητές/τριες που αξιολόγησαν θετικά 

την υλοποίηση της δράσης σε ομάδες και το ότι απαιτούσε να επιλυθούν κάποια προ-

βλήματα. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση υπήρξαν 

θετικοί στην εφαρμογή ανάλογων παρεμβάσεων και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του 

αναλυτικού προγράμματος και οι περισσότεροι/ες απάντησαν ότι αποκόμισαν γνώσεις 

αλλά και διασκέδασαν από τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ο-

ρισμένοι/ες μαθητές/τριες κατέγραψαν θετικά συναισθήματα ως προς τις βιωματικές 

δράσεις στις οποίες συμμετείχαν, παρατήρησαν ότι θα επιθυμούσαν καλύτερη σύνδεση 

στη διδασκαλία των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και επισήμαναν ορισμένα 
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προβλήματα στην οργάνωση της παρέμβασης κυρίως από τη μεριά των μαθη-

τών/τριών. Ένας μαθητής επισήμανε ότι μια ανάλογη δραστηριότητα θα είχε μεγαλύ-

τερη επιτυχία στην αρχή του σχολικού έτους, ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες 

της Γ΄ Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.  

Τα αγάλματα στον δημόσιο χώρο μεταφέρουν ταυτόχρονα πολλές ιστορίες: την ιστορία 

του προσώπου που αναπαριστούν, την ιστορία των ανθρώπων που αποφάσισαν να τα 

τοποθετήσουν στο συγκεκριμένο σημείο, την ιστορία των σημερινών ανθρώπων που 

τα συναντούν, οι οποίοι μπορεί να μη γνωρίζουν πάντοτε τι αναπαριστούν, τα συσχε-

τίζουν όμως με τις χρήσεις των χώρων στα οποία είναι τοποθετημένα. Ενίοτε μάλιστα 

τα αγάλματα γίνονται στόχος της έκφρασης των διαμαρτυριών αγνώστων ή και συγκε-

κριμένων ομάδων με τον βανδαλισμό τους  (Βατόπουλος & Ελαφρός, 2016). Μπορούν, 

επομένως, να αποτελέσουν αφετηρία για ποικίλες διδακτικές παρεμβάσεις που θα αφο-

ρούν την αξιοποίηση και λειτουργία του δημόσιου χώρου, τη διαμόρφωση της ιστορι-

κής συλλογικής μνήμης, τον αναστοχασμό σε ιστορικά γεγονότα και ιστορικές προσω-

πικότητες.  

Ένα άλλο διδακτικό σενάριο με αφορμή ένα άγαλμα θα μπορούσε να θέσει επιπλέον 

ερωτήματα όπως: Ποιος και γιατί αποφάσισε για την τοποθέτηση αυτού του αγάλμα-

τος; Τι είδους πρόσωπα αναπαριστούν τα αγάλματα στο δημόσιο χώρο; Πόσο αντιπρο-

σωπευτικά είναι, όχι μόνο για την ελληνική ιστορία αλλά και για τη σύγχρονη πραγμα-

τικότητα; Με μία πρόχειρη παρατήρηση διαπιστώνεται ότι στις αναπαραστάσεις των 

αγαλμάτων κυριαρχούν ανδρικές μορφές, πολιτικοί και αγωνιστές. Ισχύει αυτή η πα-

ραδοχή; Πόσο διαφοροποιούνται οι μορφές που αναπαριστούν τα αγάλματα στα κε-

ντρικά σημεία της πόλης από εκείνα που είναι τοποθετημένα στις παρυφές της; Ποιοι 

και γιατί βανδαλίζουν τα αγάλματα μιας πόλης; Γιατί αξίζει να προστατευθούν; Πώς 

τα αγάλματα που αναφέρονται στην Ιστορία μπορούν να απασχολήσουν τη διδασκαλία 

άλλων γνωστικών αντικειμένων; Τέλος, πώς μέσα από τις διδακτικές μας παρεμβάσεις 

θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές/τριες, ώστε να δραστηριοποιούνται 

σε όσα σηματοδοτούν τον δημόσιο χώρο και να μην παραμένουν απλοί παρατηρητές 

όσων συμβαίνουν γύρω τους; Υπό αυτήν την έννοια ένα μάθημα με αφορμή ένα ά-

γαλμα «εκτός των θυρών» συμβαδίζει με το σκεπτικό μιας διδασκαλίας για τη διαμόρ-

φωση ενεργών πολιτών.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο Σταυρούλα Νικηφόρου που 

συμμετείχε στην υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης και τους μαθητές και τις μα-

θήτριες του Γ5 του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθήνας κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 

για τη συμμετοχή τους στη διδακτική παρέμβαση και την αξιολόγησή της.   
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή συνεργατικών δράσεων μεταξύ 

τριών νηπιαγωγείων (2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου, 23ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών, 2ο 

Νηπιαγωγείο Ιτέας) το σχολικό έτος 2015-2016. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 

eTwinning, η οποία προωθεί τη σχολική συνεργασία μέσω της χρήσης των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Αποτελεί μέρος ενός ετήσιου Προγράμματος 

Αγωγής Υγείας με κεντρικό άξονα το προσφυγικό ζήτημα. Σκοπός της δράσης ήταν η 

ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η βιωματική προσέγγιση του προσφυγικού 

ζητήματος μέσα από ερεθίσματα, συνεργασία και αλληλεπίδραση με παιδιά άλλων 

νηπιαγωγείων έτσι ώστε να δημιουργηθεί κλίμα αποδοχής και σεβασμού των 

προσφύγων και των δικαιωμάτων τους. Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιήθηκαν ως γνωστικό 

εργαλείο που βοηθά την ενεργό μάθηση, ως μέσο επικοινωνίας και ως μέσο 

διασκέδασης και άτυπης μάθησης. Για την υλοποίηση και για την αξιολόγηση του 

προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία. Οι δράσεις που 

υλοποιήθηκαν παρουσιάστηκαν στους γονείς και την τοπική κοινωνία στο τέλος της 

χρονιάς. 

Λέξεις-Κλειδιά: αλληλεπίδραση, συνεργατική μάθηση, άνοιγμα στην κοινωνία, 

πληροφορικός γραμματισμός. 

Εισαγωγή 

Η συνεχή μετακίνηση στη χώρα μας προσφύγων, λόγω πολέμου στη χώρα τους, 

δημιουργεί νέα δεδομένα και καταστάσεις στην Ελληνική πραγματικότητα, ο χειρισμός 

των οποίων απαιτεί υπευθυνότητα, σύνεση και σωστή κρίση. Η εκπαίδευση ως βασικός 

πυλώνας της ζωής έχει τη δυνατότητα να διδάξει στα παιδιά την έννοια της αποδοχής, 

της διαφορετικότητας, του σεβασμού στον άλλον καθώς και τη σημασία της 

προσφοράς σε όσους έχουν ανάγκη, δημιουργώντας έτσι ενεργούς πολίτες με αυξημένη 

αίσθηση ευθύνης και δημοκρατικές αντιλήψεις. Ειδικότερα στο νηπιαγωγείο ο 
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παιγνιώδης χαρακτήρας των δράσεων ευνοεί την ενασχόληση των παιδιών με αυτές τις 

έννοιες και την ανάπτυξη θετικών στάσεων προς αυτές. 

Το προσφυγικό ζήτημα ως ένα θέμα με κοινωνικές προεκτάσεις αποτέλεσε αντικείμενο 

ενασχόλησης των παιδιών αρχικά σε ατομικό επίπεδο στο πλαίσιο της τάξης και στη 

συνέχεια μέσα από συνεργατική δράση με άλλα νηπιαγωγεία. Δόθηκε έμφαση στην 

επικοινωνία με τον άλλον, στην καταπολέμηση του φόβου και της αδιαφορίας για το 

διαφορετικό, στην αντιρατσιστική συμπεριφορά και στην κοινωνική προσφορά. 

Είναι απόλυτα συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του ΑΠΣ και του ΔΕΠΠΣ καθώς 

όλες οι δραστηριότητες του σεναρίου εξακτινώνονται και αλληλεπιδρούν με τα 

προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της Γλώσσας, της Μελέτης 

περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση) και της Τεχνολογίας. 

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν είναι συλλογικές, και ευνοούν την 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία..  

Ο τρόπος επεξεργασίας των θεματικών ενοτήτων γίνεται με τη συμβολή των επιμέρους 

επιστημονικών κλάδων, δηλαδή διεπιστημονικά (Χρυσαφίδης, 2009). Η 

διαθεματικότητα ως τρόπος επεξεργασίας του προσφυγικού ζητήματος δίνει την 

ευκαιρία για πολυδιάστατη και ολιστική εξέτασή του. 

Η δράση είχε διάρκεια έξι μήνες και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν τόσο σε 

ατομικό επίπεδο της κάθε τάξης όσο και σε ομαδικό με τα άλλα σχολεία 

παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της καλοκαιρινής γιορτής των σχολείων. 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Η σχεδίαση του προγράμματος βασίζεται σε αρχές των γνωστικών, και 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. και διέπεται από την 

αρχή της συντροφικότητας και της συνεργατικής δράσης. 

Σύμφωνα με τις γνωστικές προσεγγίσεις η νοητική ανάπτυξη του παιδιού είναι μια 

εξελικτική διαδικασία όπου ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον δικό του τρόπο, 

ενεργητικά σε ένα περιβάλλον με πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα. Στο περιβάλλον 

αυτό υπάρχει αλληλεπίδραση, η οποία οδηγεί στην οικοδόμηση της λογικής και 

επιστημονικής σκέψης του μαθητή. 

Η δόμηση της γνώσης είναι μια λειτουργία που βασίζεται στις προϋπάρχουσες 

εμπειρίες, τις νοητικές κατασκευές που ο καθένας χρησιμοποιεί προκειμένου να 

ερμηνεύσει αντικείμενα ή καταστάσεις(Ράπτης, Ράπτη,2001) 

Σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση η προσωπική σκέψη 

οικοδομείται με βάση την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται επιπλέον με τη διαμεσολάβηση κοινωνικών γεγονότων και 

πολιτιστικών εργαλείων(γλώσσα). Τα εργαλεία αυτά εμπεριέχουν νοήματα και 
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τρόπους σκέψης που διαμορφώνουν τις ίδιες τις νοητικές διεργασίες (Ράπτης, 

Ράπτη,2001). 

 Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση βοηθά στην ανάπτυξη «πληροφορικής 

κουλτούρας» που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

της τεχνολογίας και στη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης 

(ΕΑΙΤΥ,2008:17, Κόμης και Παπανδρέου, 2005).  

Η διδακτική των Τ.Π.Ε. στην προσχολική ηλικία προσεγγίζεται μέσω του 

πραγματολογικού μοντέλου. Σύμφωνα με αυτό οι Τ.Π.Ε. διατρέχουν όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και στοχεύουν στην καλλιέργεια 

δεξιοτήτων (ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων), 

στην κατανόηση εννοιών και στην καλλιέργεια αξιών (ικανότητα συνεργασίας) 

((Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). 

Οι εικόνες, η μουσική, τα βίντεο προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, αυξάνουν τη 

συμμετοχή τους ευνοούν τη δημιουργικότητα, συμβάλλουν στην κατανόηση και στην 

οικοδόμηση νέων εννοιών, στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης και οδηγούν σε μια 

ποιοτική μάθηση.  

Με την ομαδική διδασκαλία, η οποία έχει ως βασικό της στοιχείο τη συνεργασία, 

έχοντας έναν κοινό στόχο, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση των 

δυνατοτήτων των παιδιών, για την άσκηση στη διερεύνηση και την απόκτηση νέων και 

δυσκολότερων ικανοτήτων με βασικό σκοπό η αλληλεπίδραση αυτή να οδηγήσει στη 

μεγιστοποίηση των γνώσεων.  

Ενισχύεται συγχρόνως η κοινωνική μάθηση των παιδιών καθώς καλλιεργούνται 

κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας συμμετοχικές διαδικασίες. Τα παιδιά 

δουλεύοντας συνεργατικά αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, 

αυτενεργούν και εκφράζονται περισσότερο. 

 To αποτέλεσμα αυτού του συνεργατικού πνεύματος είναι να αυξηθεί η ατομική 

προσπάθεια και να επιτευχθεί ένα ποιοτικότερο αποτέλεσμα. (Χατζηδήμου & 

Αναγνωστοπούλου, 2011).  

Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 

Γενικός σκοπός 

Τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της προσφυγιάς και μέσα από την επαφή τους 

με τα δικαιώματα των ανθρώπων, να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα αλλά και την 

ομοιότητά τους με τους άλλους και να αναγνωρίσουν τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις 

του να ζει κανείς σε ποικιλόμορφες κοινωνίες. 

Επιμέρους στόχοι 
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(ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία) 

Τα νήπια ασκούνται: 

-να γνωρίσουν τι είναι πρόσφυγας και γιατί κάποιος γίνεται πρόσφυγας. 

-να συνδέσουν τις ανθρώπινες ανάγκες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

-να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με τους πρόσφυγες. 

(Γλώσσα) 

-να πειραματίζονται με χρώματα και διαφορετικούς τρόπους για να ζωγραφίσουν. 

-να εκφραστούν δημιουργικά. 

-να ερμηνεύουν και να εκτιμούν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες. 

(Έκφραση και δημιουργία) 

-να παίξουν και να εξοικειωθούν με λογισμικά ζωγραφικής. 

-να επικοινωνήσουν με τα παιδιά των άλλων νηπιαγωγείων. 

-να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, τον διαδραστικό πίνακα και εκπαιδευτικά λογισμικά. 

-να δημοσιεύουν εργασίες τους με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. 

-να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 

του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για διασκέδαση και για παιχνίδι. 

(Τεχνολογία) 

-να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα αλλά και την ομοιότητά τους με τους άλλους. 

-να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες. 

-να εργαστούν σε ομάδες και να συνεργαστούν με παιδιά άλλων νηπιαγωγείων στις 

διερευνήσεις τους. 

-να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους. 

 (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 

(ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου, 2002:9-36) 

Ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία 

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του σεναρίου είναι 

λογισμικά «ανοικτού τύπου» έκφρασης και δημιουργίας τα οποία παρέχουν ένα 

περιβάλλον μάθησης πλούσιο σε ερεθίσματα που ευνοούν την διερευνητική μάθηση, 

προσφέρουν ευκαιρίες για συνεργασία, είναι κατάλληλα για την προσχολική ηλικία και 

οδηγούν στην απόκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων. 

Αυτά είναι: 

 Padlet: Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 

ενός εικονικού τοίχου πάνω στον οποίο τα παιδιά παρουσιάζουν τον εαυτό τους.  
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 Titanpad: Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία επιτρέπει συνεργατική 

συγγραφή κειμένου σε πραγματικό χρόνο από πολλούς χρήστες. 

Χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο δημιουργίας ποιήματος από όλα τα παιδιά. 

 Τα παιδιά ζωγράφισαν με διάφορα λογισμικά – naturalart, tuxpaint, ζωγραφική 

των windows, σε υπολογιστές αλλά και σε διαδραστικό πίνακα. Είναι 

προγράμματα ζωγραφικής ειδικά για παιδιά όπου με τα ενδιαφέροντα γραφικά που 

έχουν, καλλιεργείται η δημιουργικότητα των μαθητών με τη μορφή πολυσύνθετων 

παραστάσεων.  

 google presentation: Δίνεται μέσα από αυτή την εφαρμογή η δυνατότητα 

παρουσίασης και επεξεργασίας την ίδια στιγμή του ποιήματος που δημιούργησαν 

τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις ζωγραφιές που έφτιαξαν. Ενθαρρύνει τη χρήση 

πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης. 

 Easypolls.net: Είναι ένα online εργαλείο για την ψηφοφορία με ερώτημα τον τίτλο 

του ποιήματος. 

 windows movie maker: Πρόγραμμα δημιουργικής επεξεργασίας βίντεο, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία βίντεο με το συνεργατικό μας ποίημα με 

στόχο τη διάχυση της δράσης. 

 I wishyouto.com: Αποτελεί εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα για online 

δημιουργία καρτών και επεξεργασία αυτής με άλλους χρήστες. Με αυτή την 

εφαρμογή δημιούργησαν τα παιδιά κάρτες με ευχές για τα παιδιά- πρόσφυγες. 

 Glogster.com: Αποτελεί μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει τη δημιουργία 

διαδραστικών αφισών. Είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο όπου ο μαθητής αποκτά 

ικανότητες διαχείρισης του έργου, δεξιότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και 

παρουσίασης. Με αυτή την εφαρμογή τα παιδιά και των τριών νηπιαγωγείων 

παρουσίασαν στην αφίσα διάφορες δράσεις τους, που έγιναν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. 

 Answergarden.ch: Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης και ανταλλαγής ιδεών σε 

συλλογικό επίπεδο. Με το λογισμικό αυτό πραγματοποιήθηκε ανατροφοδότηση με 

θέμα τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων.  

 Skype:Είναι πλατφόρμα επικοινωνίας διπλής κατεύθυνσης που χρησιμοποιήθηκε 

για την επικοινωνία και συνεργασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών. 

 Ιστοσελίδες των σχολείων: τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού ανέβασαν το 

έργο τους. 
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Περιγραφή δράσης-δραστηριότητες 

Αφορμή για την υλοποίηση του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα το προσφυγικό 

ζήτημα, ήταν η ανάγνωση στην τάξη του 23ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, του βιβλίου 

«Μικρές οδύσσειες παιδιών». Ξεκίνησε έτσι μια συζήτηση για την έννοια της 

προσφυγιάς, για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη χώρα μας, για 

τα δικαιώματα των παιδιών. 

Τα παιδιά κατέθεσαν τις ιδέες τους (ποιοι είναι πρόσφυγες, να καλέσουμε κάποιον να 

μας μιλήσει, γιατί έφυγαν από τα σπίτια τους που θέλουν να ζήσουν) και στην 

ολομέλεια αποφάσισαν μια σειρά από δράσεις οι οποίες ομαδοποιήθηκαν και 

σχεδιάστηκε έτσι το πρόγραμμά μας( δημιουργία λευκώματος με φωτογραφίες, 

αποστολή γράμματος στον δήμαρχο της πόλης, δημιουργία αφίσας με τα δικαιώματα 

των παιδιών, θεατρική παράσταση με θέμα τους πρόσφυγες, επίσκεψη στους 

πρόσφυγες, να πούμε παραμύθια για τους πρόσφυγες, να μαζέψουμε ρούχα και 

τρόφιμα).Στο πλαίσιο αυτό και καθώς είχε ξεκινήσει να υλοποιείται το πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας με άξονα το προσφυγικό, προτάθηκε να δουλέψουμε το θέμα αυτό 

συνεργατικά και με άλλα σχολεία έτσι ώστε τα παιδιά να ανταλλάξουν ιδέες, να 

αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και μέσα από την αλληλεπίδραση να 

ευαισθητοποιηθούν στις ανθρώπινες σχέσεις και στο διαφορετικό. 

Αποφασίσαμε έτσι όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό έργο eTwinning. 

Έγινε η αναζήτηση σχολείων και ξεκινήσαμε τη δράση. 

Το μαθητικό δυναμικό του 23ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών αποτελείται από 

Παλιννοστούντες Έλληνες και το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών του 2ου 

Νηπιαγωγείου Ζεφυρίου είναι Ρoma. Σύνθεση η οποία ευνοούσε την έκφραση των 

παιδιών για την αποδοχή, την διαφορετικότητα μέσα από προσωπικά τους βιώματα. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χρησιμοποιούσαν το skype για την επικοινωνία τους 

αλλά και για να ανταλλάσσουν απόψεις για τη διαμόρφωση του έργου. 

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης eTwinning ήταν οι εξής: 

 Δημιουργήθηκε ένα padlet όπου τα παιδιά όλων των νηπιαγωγείων παρουσίασαν 

τους εαυτούς τους μιλώντας για κάτι που τους αρέσει. 

http://padlet.com/wall/zs6saa307nv4 

 Tα παιδιά επικοινώνησαν με τα παιδιά των άλλων νηπιαγωγείων μέσω skype και 

με αφορμή την ιστορία της «Ειρήνης» ανασυνέθεσαν την ιστορία της ειρήνης, 

αντάλλαξαν ιδέες και έκαναν προτάσεις για δράσεις. 
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Εικόνα 1: Ανασύνθεση της ιστορίας "Ειρήνη" 

 Έφτιαξαν από κοινού ένα ποίημα για τους πρόσφυγες. Τη δράση ξεκίνησε το 23ο 

νηπιαγωγείο Αχαρνών. Χρησιμοποιώντας ως αφορμή το παραμύθι της χιονάτης, 

η οποία φεύγει κυνηγημένη από το σπίτι της αποφάσισαν να φτιάξουν ένα ποίημα 

χρησιμοποιώντας ανάλογα παραμύθια με ήρωες που χρειάστηκε να φύγουν 

μακριά. Το ποίημα ξεκινάει με τους ήρωες της ιστορίας «Μικρές οδύσσειες 

παιδιών» και συνεχίζει με ήρωες διαφόρων παραμυθιών. Κάθε νηπιαγωγείο είχε 

το δικό του αντιπροσωπευτικό χρώμα και αφού διάβαζε τους στίχους του 

προηγούμενου σχολείου συνέχιζε το ποίημα με τους δικούς του στίχους αφού 

τους επεξεργαζόταν στην ολομέλεια της τάξης. 

https://titanpad.com/dlQuXADWEp 

 Κάθε σχολείο χρησιμοποιώντας λογισμικά έκφρασης και δημιουργίας ζωγράφισε 

τους στίχους τους οποίους δημιούργησε και τις ζωγραφιές τις τοποθέτησε στην 

online παρουσίαση. Για την δημιουργία των εικόνων κάθε τάξη χωριζόταν σε 

επιμέρους ομάδες (των τεσσάρων παιδιών) οι οποίες αναλάμβαναν να 

ζωγραφίσουν και ένα στίχο. 

https://docs.google.com/presentation/d/1iLtDCnMGCKL7GzxzXAqpdhyncNlq

qjmFFVOAH7HoWI0/edit?usp=sharing 

 Ψήφισαν τον τίτλο του ποιήματος. 

http://www.easypolls.net/poll.html?p=573096c1e4b0faaf811c05b5 

 Το ποίημα το έφτιαξε το 2ο νηπιαγωγείο Ζεφυρίου σε video το οποίο 

παρουσιάστηκε στις τελικές καλοκαιρινές γιορτές των σχολείων. 

https://www.youtube.com/watch?v=8OM030iGTqk 

 Ζωγράφισαν κάρτες για τους πρόσφυγες, τις οποίες στείλαμε σε άλλα σχολεία. 

http://iwishyouto.com/view/5bc270620ec9080a 
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 Δημιούργησαν μια διαδραστική αφίσα στην οποία ανέβασαν, με τη βοήθεια της 

νηπιαγωγού, εικόνες από δράσεις που αφορούσαν το πρόγραμμα. 

http://mnb454690.edu.glogster.com/edit/glog-from-athens-gr-apr-21-2016-1128 

 

Εικόνα 2: Διαδραστική αφίσα 

 Στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης, μέσα από συζήτηση δημιούργησαν μια 

εικόνα όπου κατέγραψαν τα δικαιώματα των παιδιών. 

 

Εικόνα 3: Αξιολόγηση γνώσεων παιδιών 

Αξιολόγηση 

Η παραπάνω δράση ήταν μια ανταποδοτική εμπειρία και για τους εκπαιδευτικούς και 

για τους μαθητές. 

Ως εκπαιδευτικοί μας δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουμε συνθήκες 

συνεργατικής διερευνητικής μάθησης, συνθήκες οι οποίες έδωσαν στα παιδιά τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλα παιδιά, διαμόρφωσης θετικών στάσεων όσων 

αφορά τους πρόσφυγες τη χαρά της δημιουργίας και της ευχαρίστησης. 
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Ήρθαμε σε επαφή με συνεργατικά εργαλεία και αξιοποιήσαμε στο έπακρο την 

τεχνολογική υποδομή του σχολείου. Εμπλουτίστηκαν οι διδακτικές μας πρακτικές. 

Συνεργαστήκαμε άψογα με όλες τις συναδέλφους σε όλα τα επίπεδα και το αποτέλεσμα 

θεωρώ ότι είναι ανάλογο της επιτυχούς συνεργασίας μας. 

Μέσα από συνεντεύξεις-ομαδικές συζητήσεις με τα παιδιά αλλά και με τους γονείς, 

από την έκθεση ζωγραφικής που οργανώθηκε στα σχολεία μας με θέμα το προσφυγικό, 

από τις συζητήσεις των νηπιαγωγών καθώς και από τις καταγραφές στο ημερολόγιο 

παρατηρήσεων που αφορούσαν την έκφραση συναισθημάτων για τους πρόσφυγες, από 

φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν, έγινε κατανοητό ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί 

επιτεύχθηκαν. 

Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα από την αρχή μέχρι το τέλος της δράσης και με καμάρι 

παρουσίασαν στην τέλος της χρονιάς όλη τη δράση τους στους γονείς τους. Οι 

δυσκολίες που ανέφεραν ήταν στην αρχή της δράσης και αναφέρονταν στην κούραση 

και στο φόβο μήπως δεν τα καταφέρουν, δυσκολίες που ξεπεράστηκαν αμέσως.  

Οι γονείς συμμετείχαν εξαρχής στις δράσεις μέσα από την παρουσίαση προσωπικών 

βιωμάτων προσφυγιάς από τις χώρες τους. Υπήρχαν βέβαια και μεμονωμένα σχόλια 

για το αν τα παιδιά κερδίζουν κάτι από τη δράση αυτή, τα οποία συζητήθηκαν σε 

ατομικές συζητήσεις με τους γονείς. 

Το σχολείο ωφελήθηκε μέσα από τη διάχυση της δράσης του τόσο στην ιστοσελίδα του 

σχολείου όσο και με την παρουσίαση της δράσης στους γονείς των παιδιών. 
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Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης: βασικό επιμορφωτικό υλικό, τόμος Β: Ειδικό μέρος 
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Τόμος Α, Τόμος Β. Εκδ.Α. Ράπτη, Αθήνα.  

 Χατζηδήμου, Δ.& Αναγνωστοπούλου, Μ (2011)Οι ομάδες εργασίας των μαθητών 

στην εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: εκδ. Αδελφοί Κυριακίδη.. 
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Ηλεκτρονικές παραπομπές 

Εικονικός τοίχος παρουσίασης των μαθητών. (Διαθέσιμο online: 

http://padlet.com/wall/zs6saa307nv4) 

Συνεργατική συγγραφή ποιήματος. (Διαθέσιμο online: https://titanpad.com/ 

dlQuXADWEp 

Παρουσίαση και επεξεργασία εικονογραφημένου ποιήματος. (Διαθέσιμο online: 

https://docs.google.com/presentation/d/1iLtDCnMGCKL7GzxzXAqpdhyncNlq

qjmFFVOAH7HoWI0/edit?usp=sharing) 

Ψηφοφορία επιλογής τίτλου ποιήματος. (Διαθέσιμο online: http://www.easypolls.net/ 

poll.html?p=573096c1e4b0faaf811c05b5) 

Video εικονογραφημένου ποιήματος. (Διαθέσιμο online: https://www.youtube.com/ 

watch?v=8OM030iGTqk) 

Ευχετήριες κάρτες. (Διαθέσιμο online: http://iwishyouto.com/view/5bc270620 

ec9080a) 

Διαδραστική αφίσα δράσεων του προγράμματος. (Διαθέσιμο online: 

http://mnb454690.edu.glogster.com/edit/glog-from-athens-gr-apr-21-2016-

1128) 
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Καινοτόμος δράση για την εισαγωγή των παιδιών Προσχολικής Αγωγής 

στον Οπτικό Εγγραμματισμό 

 

Τόλη Παρασκευή 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed. 

evitoli24@gmail.com 

Περίληψη 

Η καινοτόμος δράση που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, απέσπασε Βραβείο 

Αριστείας και Καινοτομίας για το έτος 2013, στο πλαίσιο του Θεσμού «Αριστεία και 

ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αφορά την εισαγωγή των παιδιών Προσχο-

λικής Ηλικίας στον οπτικό εγγραμματισμό, μέσα από την παρατήρηση εικαστικών έρ-

γων, με τη συμβολή της Παιδικής Λογοτεχνίας και των Τεχνολογιών Πληροφοριών & 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα νηπιαγωγείου και βασίστηκε στην 

πεποίθηση ότι η επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης και τους καλλιτέχνες ανατρο-

φοδοτεί την έμφυτη περιέργεια και εξερευνητική στάση τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

παιδιά χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώ-

σεις και εμπειρίες τους, παρατήρησαν έργα ζωγραφικής και με τη φαντασία τους τα 

συνδύασαν και  δημιούργησαν μια ιστορία. Στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης, 

σημαντική υπήρξε και η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.). 

Λέξεις-Κλειδιά: Οπτικός Εγγραμματισμός, Νηπιαγωγείο, Παιδική Λογοτεχνία, Νέες 

Τεχνολογίες. 

Εισαγωγή 

Ο όρος «οπτικός εγγραμματισμός» αναφέρεται στη διαδικασία, κατά την οποία τα παι-

διά μαθαίνουν πώς να παρατηρούν οτιδήποτε ενεργοποιεί το αισθητήριο της όρασής 

τους (Sullivan, 2002). Η διδασκαλία του  οπτικού εγγραμματισμού  κρίνεται επιβεβλη-

μένη σε έναν κόσμο που τα παιδιά περιβάλλονται από πληθώρα εικόνων και είναι απα-

ραίτητη  η  εκπαίδευση του ματιού, η ανάπτυξη ενός οπτικού λεξιλογίου και η ικανό-

τητα κατασκευής νοημάτων από όσα βλέπουν, ώστε να μπορούν να τοποθετούνται κρι-

τικά απέναντι στα διάφορα οπτικά ερεθίσματα που κατακλύζουν την καθημερινότητά 

τους (Κάντζου, 2011).  

Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτόμος δράση που εδώ παρουσιάζεται εντάσσεται στο ευρύ-

τερο πλαίσιο της αξιοποίησης  της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαίδευση, που περι-

λαμβάνεται ως νέο στοιχείο στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (Παι-

δαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α,β) και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η παρατήρηση των 

έργων τέχνης συμβάλει θετικά στη διεργασία της μάθησης (Μείζον Πρόγραμμα Επι-

μόρφωσης, 2011). Σύμφωνα με τη θεωρία, οι μαθητές που παρατηρούν έργα τέχνης 
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αναπτύσσονται ολιστικά (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά, στοχαστικά) με απο-

τέλεσμα να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν  βαθύτερα όχι μόνο τον εαυτό τους, 

αλλά και τον κόσμο που τους περιβάλλει. Μελλοντικά οι μαθητές αυτοί έχουν πιθανό-

τητες να εξελιχθούν σε ενεργοί συνειδητοποιημένοι πολίτες (οπ.π.). 

Επιπροσθέτως, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δράση με τέτοιο τρόπο που να έχει 

νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά, αξιοποιήθηκε μια δική τους ιδέα, που αφορούσε 

τη δημιουργία μιας ιστορίας. Με αυτό τον τρόπο ενσωματώθηκε και η Παιδική Λογο-

τεχνία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ψυχική ισορροπία και στην καλλιέργεια 

των παιδιών, καθώς οι δυσκολίες και οι καταστάσεις που βιώνουν οι λογοτεχνικοί ή-

ρωες συχνά αντανακλούν τις δικές τους εσωτερικές διεργασίες, τα ανακουφίζουν ψυ-

χολογικά, ενώ ταυτόχρονα τα διεγείρουν λογοτεχνικά. (Κανατσούλη, 2004).  

Επιπλέον, με δεδομένη τη σημασία που έχει στη σύγχρονη κοινωνία ο «τεχνολογικός 

γραμματισμός» (έννοια που αναφέρεται στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη 

ικανοτήτων για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας) αξιοποιήθηκε και η «γω-

νιά  του ηλεκτρονικού υπολογιστή» της τάξης, προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέ-

ρον των παιδιών για την όλη διαδικασία αλλά και να ενθαρρύνει τις μεταξύ τους αλλη-

λεπιδράσεις, προωθώντας την κοινωνικοποίησή τους, καθώς ερευνητικά δεδομένα α-

ποκαλύπτουν ότι τα παιδιά προτιμούν να δουλεύουν ανά δύο ή τρία μπροστά στον υ-

πολογιστή, παρά να δουλεύουν μόνα τους (Clemens, Nastasi & Swaminathan, 1993∙ 

Ράπτης & Ράπτη, 2001∙ Siraj – Blatchford & Whitebread, 2003).). Επίσης, η δράση 

αυτή έδωσε έμφαση στο να ενισχύσει την ευελιξία της σκέψης και της  δημιουργικό-

τητά τους και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους για επίλυση προβλη-

μάτων (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006∙ Ματσαγγούρας, 2001).  

Ταυτόχρονα, η οργάνωση του όλου εγχειρήματος βασίστηκε στις θεωρίες μάθησης που 

υποστηρίζουν ότι η μάθηση μέσω της δράσης, η εργασία σε ομάδες, η επεξεργασία 

ιδεών και εμπειριών βοηθούν στην πληρέστερη κατανόηση (Johnson & Johnson, 1992∙ 

Ματσαγγούρας, 2000∙ Τοδούλου, 2011∙ Χατζηδήμου & Αναγνωστοπούλου, 2011). Η 

κατάκτηση της γνώσης αντιμετωπίστηκε ως  μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία 

τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση όταν εμπλέκονται ενεργά, μέσα δηλαδή από τη δική 

τους δραστηριότητα (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2004∙ Χρυσαφίδης, 2000). Παράλληλα 

όμως πρόκειται και για μια συμμετοχική διαδικασία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα 

από την αλληλεπίδραση τόσο με το φυσικό, όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον 

(Vygotsky, 1997).  

Τέλος, το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη δράση ήταν ένα πλαίσιο 

ευέλικτο, σύμφωνο με τις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής που επιτρέπει 

στον καθένα να χρησιμοποιεί τις δικές του μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρό-

πους και στρατηγικές κατάκτησης γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων, τη δική του 

ιδιαίτερη “νοημοσύνη” (Δαφέρμου κ.α., 2006∙ Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 

2011∙ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α,β∙ Σφυρόερα, 2004). 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλο το θεωρητικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε, σχεδιάστηκε, ορ-

γανώθηκε και υλοποιήθηκε η υπό αναφορά καινοτόμος δράση, η οποία περιγράφεται 

αναλυτικά στις ενότητες που ακολουθούν. 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Πλαίσιο εφαρμογής της καινοτόμου δράσης 

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, πραγματοποιήθηκε στο Ολοήμερο τμήμα σχολικής 

μονάδας προσχολικής αγωγής της πρωτεύουσας, με μαθητικό δυναμικό 15 νήπια και 6 

προνήπια, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα πολιτιστικού περιεχομένου, με στόχο την επαφή των παιδιών με την πολι-

τιστική τους κληρονομιά, μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Στο πλαίσιο 

αυτού του προγράμματος, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με πολλά έργα τέχνης, ανάλογα 

με το θέμα που διαπραγματεύονταν κάθε φορά, εξοικειώθηκαν με την παρατήρησή 

τους και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την ενασχόλησή τους με τα αντικεί-

μενα που έχουν δημιουργηθεί για αισθητικούς σκοπούς.  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε μια δραστηριότητα που τα παιδιά ανά ομάδες 

παρατηρούσαν κάποια έργα τέχνης, δύο ομάδες συνδύασαν αυθόρμητα τους πίνακές 

τους και δημιούργησαν μια μικρή ιστορία, την οποία παρουσίασαν στην ολομέλεια. 

Τότε γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξουμε όλοι μαζί μια ιστορία, χρησιμοποιώντας διάφο-

ρους πίνακες ζωγραφικής. Η ιδέα αυτή των παιδιών, η οποία αποτέλεσε και την αφόρ-

μιση του προγράμματος, αξιοποιήθηκε από τις εκπαιδευτικούς του τμήματος, οι οποίες 

μαζί με τους μαθητές του νηπιαγωγείου οργάνωσαν την δράση που εδώ παρουσιάζεται, 

έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή τους στη εκπαιδευτική διαδικα-

σία, υλοποιώντας μια δική τους πρόταση, που τη δεδομένη χρονική στιγμή συνδεόταν 

άμεσα με τα ενδιαφέροντά τους (λόγω του προγράμματος που είχε προηγηθεί).  

Σκοπός και στόχοι  

Η επεξεργασία του θέματος πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχέεται σε 

όλες τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου: Γλώσσα, Μα-

θηματικά, Περιβάλλον, Δημιουργία και Έκφραση, Τεχνολογία (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2003) και 

να είναι συμβατή με τις αρχές και τους στόχους των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α,β). Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν 

η ευαισθητοποίηση  των παιδιών στον οπτικό εγγραμματισμό, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην ανάπτυξη της παρατηρητικής ικανότητας, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. 

Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση τέθηκαν και επιμέρους στόχοι όπως:  

 Η ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας για την παραγωγή ενός κοινού έργου  

 Η κατανόηση της αξίας της ομαδικής εργασίας  

 Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 Ο σεβασμός της άποψης του άλλου 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας της ενσυναίσθησης  

 Η ανάπτυξη της περιγραφικής ικανότητας  
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 Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

 Η εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ και η αξιοποίησή του στην καθημερινότητά 

τους 

 Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η δράση στο σύνολό της αναπτύχθηκε με βάση τον άξονα «παρατήρηση-χειρισμός-

παραγωγή». Αρχικά, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα έργα τέχνης, τα παρατήρησαν 

και εκφράστηκαν προφορικά εξωτερικεύοντας τις αντιδράσεις τους σχετικά με αυτά. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν αυτά τα έργα, δίνοντάς τους το νόημα που τα ίδια ήθε-

λαν και τέλος μέσα από μια δική τους, πρωτότυπη σύνθεση δημιούργησαν κάτι  δικό 

τους.  

Οι τεχνικές που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της καινοτόμου δράσης 

ήταν ποικίλες, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δραστηριότητας και περιλάμβα-

ναν: συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις-απαντήσεις, εργασία σε ομάδες, ατομική 

παρουσίαση στην ολομέλεια. 

Φάσεις καινοτόμου δράσης 

Συνολικά, η δράση περιλάμβανε τρεις φάσεις. Η πρώτη από αυτές αφορούσε την διε-

ρεύνηση των πρότερων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών και τη διαμόρφωση του 

θέματος (Χρυσαφίδης, 2000). Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη 

το ενδιαφέρον των μαθητών για τη δημιουργία μιας ιστορίας με πίνακες ζωγραφικής, 

προκάλεσαν συζητήσεις και δράσεις έτσι ώστε να διερευνηθούν οι εμπειρίες, οι γνώ-

σεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και ανέδειξαν το συγκεκριμένο θέμα, ως αντι-

κείμενο διερεύνησης από την ομάδα της τάξης (μαθητές και εκπαιδευτικούς). Κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, καταγράφηκαν οι γνώσεις αλλά και τα ερωτήματα που 

αναδύθηκαν και βάσει αυτών διαμορφώθηκε ένα προσχέδιο δράσης, το οποίο περιλάμ-

βανε δραστηριότητες που είχαν ως στόχο την απάντηση των ερωτημάτων των μαθη-

τών. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση γονέων σχετικά με το σχέδιο δράσης 

και ζητήθηκε η συνεργασία και συμβολή τους, ως προς την υλοποίησή του. 

Η δεύτερη φάση περιλάμβανε την αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές, τον 

επιμερισμό δραστηριοτήτων και την ανάθεση ρόλων (οπ.π.). Αρχικά, η ομάδα μέσα 

από συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών στην ολομέλεια,  καθόρισε  τα στάδια  της δράσης 

της, τα οποία καταγράφηκαν με τη μορφή σχεδιαγράμματος από τις νηπιαγωγούς. Στη 

συνέχεια ορίστηκε από την ομάδα το «συμβόλαιο» σχετικά με τη διαδικασία που θα 

ακολουθούσαμε (Τοδούλου, 2011). Το «συμβόλαιο» αυτό αφορούσε τον τρόπο που θα 

δουλεύαμε, το πως θα αποφασίζαμε, το πως θα λύναμε τις διαφωνίες που πιθανώς θα 

προέκυπταν και γενικά τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης, τα μέλη της ομάδας (παιδιά και εκπαιδευτικοί) συγκέντρωσαν τα έργα τέχνης, 

αξιοποιώντας τη «γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή» και  το  υλικό (βιβλία, αντί-
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τυπα έργων τέχνης, κατάλογοι με πίνακες ζωγραφικής) που υπήρχε στη γωνιά: «Η Πι-

νακοθήκη της τάξης μας», η οποία είχε διαμορφωθεί στην τάξη ειδικά για το πρόγραμμα 

που αναφέρθηκε προηγουμένως. Τέλος, σημαντική ήταν και η συμβολή των γονέων, 

οι οποίοι έχοντας ενημερωθεί για τη δράση του τμήματος στην προηγούμενη φάση, 

μας εφοδίασαν  με σχετικό υλικό. Στο στάδιο αυτό που αφορούσε τη συγκέντρωση του 

υλικού, μέσα από ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας και εξερεύνησης, τα παιδιά εργά-

στηκαν αρχικά  σε ομάδες, που εναλλάσσονταν στη «γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογι-

στή» και στη γωνιά «η Πινακοθήκη της τάξης μας»  αναζητώντας τα έργα. Ακολούθησε 

η αναπαραγωγή έγχρωμων φωτοαντίγραφων των επιλεγμένων έργων από τους γονείς, 

καθώς στη σχολική μονάδα δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα και  στη συνέχεια η παρου-

σίασή τους στην ολομέλεια. Στην παρουσίαση αυτή, το κάθε μέλος της κάθε ομάδας 

ατομικά περιέγραφε τον πίνακα/τους πίνακες που είχε διαλέξει και αιτιολογούσε την 

επιλογή του. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν υποστηρικτικός, καθώς προσπαθούσαν 

να  βοηθήσουν όλα τα παιδιά να εκφράσουν και να περιγράψουν στην ολομέλεια αυτό 

που παρατηρούσαν και αυτό που ένιωθαν. Τα έργα που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη 

φάση ήταν τα εξής: 

1. P. Renoir, Στη βεράντα 

2. C. Monet, Γυναίκα στον κήπο 

3. C. Monet, Κήπος στο Giverny 

4. J.   Janiaczyk, Λεβάντες και ηλιοτρόπια 

5. C. Monet, Λιβάδι με παπαρούνες στο Giverny 

6. C. Monet, Παπαρούνες στο Agenteul 

7. C. Monet, Γυναίκα με ομπρέλα 

8. C. Monet, Νούφαρα 

9. P. Renoir, Βαρκάδα στο Σηκουάνα 

10. C. Monet, Βαρκάδα στο Giverny 

11. V. Van Gogh, Μεσημεριανή ξεκούραση  

12. Μ. Cassatt, Παπαρούνες 

13. C.Monet, Γυναίκα που διαβάζει 

14. C. Monet, Νούφαρα στη γέφυρα 

15. V.  Van Gogh, Έναστρη νύχτα 

16. K. Karan, Ο πρίγκιπας ιππεύει τον ελέφαντα 

17. V. Van Gogh, Νυχτερινό καφενείο 

18. P. Cezanne, Η κυρία Cézanne στην κόκκινη πολυθρόνα 

19. V. Van Gogh, Ηλιοτρόπια 

20. B. Morisot, Κυνηγώντας πεταλούδες 

21. H. Miro, Λουόμενη 

22. J. Ensor, Η Ίντριγκα 

23. Θεόφιλος, Οι κουλούρες με τα κόκκινα αβγά, Οικογένεια του κυρίου Πά-

τρισον από το Σικάγο 

24. Μ. Cassatt, Η κυρία Cassatt διαβάζει στα εγγόνια της 

25. E. Degas, Χορεύτρια επί σκηνής 

26. R. Fiorentino, Ο μικρός άγγελος που παίζει μουσική 

27. Γ. Ιακωβίδης, Παραφωνία 
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28. Θ. Τριανταφυλλίδης, Παιδιά στην παραλία 

29. H. Matisse, Χρυσόψαρα 

30. F.Botero, Η οικογένεια 

31. S. Dali, Πεταλούδες 

32. E.Degas, Χορός 

33. P. Klee, Κόκκινο μπαλόνι 

34. G.Klimt, Κάστρο στη λίμνη 

35. P. Picasso, Κορίτσι και περιστέρι 

36. W.Kandisky, Κύκλοι 

37. Γ.Ιακωβίδης, Η αγαπημένη της γιαγιάς 

38. Ν. Λύτρας, Κάλαντα 

Κάποια από τα έργα ήταν γνωστά στα παιδιά, καθώς τα είχαν γνωρίσει μέσα από τη 

γωνιά «η Πινακοθήκη της τάξης μας», με αφορμή τα θέματα που είχαμε διαπραγματευ-

θεί  στο παρελθόν, ενώ κάποια άλλα προέκυψαν από την αναζήτησή μας στο διαδίκτυο, 

αλλά και από βιβλία που έφεραν οι γονείς στην τάξη, ύστερα από την ενημέρωσή τους 

σχετικά με το σχέδιο δράσης μας. 

Η τρίτη φάση αφορούσε την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, την 

ενημέρωση, ανατροφοδότηση και παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων από τις ομά-

δες. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε η δημιουργία της ιστορίας. Τα έργα που είχαν 

επιλέξει τα παιδιά στο προηγούμενο στάδιο, τοποθετήθηκαν στην «Πινακοθήκη της 

τάξης», η οποία ήταν διαμορφωμένη σε κεντρικό σημείο της αίθουσας, εύκολα προ-

σβάσιμο και με πολύ καλή ορατότητα. Η διαδικασία ξεκίνησε όταν ένα παιδί επέλεξε 

ένα έργο (P.Renoir, Στη βεράντα) και  ξεκίνησε την ιστορία: «Μια φορά και έναν καιρό 

ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Μαριλένα. Ζούσε με την οικογένειά της σε ένα σπίτι με 

έναν υπέροχο κήπο». Η εκπαιδευτικός κατέγραφε. Στη συνέχεια, το επόμενο παιδί, λαμ-

βάνοντας υπόψη τι είχε ειπωθεί, παρατηρούσε τους πίνακες που είχαμε στη διάθεσή 

μας, διάλεγε έναν άλλο, συνέχιζε την ιστορία κ.ο.κ.  Η εκπαιδευτικός έγραφε και διά-

βαζε συνέχεια τις καταγραφές, έτσι ώστε να υπενθυμίζει στα παιδιά τι έχει ειπωθεί. 

Σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχε ορίσει αρχικά η ομάδα, όταν υπήρχαν διαφορετικές 

απόψεις, υπερίσχυε η άποψη της πλειοψηφίας. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε και 

τις επόμενες μέρες όπου και ολοκληρώθηκε η ιστορία, η οποία συμπεριλάμβανε τις 

προτάσεις όλων των παιδιών. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της ιστορίας στον ηλεκτρονικό υπολο-

γιστή από τις εκπαιδευτικούς, στην τάξη μαζί με ομάδες παιδιών που εναλλάσσονταν 

διαδοχικά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Word και με ανα-

λυτική επεξήγηση της όλης διαδικασίας. Τα παιδιά αντιστοίχιζαν το κείμενο με την 

κατάλληλη κάθε φορά εικόνα, έγραφαν κάποιες λέξεις, ανάλογα με τις δυνατότητές 

τους και συναποφάσιζαν για τον τρόπο που η ιστορία τους θα «μεταμορφωνόταν» σε 

βιβλίο. Μετά την καταγραφή της ιστορίας και την τελική διαμόρφωσή της, την εκτύ-

πωση και την αναπαραγωγή των αντιτύπων του βιβλίου ανέλαβε ο Σύλλογος Γονέων 

του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου. 
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Ακολούθως υλοποιήθηκε η δραστηριότητα που αφορούσε την παρουσίαση του βι-

βλίου. Όταν εκτυπώθηκε το βιβλίο με την ιστορία, τα παιδιά εκδήλωσαν το ενδιαφέρον 

να το παρουσιάσουν. Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια αναφορικά με την οργά-

νωση  της παρουσίασης, τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου η καθεμιά ανέλαβε 

από μια παρουσίαση. Η πρώτη από αυτές πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο Ολοήμερο 

τμήμα του νηπιαγωγείου και η δεύτερη στους μαθητές της Α΄ τάξης του συστεγαζόμε-

νου Δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά αναδιηγήθηκαν την ιστορία που δημιούργησαν, 

παρουσιάζοντας παράλληλα τους πίνακες που ήταν η πηγή έμπνευσής τους. Ταυτό-

χρονα περιέγραψαν τον τρόπο που εργάστηκαν και απάντησαν σε ερωτήσεις των συμ-

μαθητών τους. 

Η τέταρτη και τελευταία φάση της εκπόνησης του εν λόγω σχεδίου δράσης αφορούσε 

την ενδοομαδική και διομαδική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και των διαδι-

κασιών (Ματσαγγούρας, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά η δια-

μορφωτική και η τελική αξιολόγηση (Bloom, Hastings & Madaus, 1971∙ Δημητρόπου-

λος, 2002· Κωνσταντίνου, 2000∙ ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003) σε δύο επίπεδα: α) σε επίπεδο ο-

μάδας και  β) σε επίπεδο εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση που πραγ-

ματοποιήθηκε από όλη την ομάδα (παιδιά και εκπαιδευτικούς) αφορούσε θέματα συ-

νεργσασίας, τα προβλήματα που προέκυψαν, τους τρόπους επίλυσής τους, την τήρηση 

του συμβολαίου που είχε τεθεί αρχικά, το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα ανέτρεξε στο 

σχεδιάγραμμα του σχεδιασμού και επιβεβαίωσε τι είχε επιτευχθεί και τι όχι. Όσον α-

φορά την αξιολόγηση σε επίπεδο εκπαιδευτικών, σε όλη τη διάρκεια της συγκεκριμέ-

νης δράσης οι δύο εκπαιδευτικοί του τμήματος, σε απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους 

παρατηρούσαν και κατέγραφαν τα παιδιά, κατά τη  διάρκεια των δραστηριοτήτων και 

αναλόγως αναδιαμόρφωναν τα επόμενα βήματα. Εστίαζαν στο ενδιαφέρον που έδει-

χναν τα παιδιά  στο κάθε στάδιο, στο βαθμό συμμετοχής του καθενός, στον τρόπο που 

συνεργάζονταν μεταξύ τους, στο πως λειτουργούσαν οι ομάδες. Σημαντικές ως προς 

την αξιολόγηση αποδείχθηκαν και οι πληροφορίες από την παρατήρηση και κατα-

γραφή των παιδιών στις ελεύθερες δραστηριότητές τους, στις οποίες αποτυπωνόταν ότι 

η συγκεκριμένη δράση είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. Επίσης, με την ολοκλήρωση 

της δράσης οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν αν εκπληρώθηκαν οι στόχοι που είχαν  αρ-

χικά τεθεί, αν οι δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί ήταν τελικά οι κατάλλη-

λες, αν τα παιδιά βρήκαν κάποιο νόημα και ενδιαφέρον σε αυτές, αν εξελίχθηκαν σύμ-

φωνα με τον σχεδιασμό, αν προχώρησαν τα παιδιά σε ένα επόμενο στάδιο. Αναστοχά-

στηκαν σχετικά με τον δικό τους ρόλο, τις διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές που 

επέλεξαν, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μάθησης, την καλλιέργεια επικοινωνίας 

και τον τρόπο που εκείνες συνεργάστηκαν μεταξύ τους. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της δράσης που προηγήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η αξιο-

ποίηση των ιδεών των παιδιών συνέβαλε ιδιαίτερα θετικά στη διαδικασία της μάθησης 

και στις αλληλεπιδράσεις με το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον και προώθησε ιδαί-

τερα τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, η δημιουργική γραφή και η παραγωγή του δικού 
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τους βιβλίου τα βοήθησε να κατανοήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόλο του 

συγγραφέα, του εικονογράφου, του εκδότη, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες γραμ-

ματισμού (Γιαννικοπούλου, 2003). Οι γνώσεις που κατέκτησαν ήταν αποτέλεσμα της 

δικής τους δράσης και έμαθαν πως να μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδρασή τους 

με το περιβάλλον. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης για τη δημιουργία 

του βιβλίου τους, τα παιδιά κατέκτησαν δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ομαδικές δράσεις  

προκάλεσαν το ενδιαφέρον τους και ενίσχυσαν τα κίνητρά τους για συνεργασία. Πα-

ρατηρήθηκε βελτίωση στην διαχείριση από τα παιδιά των μεταξύ τους συγκρούσεων, 

ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στους συμμαθητές τους, ανάπτυξη της κριτικής 

τους σκέψης καθώς και της ικανότητάς τους να επιχειρηματολογούν. Η εργασία σε 

ομάδες βελτίωσε τις διαπροσωπικές σχέσεις τους, τις συνεργατικές τους ικανότητες, 

ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η ικανότητά τους να δέχονται αλλά και να διατυπώνουν 

αξιολογικές κρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό αντιλήφθηκαν τις συμπεριφορές που απαιτού-

νται για να είναι αποτελεσματική μια συνεργασία καθώς και την αναγκαιότητα της ύ-

παρξης και της τήρησης κανόνων. Θετικά ως προς αυτό το στοιχείο, λειτούργησε και 

το παράδειγμα των εκπαιδευτικών του τμήματος, οι οποίες είχαν μια ουσιαστική και 

εποικοδομητική συνεργασία και τα παιδιά εισέπραξαν αυτό το κλίμα. Ταυτόχρονα, δια-

πιστώθηκε ότι οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες «Οπτικού Εγγραμματισμού» (Κά-

ντζου, 2011∙ Sullivan, 2002). Πιο συγκεκριμένα, βελτιώθηκε η παρατηρητική τους ι-

κανότητα, αναπτύχθηκε το οπτικό τους λεξιλόγιο, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε η ικα-

νότητά τους να κατασκευάζουν νοήματα από όσα βλέπουν και να τοποθετούνται κρι-

τικά απέναντι στα διάφορα οπτικά ερεθίσματα.Επιπλέον, οι μαθητές του νηπιαγωγείου 

ανέπτυξαν  θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και διεύρυναν τις γνώσεις τους 

σχετικά με την εφαρμογή τους στην καθημερινότητά τους.  

Παράλληλα, η συνεργασία με τους γονείς είχε πολύ θετική επίδραση και λειτούργησε 

ενισχυτικά σε όλα τα επίπεδα. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αλληλεπιδρούσαν, 

μεταξύ τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ενώ αρκετές ήταν οι περιπτώ-

σεις που οι γονείς στάθηκαν αρωγοί της όλης προσπάθειας, καλύπτοντας τις ελλείψεις 

του σχολείου σε υλικοτεχνικά μέσα και πόρους. Με τη συνεργασία αυτή το εκπαιδευ-

τικό περιβάλλον εμπλουτίστηκε και απέκτησε ποικιλία καθώς οι γονείς έφεραν στο 

σχολείο νέες ιδέες, ενδιαφέροντα, εμπειρίες, γνώσεις, ταλέντα, κουλτούρα. Επιπροσθέ-

τως, η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική και στην κατεύθυνση 

της έγκαιρης παρέμβασης σε προβλήματα που συνδέονταν είτε με τη μάθηση, είτε με 

τη συμπεριφορά κάποιων παιδιών. Συνολικά η όλη εμπειρία ήταν ιδιαιτέρως εποικο-

δομητική για όλους όσους συμμετείχαν. 
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Κατανοώ τη γλώσσα του τόπου μου, γνωρίζω τον εαυτό μου ! 

Νταϊλιάνη Ελένη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

el.ntail@gmail.com 

Μαρκαντώνης Χρίστος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 - Ph.D., M.Ed. 

xrmarkandonis@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στην προσέγγιση της έκφρασης-έκθεσης της Α΄ 

Λυκείου. Διερευνώνται οι ιδιαιτερότητες της γλώσσας σε συνάρτηση με τον γεωγρα-

φικό χώρο και κατ’ επέκταση τις ιστορικοπολιτισμικές συνθήκες που επικράτησαν 

στον συγκεκριμένο χώρο. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά λεξικά, χάρτες, η-

λεκτρονικές συλλογές λαογραφικού υλικού, επισκέπτονται σχετικές σελίδες του διαδι-

κτύου, καταγράφουν τις σκέψεις τους με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου και του 

εννοιολογικού χάρτη και  παρουσιάζουν με τη βοήθεια του προγράμματος παρουσία-

σης τις εργασίες τους, οικοδομώντας τη δική τους γνώση μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό ρόλο και υποβοηθά τους μαθητές 

χωρίς να παρέχει έτοιμες λύσεις. Στο κέντρο της διδασκαλίας επιδιώκεται να τοποθε-

τηθούν οι μαθητές, οι οποίοι αξιολογούν τα δεδομένα και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες 

στα πλαίσια της ομάδας τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γλωσσικές ποικιλίες, Τ.Π.Ε., διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος. 

Ταυτότητα του σεναρίου 

Μάθημα: Έκθεση - Έκφραση. Διδακτική Ενότητα: Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες. 

Υποενότητα: Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες. Εφαρμοσμένο στην τάξη. Εκτιμώμενη 

Διάρκεια: 6 Διδακτικές ώρες. Αριθμός Μαθητών: 24 (4 ομάδες). Χώρος εφαρμογής: 

Εργαστήριο πληροφορικής και αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα, Πληρο-

φορική. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ 

Το σενάριο συνάδει με το πνεύμα  του νέου αναλυτικού προγράμματος για το Λύκειο, 

το οποίο ακολουθεί τις κατευθύνσεις: της εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, της 

διαθεματικότητας και των προγραμμάτων σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2011). 

Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου συνδέεται με την ενότητα του σχολικού εγχει-

ριδίου Έκφραση- Έκθεση, τεύχος α΄ της Α΄ Λυκείου με τίτλο «Οι Ποικιλίες της γλώσ-

σας» και συγκεκριμένα με την υποενότητα «1. Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες» 
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σελ.19-26. Είναι σύμφωνο με το Πρόγραμμα Σπουδών για το οικείο μάθημα και συ-

γκεκριμένα με τους στόχους που τίθενται για τη διδασκαλία του κεφαλαίου «Γεωγρα-

φικές γλωσσικές ποικιλίες» (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2011). 

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο 

Λύκειο η ευρύτερη ενότητα  «τα όρια της γλώσσας» και «γεωγραφικές γλωσσικές ποι-

κιλίες» προβλέπεται να διδαχθούν σε ένα διδακτικό δίωρο (2). Ένα δίωρο (2) είναι 

επίσης δυνατό να διατεθεί κατά την κρίση του διδάσκοντα στην παραγωγή λόγου με 

την ολοκλήρωση της ενότητας ή σε πρόσθετες ασκήσεις (Οδηγίες, 2008-2009). Ω-

στόσο, το διαθεματικό πνεύμα του σεναρίου, το οποίο επικρατεί και στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση, δικαιολογεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον απαιτούμενο χρόνο για τη 

διδασκαλία της ενότητας. 

Παιδαγωγικό σκεπτικό 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, της κατάργησης 

των αποστάσεων και της παγκοσμιοποίησης οι διάλεκτοι και τα τοπικά ιδιώματα τεί-

νουν να εκλείψουν, εφόσον, αφενός οι ομιλούντες δε βρίσκονται εν ζωή ενώ από την 

άλλη η κυρίαρχη γλώσσα της κυρίαρχης κοινωνίας τείνει να επικρατεί σε βάρος των 

τοπικών γλωσσών με συνέπεια τοπικά ιδιώματα να ομιλούνται από όλο και λιγότερους 

κατοίκους μίας χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και η προσπάθεια του 

ατόμου να γίνει αποδεκτό από τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας απεμπολώντας οποιο-

δήποτε στοιχείο της ταυτότητάς του το διαφοροποιεί ή και σε ορισμένες περιπτώσεις 

το καθιστά αντικείμενο χλευασμού και διακωμώδησης. 

Η ιδέα του συγκεκριμένου σεναρίου βασίζεται στο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με 

πληθώρα διαλεκτικών κειμένων, ποικίλων μορφών (οπτικά, ηχητικά, λόγου), ώστε να 

συνειδητοποιήσουν την αδιάλειπτη πορεία της γλώσσας τόσο στον χώρο όσο και στον 

χρόνο (ΕΠΠΣ Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας, 1998). Η γλώσσα απο-

τελεί ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας από την οποία παράγεται και την οποία υπηρετεί. 

Επομένως η τάση κάποιων να υποβιβάζουν ορισμένα από τα γλωσσικά ιδιώματα είναι 

λανθασμένη. Οι μαθητές τελικά αποκτούν ένα ισχυρό επιχείρημα στην υπεράσπιση της 

ιδιολέκτου που χρησιμοποιούν στα πλαίσια της οικογένειάς τους ή του περιβάλλοντος 

που μεγαλώνουν και κατ’ επέκταση της εθνικής τους ταυτότητας. 

Οι διάλεκτοι που προτείνεται να μελετηθούν είναι η ποντιακή, η κρητική, η τσακώνικη 

και η κυπριακή. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδακτική αυτή πρόταση στηρίζεται στην ανακαλυπτική μάθηση (J. Bruner) κατά 

την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραμα-

τισμού και πρακτικής. Σύμφωνα με τον Bruner ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτω-

πος με προβληματικές καταστάσεις και ο δάσκαλος πρέπει να έχει ρόλο εμψυχωτή και 

συντονιστή στη διαδικασία της μάθησης. (Bruner, 1983). 
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Επίσης στηρίζεται στις κoινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (L. Vygotsky). Το 

παιδί στη διαδικασία αυτή δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρών υποκείμενο που δια-

μορφώνει με τις πράξεις του τη γνωστική του πραγματικότητα. Η γνώση δεν «μεταβι-

βάζεται», αλλά δημιουργείται από το μαθητή ο οποίος δρα και επικοινωνεί μέσα σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Ο δάσκαλος δημιουργεί τη «σκαλω-

σιά» για τη μάθηση των παιδιών, καθώς προοδευτικά μεταβιβάζει ισχύ, γνώση και αυ-

τονομία στους μαθητές του. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη κοινότητας και σχέσεων 

επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών (Van Harmelen, 2007· Vygotsky, 1997). 

Ως προς τη διδακτική του διάσταση το σενάριο βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση 

της γλώσσας, και τα κείμενα που παράγονται είναι αυθεντικά και αληθινά και όχι προ-

παρασκευασμένα. Υιοθετούνται στοιχεία του κινήματος των Πολυγραμματισμών και 

στα πλαίσια αυτά οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ως μέσα πρακτικής γραμματισμού στην 

κριτική διάσταση της χρήσης τους. Τέλος, είναι εμφανής η επίδραση του ρεύματος του 

κριτικού γραμματισμού από την παράδοση της Κριτικής Γλωσσολογίας Τα κείμενα δε 

θεωρούνται ουδέτερα, αλλά μέρος της σύνθετης ιεραρχικά και ιδεολογικά δομημένης 

πραγματικότητας. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, στόχος του σχολείου είναι να καλ-

λιεργηθεί στα παιδιά η κριτική ικανότητα, η ικανότητα δηλαδή να αξιοποιούν τη λεξι-

κογραμματική για την κατανόηση της πραγματικότητας (Κουτσογιάννης, 2010). 

Η διδακτική πρόταση έχει μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. Οι μαθητές ενεργοποιού-

νται κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας - μάθησης, τους δίνονται ευκαιρίες, κατά τις 

οποίες αναλαμβάνουν ευθύνες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, συναποφασίζουν και 

βιώνουν δημοκρατικές αρχές, με συνέπεια να αναπτύξουν δημοκρατικό ήθος. Συμβάλ-

λει στην κοινωνικοποίησή τους προπάντων μέσω της βίωσης κοινωνικών καταστάσεων 

και στην ανάπτυξη κοινωνικού ήθους με την από κοινού αντιμετώπιση κοινών προβλη-

μάτων, αναπτύσσει τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών, διαμορφώνει ένα ευ-

νοϊκό συναισθηματικό κλίμα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύ-

νης. 

Επίσης ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ως μέθοδο προσέγγισης της γνώσης τη διαθεμα-

τική και συγκεκριμένα τον οριζόντιο συντονισμό της ύλης. Φροντίζει να ενσωματώσει 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και αντικεί-

μενα (Έκθεση - Αρχαία Ελληνικά– Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Πληροφο-

ρική).  

Διδακτικοί στόχοι 

Με την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές αναμένεται: 

 Να γνωρίζουν τις διαφορές γλώσσας, διαλέκτου και ιδιώματος. 

 Να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις κυριότερες διαλέκτους, αλλά και στοιχεία αυ-

τών στην κοινή ελληνική και στον προσωπικό τους τρόπο ομιλίας. 

 Να γνωρίζουν το ρόλο του γλωσσικού συστήματος στη γλωσσική διαφοροποίηση: 

ο ρόλος της προφοράς, των μορφοσυντακτικών φαινομένων και του λεξιλογίου στη 

γλωσσική διαφοροποίηση. 
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 Να κατανοούν ότι η γλώσσα όπως και η κοινωνία χαρακτηρίζεται από ετερογένεια, 

η οποία όχι μόνο δεν τη διασπά αλλά της εξασφαλίζει λειτουργικότητα και ενότητα. 

 Να αγαπούν και να εκτιμούν αυτές τις πηγές του γλωσσικού μας πολιτισμού. 

 Να αποβάλλουν την τάση των αστών που περιφρονούν διαλέκτους - ιδιώματα, εφό-

σον καμία μορφή γλώσσας δεν είναι «υποδεέστερη». 

 Να ασκηθούν στην κριτική αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

 Να διαβάζουν, να κατανοούν και να αντλούν πληροφορίες από κείμενα διαφορετι-

κής μορφής: γραπτού λόγου, ηχητικά, οπτικά (χάρτες , εικόνες). 

 Να κατακτήσουν με τη δική τους έρευνα τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών κει-

μενικών ειδών και των σημειωτικών τρόπων που χρησιμοποιούν. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και με έρευνες συλλογής 

γλωσσικών δεδομένων που αφορούν την ποικιλία χρήσεων από φυσικούς ομιλητές 

ή ομιλήτριες. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Κατά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές αναμένεται: 

 Να συνεργάζονται κατά την αναζήτηση, την καταγραφή και την κριτική επεξεργα-

σία πληροφοριών από διάφορες μορφές πηγών. 

 Να ενθαρρύνουν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο, συνεργαζόμενοι αρμονικά. 

 Να καταθέτουν απόψεις και ιδέες, να επιχειρηματολογούν και να συζητούν μέσα 

στην ομάδα τους όλες τις προτάσεις πριν αποφασίσουν. 

Πρότερες ιδέες και αντιλήψεις - Γνωστικά  προαπαιτούμενα 

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές γλωσσικά βρίσκονται σε ένα επαρκές γλωσσικό και επι-

κοινωνιακό επίπεδο και έχουν ήδη κατακτήσει βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών και κριτικής αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Γνωστικό 

προαπαιτούμενο αποτελεί η διδασκαλία της εισαγωγικής ενότητας του βιβλίου σχετικά 

με τα όρια της γλώσσας. Τέλος, προαπαιτούμενο αποτελεί και η εξοικείωση των μα-

θητών με την εργασία σε ομάδες. 

Υλικοτεχνική - ψηφιακή υποδομή 

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική-ψηφιακή υποδομή για την εφαρμογή του σεναρίου είναι: 

 Το νέο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της Α΄ Λυκείου και τα βιβλία δασκάλου και μαθητή για την 

έκθεση - έκφραση της Α΄ Λυκείου. 

 Εργαστήριο Πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας. 

 Εγκατεστημένα τα εργαλεία γραφείου (κειμενογράφος, λογισμικό παρουσίασης, 

προβολής βίντεο) για την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων, καθώς και 

πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου και δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη. 

 Διαθέσιμα τα φύλλα εργασίας στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. 

 Υλικά εργασίας των μαθητών: τετράδια, στυλό. 

Οργάνωση της τάξης και διδασκαλίας 
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Κατά την πρώτη ώρα της προετοιμασίας - παρουσίασης από τον εκπαιδευτικό η διδα-

σκαλία πραγματοποιείται στην τάξη με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα. 

Στη  φάση της εφαρμογής η τάξη μεταφέρεται στο εργαστήρι πληροφορικής, όπου οι 

Η/Υ ακολουθούν διάταξη Π, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει την εποπτεία και να υπο-

στηρίζει όλους τους μαθητές, οι οποίοι αρχικά δουλεύουν ατομικά σε κάθε Η/Υ. 

Στη συνέχεια οι 24 μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ισοδύναμες σε επίπεδο τάξης ομά-

δες των έξι ατόμων. Οι ομάδες χωρίζονται σε υπο-ομάδες των τριών ατόμων. Κάθε 

υπο-ομάδα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το ίδιο φύλλο εργασίας. Αφού ολοκληρώ-

σουν την έρευνά τους επανασυντίθενται. Ομαδικά πάλι επεξεργάζονται το υλικό που 

συνέλεξαν και του δίνουν την τελική του μορφή. 

Τέλος, στη φάση της παρουσίασης και της αξιολόγησης η τάξη επανέρχεται στην αί-

θουσα με τον βιντεοπροβολέα. Η διάταξη είναι ημικυκλική κατά ομάδες και ο «παρου-

σιαστής» της ομάδας κάνει την παρουσίαση. Μέσα από τη συζήτηση γίνεται αυτο-α-

ξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση των ομάδων. Με το πέρας της παρουσίασης, η διά-

ταξη της τάξης παραμένει η ίδια και ακολουθεί η φάση της ατομικής αξιολόγησης με 

τη διανομή του ατομικού φύλλου αξιολόγησης. 

Ο ρόλος των μαθητών - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Κάθε μαθητής αναλαμβάνει στα πλαίσια της ομάδας του διαφορετικό ρόλο: του γραμ-

ματέα, του χειριστή, του παρατηρητή, του παρουσιαστή στην ολομέλεια και όλοι μαζί 

συνεργαζόμενοι αναζητούν πληροφορίες σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας που βρίσκο-

νται στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. 

Ο ρόλος του διδάσκοντα σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου είναι 

καθοδηγητικός - κυρίως μέσω των φύλλων εργασίας - και διευκολυντικός στα ποικίλα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. 

Διδακτική προσέγγιση ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

Η διδακτική προσέγγιση και οι δραστηριότητες του σεναρίου διδασκαλίας βασίζονται 

στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο της διδα-

σκαλίας, γίνεται ενεργό υποκείμενο και «μικρός ερευνητής». Το διαδίκτυο, λόγω της 

εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα, δίνει αφενός τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

προετοιμάσει κατάλληλα το μάθημα και να καθοδηγήσει τους μαθητές ως προς την 

ιστοεξερεύνηση. Αφετέρου οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες, κρίνουν και ανακαλύ-

πτουν τη νέα γνώση (ανακαλυπτική και εποικοδομητική μάθηση). Επιπλέον, ακούνε 

αναγνώσεις κειμένων, γνωρίζουν έτοιμο υλικό σε ιστοσελίδες που συνδέουν τη λογο-

τεχνία με άλλες τέχνες π.χ. τραγούδι, λαογραφικές συλλογές, κ.λπ. (ΕΠΠΣ Νεοελληνι-

κής Λογοτεχνίας, 1998). Οι δραστηριότητες αυτές εισάγουν τους μαθητές στον κόσμο 

της ηλεκτρονικής λογοτεχνικής βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού λογοτεχνικού βι-

βλίου (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2011). Τέλος οι μαθητές δημοσιεύουν τις εργασίες τους στο blog 

του σχολείου προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό τους «λιθαράκι» στη διάχυση 

της πληροφορίας στην κοινωνία. 
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Διδακτική πορεία - Ενδεικτική κατανομή του χρόνου 

Προετοιμασία - Αίθουσα με βιντεοπροβολέα (1η διδακτική ώρα): Ο εκπαιδευτικός προ-

ετοιμάζει γνωσιολογικά και ψυχολογικά τους μαθητές, ελέγχει τις προηγούμενες γνώ-

σεις τους, τους κινητοποιεί ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και παρουσιάζει τις βα-

σικές θεωρητικές έννοιες (ποικιλίες της γλώσσας, διάλεκτος, ιδίωμα). 

Εφαρμογή - Εργαστήριο πληροφορικής (2η - 3η ώρα): Συλλογή πληροφοριών αρχικά 

ατομικά (1ο φύλλο εργασίας) και έπειτα ομαδικά  (2ο, 3ο, 4ο, 5ο φύλλο εργασίας). 

Επεξεργασία πληροφοριών και δημιουργία ομαδικής παρουσίασης (4η - 5η ώρα). 

Παρουσίαση εργασιών - Αξιολόγηση  (6η ώρα): Ο μαθητής που έχει οριστεί από την 

ομάδα παρουσιάζει σε οργανωμένο προφορικό λόγο τα ευρήματά της. Πραγματοποιεί-

ται συζήτηση, σύγκριση των αποτελεσμάτων και διεξάγονται τα  συμπεράσματα. Ακο-

λουθεί ατομική αξιολόγηση (φύλλο αξιολόγησης). Στα τελευταία 10΄ λεπτά ανατίθεται 

η εργασία για το σπίτι σύμφωνα με το φύλλο εργασίας και διευκρινίζονται τυχόν απο-

ρίες. 

Ανάθεση κατ’ οίκον εργασίας 

Ο εκπαιδευτικός αναθέτει ως εργασία για το σπίτι ατομικά να αναζητήσει κάθε μαθη-

τής στο συγγενικό του περιβάλλον κείμενα διαφόρων ειδών (τραγούδια, παραμύθια, 

αφηγήσεις, ανέκδοτα) στην τοπική διάλεκτο/ιδίωμα ή στη διάλεκτο του τόπου κατα-

γωγής του προσώπου που αφηγείται. Κάθε ομάδα συγκεντρώνει το λαογραφικό υλικό 

της, το επεξεργάζεται και το αναρτά στο blog του σχολείου με την ετικέτα «Λαογρα-

φικά». 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εργασιών κάθε ομάδας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια όλων 

των φάσεων εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου. Φορέας της διαμορφωτικής αξιολό-

γησης είναι ο εκπαιδευτικός. Οι μαθητές κρίνουν και συγκρίνουν το αποτέλεσμα της 

δικής τους εργασίας και των άλλων ομάδων προβαίνοντας σε αυτό-αξιολόγηση και ε-

τερο-αξιολόγηση μέσα από τη συζήτηση που διενεργείται. Η τελική αξιολόγηση πραγ-

ματοποιείται στο τέλος εφαρμογής του σεναρίου με το αντίστοιχο φύλλο αξιολόγησης 

ατομικά για κάθε μαθητή. 

Αποτίμηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

Μετά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου και σύμφωνα με τις απαντήσεις των μα-

θητών στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Άσκηση 1η (Σωστού/λάθους)-Σωστές απαντήσεις επί του συνόλου των ερωτήσεων 
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Πίνακας 1 

Άσκηση 2η (Συμπλήρωση εννοιολογικού χάρτη) - Σωστές απαντήσεις  

 
Πίνακας 2 

Άσκηση 3η (Συμπλήρωση κενών)-Σωστές απαντήσεις αγοριών  

 
Πίνακας 3 

Άσκηση 3η (Συμπλήρωση κενών)-Σωστές απαντήσεις κοριτσιών  

 
Πίνακας 4 

Στην πρώτη άσκηση αξιολόγησης, σωστού/λάθους, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

απάντησαν σωστά. Το ίδιο ίσχυσε και για τη δεύτερη άσκηση, συμπλήρωσης εννοιο-

λογικού χάρτη. Όσον αφορά την τελευταία άσκηση (ΥΠΕΠΘ-ΚΕΕ, 1998), συμπλήρω-

σης κενών, τα κορίτσια πέτυχαν υψηλότερο ποσοστό (75%) άριστων απαντήσεων ένα-

ντι των αγοριών (60%), ενώ διπλάσιο ποσοστό πολύ καλών απαντήσεων πέτυχαν τα 

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος
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14
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αγόρια (30%) σε σχέση με τα κορίτσια (15%). Τέλος, στην ίδια άσκηση μικρό ποσοστό 

(10%) τόσο κοριτσιών όσο και αγοριών απάντησαν μέτρια .Η μικρή αυτή «αποτυχία» 

ερμηνεύεται εύκολα καθώς στη συμπλήρωση κενών δινόταν έννοιες χωρίς την παρά-

θεση παραδειγμάτων που θα βοηθούσαν τους μαθητές. 

Σε γενικές γραμμές, οι συνολικές επιδόσεις του τμήματος κυμάνθηκαν σε υψηλό επί-

πεδο, γεγονός που καταδεικνύει την εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές  και την 

αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας. 

 

Κριτική προσέγγιση 

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 και δραστηριοποί-

ησε σημαντικά τους μαθητές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Έγινε προσπάθεια 

συνδυασμού αυτόνομης και ομαδικής μάθησης, ώστε ο μαθητής να διατηρεί την ταυ-

τότητά του, αλλά και να συμβάλλει στα πλαίσια της ομάδας. Παρείχε δυνατότητες δια-

φοροποίησης και εξατομίκευσης της μάθησης με την χορήγηση κλιμακούμενων δυ-

σκολίας φύλλων εργασίας. Οι μαθητές συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα μέσα από τη 

συνεργασία στις ομάδες εργασίας, απέκτησαν δεξιότητες μεταγνώσης, ενώ με τη βοή-

θεια των ικανοτέρων λειτούργησε η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης. Επιπλέον, μαθη-

τές με προβλήματα κοινωνικοποίησης και εμφανή τάση απομονωτισμού ανέλαβαν ε-

νεργό ρόλο στις ομάδες (κοινωνικός εποικοδομητισμός) (Van Harmelen, 2007). Η φι-

λοσοφία του σεναρίου κινήθηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Λυκείου βάσει 

του οποίου υπάρχει αποδέσμευση από το αναλυτικό πρόγραμμα και την ολοκλήρωση 

της ύλης και οι μαθητές διδάσκονται μέσω μικρών εργασιών. Μελετήθηκαν κείμενα 

αυθεντικά, τα οποία αποδεικνύουν τη ζωντάνια της γλώσσας. Ιδιαίτερα σημαντικό εί-

ναι το γεγονός ότι μέσω του συγκεκριμένου σεναρίου δόθηκε η δυνατότητα στον εκ-

παιδευτικό να καταστήσει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μία ενότητα που ο κλασικός τρόπος 

διδασκαλίας, με την ανάγνωση και εκτέλεση των εργασιών του βιβλίου, την καθιστά 

βαρετή για τους μαθητές και γρήγορα προσπελάσιμη από τον εκπαιδευτικό, αφού η 

ανάγνωση και κατανόηση των προσφερόμενων κειμένων είναι δύσκολη ακόμη και για 

αυτόν. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να αποδώσει φωνολογικά τα κείμενα της 

ενότητας. Την αδυναμία αυτή αναπληρώνει η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία των 

ΤΠΕ με την εξυπηρέτηση των στόχων του μαθήματος. Οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή 

με ποικιλία κειμένων ένιωσαν αισθητική απόλαυση από το άκουσμα ή την ανάγνωση 

τραγουδιών, παραμυθιών και ποιημάτων. Η τάξη λειτούργησε ως μία κοινότητα ανά-

γνωσης, η οποία διευρύνθηκε μέσα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο blog 

του σχολείου και έτσι έγινε το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο διδακτικός θόρυβος που προκλήθηκε κατά την εφαρμογή του σεναρίου 

ήταν αναμενόμενος, λόγω της ιδιαιτερότητας των κειμένων (ηχητικά) που μελετήθη-

καν. 

Εκδοχές και Προέκταση σεναρίου 

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και στην επόμενη ενότητα του βιβλίου, τις κοινωνικές 

γλωσσικές ποικιλίες. Επίσης σε μία δεύτερη φάση θα μπορούσε να συνδυαστεί με το 
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2ο κεφάλαιο «Ο λόγος» και συγκεκριμένα με την ενότητα «I. Προφορικός και γραπτός 

λόγος». Επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου project που θα α-

φορούσε την εξέταση  και κατανόηση της «ντοπιολαλιάς» των μαθητών, τη συγκέ-

ντρωση, καταγραφή και απομαγνητοφώνηση λαογραφικού υλικού με απώτερο στόχο 

την δημοσίευσή του. Τέλος, το σενάριο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να τρο-

ποποιήσει κάποιο από τα φύλλα εργασίας, προσθέτοντας τη διάλεκτο που ομιλείται 

στον τόπο που διδάσκει, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

να ταυτιστούν περισσότερο με το ρόλο τους ως ερευνητές. 
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«Κόκκινη κλωστή δεμένη… Η σύγχρονη εκδοχή.»  

Διδακτική πρόταση για τον κριτικό γραμματισμό 

Γεωργοπούλου Μαρία–Σοφία  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό (ενεργό): «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία» 

marizaki24@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του κριτικού 

και του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνα-

σίου. Η εν λόγω πρόταση ακολουθεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και επιδιώκει 

την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού στους μαθητές. Τα κείμενα που αναλύονται εί-

ναι: δημοσιογραφικά άρθρα, διαφημιστικές αφίσες, ένα παραμύθι και ένα βίντεο μι-

κρού μήκους. Η διδακτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ψηφιακών α-

φηγήσεων από τους μαθητές.  

Λέξεις-Κλειδιά: κριτικός γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, παραμύθι 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί διδακτική πρόταση πρώτης επαφής των μαθητών με τον 

κριτικό γραμματισμό και ακολουθεί τις αρχές του Προγράμματος Σπουδών 2011, κα-

θώς και το γενικό πλαίσιο των ισχυόντων Π.Σ. 2003. Το γνωστικό αντικείμενο που 

πραγματεύεται η εν λόγω διδακτική πρόταση είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνα-

σίου και συγκεκριμένα η Ενότητα 6 «Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι 

από διάφορες πηγές (Μ.Μ.Ε., διαδίκτυο κτλ.).». Η εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης 

της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής είναι 3 διδακτικές ώρες, κάτι που παρεκκλίνει 

από τις προτάσεις του βιβλίου του εκπαιδευτικού. Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού προ-

τείνεται να διδαχθεί το σύνολο της ενότητας σε 5-6 διδακτικές ώρες. Ωστόσο, οι ώρες 

που προτείνονται από τα θεσμικά κείμενα είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι ο εκ-

παιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει το διδακτικό του χρόνο ανάλογα με τις δυνατότη-

τες και τις ανάγκες της τάξης. Να σημειωθεί ότι το σενάριο αυτό αποτελεί προετοιμα-

σία των μαθητών για τη βαθύτερη ενασχόληση με τον κριτικό γραμματισμό και την 

κριτική ανάλυση λόγου στην ενότητα 2 «Γλώσσα – γλώσσες και πολιτισμοί του κό-

σμου» της Ν.Ε. Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. 

Στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, ο στόχος που τίθεται για τα θέματα που θίγονται στα 

εισαγωγικά κείμενα είναι ο εξής: «Να συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με 

την ενημέρωση και την ψυχαγωγία από διάφορα μέσα, όπως τα Μ.Μ.Ε., το Διαδίκτυο 

κτλ.» (Γαβριηλίδου Μ., Εμμανουηλίδης Π. & Πετρίδου – Εμμανουηλίδου Ε., 2006: 

σελ. 69) Η παρούσα διδακτική πρόταση είναι σύμφωνη με τον παραπάνω σκοπό, τον 

οποίο επεκτείνει με τους εξής τρεις σκοπούς: 
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 Να αποτιμούν κριτικά το λόγο των κειμένων και το ρόλο των σημείων στα πολυ-

τροπικά κείμενα. 

 Να κατανοούν τα υπόρρητα μηνύματα των παραμυθιών. 

 Να εργάζονται ομαδικά, να σκέφτονται δημιουργικά και να θέτουν σε εφαρμογή 

τις ιδέες τους με τρόπο ευχάριστο και εποικοδομητικό. 

Οι παραπάνω σκοποί εξειδικεύονται στους εξής ειδικότερους στόχους, σύμφωνα με 

τους οποίους, οι μαθητές, μετά το πέρας της διδασκαλίας, θα είναι σε θέση… 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Να συζητήσουν για την εγκυρότητα μιας είδησης. 

 Να κάνουν κριτική ανάλυση λόγου σε δημοσιογραφικό λόγο, εστιάζοντας στις 

γλωσσικές και δομικές επιλογές που κάνουν οι συντάκτες στον τίτλο ενός άρθρου. 

 Να αξιολογήσουν το ρόλο των διαφόρων σημείων σε ένα πολυτροπικό κείμενο, 

όπως στις διαφημιστικές αφίσες (1η διδακτική ώρα) και στο βίντεο που προβάλλει 

μια σύγχρονη παραλλαγή της Κοκκινοσκουφίτσας (2η διδακτική ώρα). 

 Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων που προβάλλονται στα πα-

ραμύθια που θα επεξεργαστούν και να εξετάσουν το ρόλο τους στην πλοκή, αλλά 

και το πώς διαπλέκονται οι σχέσεις τους με τα άλλα πρόσωπα. 

 Να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες της γλώσσας στην κατασκευή νοημάτων, μέσα 

από την ανάλυση των παραμυθιών. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Να παρατηρήσουν το πώς οι γλωσσικές επιλογές διαμορφώνουν τις θέσεις ισχύος 

(ως προς το φύλο) που διαμορφώνονται στα παραμύθια με τα οποία θα ασχολη-

θούν.  

 Να ανακαλύψουν τα υπόρρητα μηνύματα των παραμυθιών που θα επεξεργαστούν.  

 Να συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσω της πλατφόρμας Pbworks για την ομα-

δική εργασία η οποία θα τους ανατεθεί. 

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Να κατασκευάσουν μια σύγχρονη παραλλαγή ενός κλασικού παραμυθιού της επι-

λογής τους, από την οποία θα προκύπτει ένα διαφορετικό μήνυμα από το αρχικό 

παραμύθι. 

 Να δημιουργήσουν ψηφιακά εναλλακτικά παραμύθια, βασιζόμενοι σε κλασικά πα-

ραμύθια της επιλογής τους, μέσω της εφαρμογής pixtons (για τις σκηνές) και Movie 

Maker (για τη δημιουργία του βίντεο). 

 Να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης την παραλλαγή του παραμυθιού που 

θα δημιουργήσει η κάθε ομάδα σε μορφή ταινίας μικρού μήκους.  
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Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ακολουθεί τη διαλεκτική μορφή διδασκαλίας, με 

κυριότερο στοιχείο αυτής τις ερωταποκρίσεις. Οι ερωταποκρίσεις αυτές έχουν τη 

μορφή εκμαίευσης, και στοχεύουν να παρακινήσουν τους μαθητές να υπερβούν τις κα-

θιερωμένες πεποιθήσεις τους, να ανοίξουν τον ορίζοντα θέασης των πραγμάτων και να 

τα εξετάσουν από διαφορετικές οπτικές. Η πρακτική αυτή έχει μια κονστρουκτιβιστική 

κατεύθυνση, καθώς οι μαθητές, στηριζόμενοι στο προϋπάρχον γνωστικό τους υπόβα-

θρο, έρχονται σε γνωστική σύγκρουση, η οποία οδηγεί σε εννοιολογική αλλαγή, η ο-

ποία, με τη σειρά της, νοηματοδοτεί τη μάθηση (Φρυδάκη, Ε., 2009; Κουτσούκος, Α., 

& Σμυρναίου, Ζ., 2008). Τα εργαλεία που αξιοποιούνται στη διδακτική διαδικασία εί-

ναι οπτικοακουστικό υλικό (ενδο – εγχειριδιακές και εξω – εγχειριδιακές εικόνες, 

video) και συσκευές προβολής του (laptop και προτζέκτορας), ένα φύλλο εργασίας, ο 

πίνακας, όπου σημειώνονται λέξεις – κλειδιά από τις απαντήσεις των μαθητών, η ηλε-

κτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας Pbworks, η οποία εξασφαλίζει τη συνεργασία των 

μαθητών για τη διεκπεραίωση της ομαδικής εργασίας που τους ανατίθεται και εφαρ-

μογές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την παραγωγή μιας ψηφιακής αφήγησης.  

Θεωρητικό μέρος 

Παιδαγωγικό πλαίσιο: 

Μαθητεία είναι η πορεία που ακολουθούμε για να φτάσουμε στη μάθηση. Αυτό σημαί-

νει ότι η διδακτική σχέση δίνει έμφαση όχι στον τελικό στόχο, δηλαδή τη μάθηση, αλλά 

στη διαδικασία που μας οδηγεί στο στόχο αυτό, δηλαδή στην καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών (Φρυδάκη, Ε., 2009), 

καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καβάφης, μεγαλύτερη σημασία έχει το ταξίδι 

προς την Ιθάκη και όχι ο προορισμός. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η κον-

στρουκτιβιστική θεωρία μάθησης που ακολουθεί το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο. 

Ο κονστρουκτιβισμός αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα ως ρέουσα και όχι πάγια. 

Συνεπώς, το άτομο καλείται να επαναδομήσει την πραγματικότητα, καθώς αποκτά νέες 

εμπειρίες (Φρυδάκη, Ε., 2009). Σύμφωνα με τον κονστρουκτιβισμό, λοιπόν, οι μαθητές 

οικοδομούν τη γνώση τους με τρόπο ενεργητικό. γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί του γνω-

στικού τους corpus. Υπό το πρίσμα αυτό, η παραδοχή του J. Locke, που θεωρούσε τον 

άνθρωπο ως tabula rasa που δέχεται ιδέες και γνώσεις από την εμπειρία, παύει να υ-

πάρχει. Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση ενισχύεται και από την κοινωνικοπολιτι-

σμική θεωρία. Σύμφωνα με το Vygotsky, η γλώσσα συμβάλλει, κατά κύριο λόγο, στη 

δόμηση της σκέψης. Μέσα από τη συνεργασία, λοιπόν, οι μαθητές αλληλεπιδρούν και 

παράγουν συνθετότερες ιδέες. Σημαντικό εργαλείο για μια εποικοδομητική συνεργα-

σία είναι, κατά τον Mercer, η διερευνητική ομιλία, όπου τα άτομα που συνεργάζονται 

ασκούν εποικοδομητική κριτική στις απόψεις που ακούγονται στη συζήτηση (Φρυ-

δάκη, Ε., 2009).  

Η χρήση των τεχνολογιών στην τάξη πρέπει να θεωρείται δεδομένη και όχι ζητούμενη. 

Οι σημερινοί μαθητές χαρακτηρίζονται ως «ψηφιακά αυτόχθονες» (Γρηγοράκη, Μ., 
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Πολίτη, Α., & Τσολάκος, Π., 2014: σελ. 214). Αν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί δεν επικαι-

ροποιούν τις γνώσεις τους και σε αυτό το πεδίο, θα δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ εκπαι-

δευτικού και μαθητών, με τους μαθητές να απαξιώνουν τη διδακτική διαδικασία. Για 

το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βαδίζουν παράλληλα με τις εξελίξεις, κα-

θώς η διδασκαλία δεν αφορά τους ίδιους, αλλά τους μαθητές τους. Άλλωστε, η τεχνο-

λογική εγγραμματοσύνη αποτελεί απαραίτητο προσόν για την επαγγελματική αποκα-

τάσταση στη σύγχρονη κοινωνία (Καρακίζα, Τ., 2005). Στη διδακτική πρόταση που 

καταθέτω, οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται ως εξής: Αρχικά, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

αναζητήσουν μια είδηση από διαφορετικές πηγές στο διαδίκτυο, προκειμένου να αξιο-

λογήσουν τις γλωσσικές επιλογές των συντακτών των άρθρων. Στη συνέχεια, παρακο-

λουθούν ένα βίντεο και προβαίνουν σε κριτική ανάλυση των προσώπων, προκειμένου 

να αναδειχθεί ο τρόπος  που προβάλλονται οι θέσεις ισχύος. Τέλος, οι μαθητές καλού-

νται να δημιουργήσουν οι ίδιοι σε ομάδες μια ψηφιακοί αφήγηση με εργαλεία το Pixton 

και το Movie Maker και να συνεργαστούν μέσω της πλατφόρμας Pbworks. 

Κριτικός Γραμματισμός & Παραμύθι: 

Ο Κριτικός Γραμματισμός είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που αφορά τις γνώσεις 

και δεξιότητες που οδηγούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μεταδίδουμε ή 

προσλαμβάνουμε νοήματα που υπάρχουν στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση. 

Βασικό εργαλείο για την κατανόηση και ερμηνεία των κειμένων είναι η Κριτική Ανά-

λυση Λόγου. Η πρακτική αυτή περιλαμβάνει επεξεργασία αυθεντικών κειμένων ώστε 

να αναδειχθεί ο διάλογος ανάμεσα στα κείμενα (κάθε μορφής) και στην κοινωνική 

πραγματικότητα (ιδεολογία, τρόποι θέασης του θέματος κτλ.). Δηλαδή, δε μένουμε 

μόνο στον τρόπο δόμησης των κειμένων, αλλά κοιτάμε και πίσω από αυτά. αναζητούμε 

το λόγο που είναι δομημένα κατά τον Α ή Β τρόπο τα κείμενα, καθώς «[…] οι δομικές 

και οι γλωσσικές επιλογές ενός κειμένου χαρακτηρίζονται από ιδεολογικές, αξιακές συ-

νυποδηλώσεις, συνδέονται με τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του συγγραφέα για την 

κοινωνική δομή και ιεραρχία και για τις κοινωνικές σχέσεις, συμβάλλουν στην κατα-

σκευή νοήματος με κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνδηλώσεις και την αναπα-

ραγωγή ή υπονόμευση κυρίαρχων απόψεων και δράσεων». (Μιχάλης Αθ., 2013: σελ. 8) 

Κατά την επεξεργασία των άρθρων (1η διδακτική ώρα), γίνεται μια προσπάθεια να α-

ναδειχθεί το ότι οι γλωσσικές επιλογές των συντακτών είναι στοχευμένες, αναλόγως 

με το πού θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση. Καθώς είναι η πρώτη επαφή των 

μαθητών με την κριτική ανάλυση λόγου, επιχειρείται να πραγματοποιηθεί με τρόπο 

απλό και κατανοητό προς τα παιδιά και, συγχρόνως, επιστημονικά ορθό. Στη συνέχεια, 

η ενασχόληση με τα κλασικά παραμύθια, δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να προχω-

ρήσουν βαθύτερα στην κριτική ανάλυση εντοπίζοντας τις λανθάνουσες ιδεολογικές ε-

πιρροές που διαμορφώνουν τις θέσεις ισχύος των προσώπων. Με τον τρόπο αυτό, οι 

μαθητές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι «[…] κατανόηση σημαίνει ικανότητα εντοπι-

σμού όχι μόνο των δηλούμενων αλλά και των υπο-δηλούμενων νοημάτων ενός κειμένου 

μέσω επανορθωτικών διαδικασιών, για να γεφυρώνουν τα χάσματα συνοχής του κειμέ-
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νου∙ κατ’ επέκταση να συνειδητοποιήσουν ότι κατανόηση σημαίνει στάση ¨κριτικού ανα-

γνώστη¨ απέναντι στις ιδέες του κειμένου και την οργάνωσή τους.» (Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο, 2011: σελ. 8-10). Ο λόγος που επέλεξα το παραμύθι ως πλαίσιο εξοικείωσης 

των μαθητών με την κριτική ανάλυση είναι διότι είναι ένα οικείο και αγαπητό άκουσμα 

σε όλες τις ηλικίες και τις εποχές, αλλά και πολύτιμο εργαλείο για την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης, καθώς προσφέρεται για τη διερεύνηση νοημάτων, ρη-

τών και υπόρρητων. Άλλωστε, ο εκάστοτε αναγνώστης αναδημιουργεί τα κρυμμένα 

νοήματα του παραμυθιού ανάλογα με τις ανάγκες του. Συνεπώς, τα μηνύματα του πα-

ραμυθιού είναι ρευστά. Η ενασχόληση, λοιπόν, με το παραμύθι αποτελεί ομαλή μετά-

βαση στον κριτικό γραμματισμό. Επιπλέον, δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να συνει-

δητοποιήσουν ότι οι επιλογές στη γλώσσα αφορούν όχι μόνο το δημοσιογραφικό και 

πολιτικό λόγο, αλλά και κάθε είδος λόγου. 

Ψηφιακός Γραμματισμός 

Εκτός από τον κριτικό γραμματισμό γίνεται μια προσπάθεια καλλιέργειας και του ψη-

φιακού γραμματισμού. Η κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας στην επικοινωνία και 

στην ενημέρωση στον 21ο αιώνα, εδραιώνει τον ενεργό ρόλο των Τ.Π.Ε. στη διαδικα-

σία πρόσληψης και παραγωγής λόγου. Καθώς το πλαίσιο επικοινωνίας διαφοροποιεί-

ται, άρα και η μορφή της επικοινωνίας, είναι αναγκαία η καλλιέργεια του ψηφιακού 

γραμματισμού, κάτι που δεν παρέλειψαν να συμπεριλάβουν στη στοχοθεσία τα νέα 

Π.Σ. του 2011. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: «Να 

κατανοήσουν ότι ο λόγος των κειμένων που αναδύονται μέσα από τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και των πολυμέσων είναι λόγος που διαφέρει ως προς τα χαρακτηριστικά 

του από τον καθημερινό προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε να είναι σε θέση να τον ανα-

γνωρίζουν, να τον αξιολογούν και να τον χρησιμοποιούν.» και «Να κατανοήσουν και να 

αποδεχτούν τα εργαλεία του ιστού δεύτερης γενιάς (web.2.0) ως μια πρακτική του ψη-

φιακού γραμματισμού, η οποία συνδυάζει τη λεκτική με την οπτική παράμετρο.» (Παιδα-

γωγικό Ινστιτούτο, 2011: σελ. 8-10).  

Στην εν λόγω διδακτική πρόταση, ο ψηφιακός γραμματισμός διακρίνεται κατά την α-

νάλυση των πολυτροπικών κειμένων (διαφημιστικές αφίσες και ταινία μικρού μήκους 

«Η Κοκκινοσκουφίτσα στο facebook») και στη δραστηριότητα δημιουργίας ψηφιακών 

εναλλακτικών παραμυθιών. Η τελευταία δραστηριότητα είναι μια σύνθετη εργασία, 

καθώς συνιστά διαδικασία κατανόησης και παραγωγής ψηφιακών πολυτροπικών κει-

μένων. Στα πολυτροπικά κείμενα, το κατάλληλο εργαλείο ανάλυσης είναι η κοινωνική 

σημειωτική. Μέσα από αυτά ο πομπός επιδιώκει να μεταφέρει αποτελεσματικά στο 

δέκτη ένα μήνυμα. Η αποτελεσματικότητα έγκειται στις επιλογές που θα κάνει στο 

συνδυασμό λόγου και εικόνας, στην επιλογή του κατάλληλου χρώματος, στην επιλογή 

της κατάλληλης γραμματοσειράς και των κατάλληλων λέξεων που θα τονιστούν κ.ο.κ. 

(Μιχάλης, Α., 2016). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, είναι δυνατό να αντιληφ-

θούν οι μαθητές τις δυνατότητες της γλώσσας και πώς οι γλωσσικές επιλογές κατευθύ-

νουν τις σχέσεις εξουσίας. Αν οι μαθητές μάθουν να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο, 

είναι πιθανόν να αυτοματοποιηθεί ως διαδικασία στο μυαλό τους και να αρχίζουν να 
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επεξεργάζονται κριτικά την πληθώρα των μηνυμάτων που λαμβάνουν καθημερινά από 

διάφορους πομπούς (από την τηλεόραση, το διαδίκτυο, ακόμα και από το σχολείο). 

Περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας: 

1η διδακτική ώρα: Αποκωδικοποιώντας το λόγο των Μ.Μ.Ε. 

 

Το άνοιγμα της διδασκαλίας κατά την πρώτη διδακτική ώρα θα γίνει με μια ενδο – 

εγχειριδιακή αφόρμηση, η οποία ως προς το περιεχόμενό της χαρακτηρίζεται εναλλα-

κτική. Οι μαθητές καλούνται να ανατρέξουν στο σχολικό εγχειρίδιο, στο κείμενο 4 της 

ενότητας 6, όπου υπάρχει μια γελοιογραφία με τη φιγούρα της Μαφάλντα. Μετά την 

ανάγνωση της γελοιογραφίας ο εκπαιδευτικός απευθύνει προς τους μαθητές την ερώ-

τηση που υπάρχει και στο σχολικό εγχειρίδιο, διακρίνοντάς την στα δύο σκέλη της: α.) 

Γιατί η Μαφάλντα θυμώνει και κλείνει την τηλεόραση; β.) Γιατί ύστερα από λίγο την 

ξανανοίγει; Ο σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να προβληματιστούν οι μαθητές σχε-

τικά με την εγκυρότητα των ειδήσεων που μεταδίδει η τηλεόραση, καθώς, όπως ανα-

φέρει η Αρχοντή, Χ. (2013) «Τα Μ.Μ.Ε. δεν είναι ένα παράθυρο στην πραγματικότητα, 

αλλά ένα παράθυρο στην αναπαράσταση της πραγματικότητας, διαμεσολαβημένη μάλι-

στα αναπαράσταση […]».  

Οι μαθητές προτρέπονται να αναφέρουν και άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στη 

συνέχεια, θα επιχειρήσουν, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, να κάνουν κριτική ανά-

λυση λόγου σε 4 άρθρα που θα αναζητήσουν στην τάξη από διάφορες ιστοσελίδες και 

τα οποία θα αναφέρονται στο ίδιο θέμα: το γκρέμισμα του σκοπευτηρίου της Χρυσής 

Ολυμπιονίκη Άννας Κορακάκη από τις τοπικές αρχές. Οι μαθητές καταγράφουν λέξεις 

– κλειδιά στη μηχανή αναζήτησης και αναζητούν άρθρα, με σκοπό να παρατηρήσουν 

την πολλαπλότητα των τρόπων με τους οποίους μεταδίδεται μια είδηση. Στην παρούσα 

εργασία αναγράφονται ενδεικτικά κάποια άρθρα, προκειμένου να φανεί ο τρόπος που 

θα γίνει η επεξεργασία τους στην τάξη. Για λόγους οικονομίας χρόνου, αφού βρουν 4 

άρθρα, θα εστιάσουν μόνο στον τίτλο. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι οι 

επιλογές που οι άνθρωποι κάνουν για να πουν κάτι, κατασκευάζουν διαφορετικού τύ-

που νόημα. Για να γίνει αυτό κατανοητό, ο διδάσκων μπορεί να δώσει ένα απλό παρά-

δειγμα: Οι φράσεις «Μπορείς να κλείσεις το παράθυρο;», «Κλείσε το παράθυρο.», «Μα 

ποιος άνοιξε το παράθυρο;» σημαίνουν το ίδιο σε αναπαραστατικό επίπεδο (δηλαδή 

αποτελούν όλα αίτημα να κλείσει κάποιος το παράθυρο), όμως, διαφοροποιούνται σε 

επίπεδο ύφους, ευγένειας κτλ. Ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τους μαθητές κάνει 

ερωτήσεις εκμαίευσης, όπως: «Σε ποια φράση ο ομιλητής / πομπός είναι πιο ευγενικός; 

Σε ποια φράση τον βλέπουμε να γίνεται ειρωνικός; Σε ποια φράση αναδεικνύεται ότι 

αυτός έχει περισσότερη δύναμη εξουσίας από τον δέκτη;» Οι μαθητές απαντούν και 
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στη συνέχεια προχωρούν στην ανάλυση των άρθρων που εντόπισαν. Ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να τονίσει ότι δεν καλούνται να κάνουν προσωπική αξιολόγηση, δηλαδή ποιος 

έγραψε καλύτερα το άρθρο, αλλά ερμηνεία, δηλαδή γιατί επέλεξε να το γράψει έτσι. 

Επίσης, αναφέρει ότι οι επιλογές των τίτλων φανερώνουν το πού θέλει να δώσει κάθε 

φορά έμφαση ο συντάκτης του άρθρου. Στην παρακάτω ανάλυση, τα άρθρα θα εξετα-

στούν ανά δύο. 

Η πρώτη επαφή των μαθητών με μια τέτοιου είδους ανάλυση δε θα είναι εύκολη. Για 

το λόγο αυτό, η άσκηση αυτή πρέπει να γίνει στην ολομέλεια της τάξης και όχι ατομικά, 

ομαδικά ή ως εργασία για το σπίτι. Στη φάση αυτή, σημαντική είναι η συμβολή του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει το ρόλο του καθοδηγητή. Με ερωτήσεις εκμαίευσης, 

βοηθά τα παιδιά να ερμηνεύσουν τις επιλογές των συντακτών του άρθρου, με βάση 

κειμενικούς δείκτες (π.χ. «Ποιο είναι το Ρήμα, το Υποκείμενο, το Αντικείμενο;» «Το 

ρήμα είναι σε ενεργητική ή παθητική φωνή;», «Ποιος όρος προτάσσεται στο άρθρο; Τι 

δηλώνει αυτή η επιλογή; / Σε ποιο στοιχείο δίνει έμφαση ο συντάκτης;», «Ποια λέξη 

δεν αποτελεί είδηση, αλλά σχόλιο του συντάκτη του άρθρου;» κ.ο.κ.). Βασικά στοιχεία 

που θα προκύψουν από την ανάλυση είναι τα εξής:  

Άρθρα 1 και 2: 

1. «Κατεδαφίστηκε λίγο πριν τον μεγάλο τελικό το σκοπευτήριο – παράγκα της Κο-

ρακάκη» (Εφ. Η Καθημερινή, 2016) 

2. «Ο Δήμος Δράμας κατεδάφισε το ‘‘σκοπευτήριο’’ της Χρυσής Ολυμπιονίκου Άν-

νας Κορακάκη για να μην υπάρχουν συγκρίσεις» (Εφ. Το Βήμα, 2016) 

 Στο 1ο άρθρο, η χρήση της παθητικής φωνής, η οποία προτάσσεται, δίνει έμ-

φαση στην ίδια την πράξη / το γεγονός (action). 

 Το 2ο άρθρο προβάλλει το δράστη και καθιστά το υποκείμενο εστία.  

 Το 1ο άρθρο έχει σχόλια, καθώς χαρακτηρίζει το σκοπευτήριο ως παράγκα.  

Άρθρα 3 και 4: 

3. «Κορακάκη: ‘‘Δεν σεβάστηκαν τον χώρο μας!’’» (από το διαδικτυακό τόπο 

http://www.sigmalive.com/sports) 

4. «Εκνευρισμένη η Κορακάκη: Απαράδεκτη κίνηση να γκρεμίσουν το σκοπευτή-

ριο» (από το διαδικτυακό τόπο http://www.iefimerida.gr/news) 

 Παρατηρούμε ότι στο 3ο άρθρο αναγράφεται μια αυτούσια φράση της Άννας 

Κορακάκη, με στόχο να αναδειχθεί η εγκυρότητα του άρθρου. Το ίδιο συμβαίνει και 

στο 4ο άρθρο, με τη διαφορά ότι ο συντάκτης θεώρησε ότι η φράση που συνοψίζει τα 

συναισθήματά της είναι διαφορετική.  

 Στη φράση που επιλέγει το 4ο άρθρο να συνοψίσει τα συναισθήματα της προα-

ναφερθείσας έχουμε περιγραφή της ακριβούς πράξης που προκάλεσε το θυμό της Κο-

ρακάκη, σε αντίθεση με το 3ο άρθρο, στο οποίο δε φαίνεται ξεκάθαρα η πράξη που της 
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προκάλεσε αρνητικά συναισθήματα. Βέβαια, αυτό ίσως σημαίνει ότι ο συντάκτης θε-

ώρησε αυτονόητο ότι γνωρίζουμε ότι αναφέρεται στην κατεδάφιση του σκοπευτηρίου, 

καθώς το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα Μ.Μ.Ε., οπότε επιλέγει να μην ανα-

φέρει στον τίτλο τη γνωστή πληροφορία. Κατά την ερμηνεία μου (οι μαθητές μπορεί 

να δώσουν διαφορετική ερμηνεία, αρκεί να την τεκμηριώσουν), ισχύει η 2η παραδοχή, 

δηλαδή, δεν αποσιωπά το γεγονός για λόγους οικονομίας, αλλά το θεωρεί γνωστό στον 

αναγνώστη, άρα «κινείται» με όρους διαπροσωπικούς (δηλαδή αφορά το τι είναι γνω-

στό και τι άγνωστο στον αναγνώστη και όχι το πού θέλει να δώσει έμφαση).  

 Στο 4ο άρθρο, ο συντάκτης προβαίνει σε αξιολογικό χαρακτηρισμό της Κορα-

κάκη (Εκνευρισμένη), ο οποίος, μάλιστα, προτάσσεται στον τίτλο, με σκοπό να δώσει 

έμφαση στο συναίσθημα που της προκάλεσε το γεγονός (action) που έπεται. Από την 

άλλη, στο 3ο άρθρο, ο συντάκτης επιλέγει να αναδείξει τα αρνητικά συναισθήματα της 

Κορακάκη βάζοντας θαυμαστικό στη φράση της, το οποίο έχει αποδοκιμαστική σημα-

σία. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των άρθρων, ακολουθεί η ανάλυση των πολυ-

τροπικών κειμένων. Οι μαθητές έχουν επεξεργαστεί τέτοιου τύπου κείμενα στην ενό-

τητα 3 «Ταξίδι στον κόσμο της φύσης» της Ν.Ε. Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου. Ο λόγος 

ενασχόλησης με αυτά και σε αυτή την ενότητα είναι για να εμβαθύνουν οι μαθητές 

στον ψηφιακό γραμματισμό στο πλαίσιο ενασχόλησης με τα Μ.Μ.Ε. και με τον τρόπο 

που παρουσιάζουν μια πληροφορία. Για να θυμηθούν τον ορισμό που υπάρχει στο σχο-

λικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου, καλό είναι να υπάρχει στο Φύλλο Εργασίας μια σύ-

νοψη αυτού. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, επιχειρείται περαιτέρω επεξεργασία των πολυ-

τροπικών κειμένων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σε ένα πολυτροπικό κείμενο, 

ο ρόλος της εικόνας δεν είναι για να κάνει πιο προσιτό κάτι που γράφεται με λέξεις 

(Μιχάλης, Α., 2016). Η επιλογή της εικόνας Α από την εικόνα Β, που ο πομπός θα είχε 

στη διάθεσή του, εξυπηρετεί συγκεκριμένες στοχεύσεις, όπως λ.χ. να πείσει τον κατα-

ναλωτή να αγοράσει ένα προϊόν. Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να έχει το ρόλο του καθο-

δηγητή, ο οποίος με ερωτήσεις εκμαίευσης βοηθάει τα παιδιά να αποκωδικοποιήσουν 

ένα πολυτροπικό κείμενο (π.χ. «Ποιος είναι ο ρόλος της εικόνας που συνοδεύει την 1η 

αφίσα; Σε ποιο καταναλωτικό κοινό απευθύνεται κατά κύριο λόγο;», «Στην πρώτη α-

φίσα η γραμματοσειρά με τον ισχυρισμό Σας χαρίζει το λαμπρότερο χαμόγελο τι σας 

θυμίζει;», «Ποια πληροφοριακά δεδομένα παρατηρείτε στη 2η αφίσα; Ποια είναι η σκο-

πιμότητα των πληροφοριών αυτών;»). Ενδεικτικά, παραθέτω δύο διαφημιστικές αφίσες 

: 

    

Μερικά από τα βασικά (δομικά και επιχειρηματολογικά) σημεία που θα προσπαθήσει 

ο εκπαιδευτικός να εκμαιεύσει είναι τα εξής: 

1 2 
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 Στην 1η αφίσα, ο ισχυρισμός συνίσταται στη βεβαιότητα για το αποτέλεσμα που θα 

έχει το προϊόν (Σας χαρίζει το λαμπρότερο χαμόγελο), το οποίο ενισχύεται με την 

επιλογής μιας φωτογραφίας, η οποία παρουσιάζει μια καλλίγραμμη και όμορφη 

κοπέλα με αστραφτερό χαμόγελο. Το συγκεκριμένο προϊόν, λοιπόν, καλύπτει το 

«πακέτο» του προτύπου ομορφιάς μιας γυναίκας και, επομένως, όποια γυναίκα ε-

πιθυμεί να μοιάζει σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, δεν έχει παρά να επιλέξει τη συ-

γκεκριμένη μάρκα οδοντόκρεμας. 

 Και στις 2 αφίσες, η ονομασία της εταιρείας που παράγει το προϊόν είναι στο πάνω 

μέρος της αφίσας με κεφαλαία γράμματα με έντονη γραφή (bold). 

 Η γραμματοσειρά της φράσης Σας χαρίζει το λαμπρότερο χαμόγελο, προσδίδει μια 

οικειότητα στο νόημα, καθώς ο τρόπος γραφής μοιάζει οπτικά με τα χειρόγραφα 

κείμενα (Μιχάλης Αθ., 2016: 180-181). 

 Στη 2η αφίσα, τα πληροφοριακά δεδομένα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εικό-

νες (Λεμονάδα – Πορτοκαλάδα – Βυσσινάδα, Έτοιμα εις φακελλάκια, ΜΕΓΑ ΒΡΑ-

ΒΕΙΟΝ ΔΙΕΘΝ. ΕΚΘ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ). 

 Ο λόγος που αναφέρεται το βραβείο που έχει λάβει η εταιρεία που διαφημίζεται 

στη 2η αφίσα είναι για να αναδείξει την αναγνωρισμένη της αξία και, συνεπώς, να 

προτρέψει τους καταναλωτές να την εμπιστευτούν. 

 Η 2η αφίσα, προκειμένου να τονίσει την αξιοπιστία της εταιρείας, αναφέρει την 

επωνυμία στην οποία ανήκει η εταιρεία, καθώς και τη διεύθυνση της έδρας της και 

το τηλέφωνο επικοινωνίας (Ν. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 23, ΤΗΛ. 

24.045, ΑΘΗΝΑΙ), δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι είναι μια διαφανής εταιρεία 

που δεν έχει να κρύψει τίποτα και ότι όποιος απλός πολίτης θελήσει να επικοινω-

νήσει για κάποιο λόγο, είναι ευπρόσδεκτος. 

Κλείνοντας, οι μαθητές αναφέρουν τρόπους ψυχαγωγίας που υπήρχαν στην εποχή των 

γονιών και των παππούδων τους. Αυτό που περιμένει ο εκπαιδευτικός να ακουστεί από 

τους μαθητές (διαφορετικά θα το εκμαιεύσει) για να κάνει ομαλή μετάβαση στην επό-

μενη δραστηριότητα και να «χτίσει» μια γέφυρα για τη 2η διδακτική ώρα είναι τα πα-

ραμύθια, ως ένας από τους τρόπους ψυχαγωγίας σε παλαιότερες εποχές που δεν υπήρ-

χαν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Τέλος, η δραστηριότητα που τους ανατίθεται για 

το σπίτι είναι να διαβάσουν την εκδοχή της Κοκκινοσκουφίτσας (Κλασικό παραμύθι, 

χ.χ.)1 που θα τους μοιραστεί και να καταγράψουν τα πρόσωπα που παρουσιάζονται σ’ 

αυτό το παραμύθι, καθώς και τις σχέσεις που διαπιστώνουν μεταξύ των προσώπων.  

2η διδακτική ώρα: Τα υπόρρητα μηνύματα του παραμυθιού μέσα από κριτική διερεύ-

νηση των σχέσεων των προσώπων 

1 Η συγκεκριμένη εκδοχή είναι των εκδόσεων Παπαδόπουλος, στην οποία, όμως, δεν υπάρχει αναφορά 

στην ημερομηνία έκδοσης και στον επιμελητή του παραμυθιού. Το μόνο που αναγράφεται είναι το όνομα 

«Περρώ», πιθανώς διότι αποτελεί διασκευή του παραμυθιού του προαναφερθέντος, αλλά σίγουρα όχι το 

αυθεντικό παραμύθι αυτού. 
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Η έναρξη της δεύτερης διδακτικής ώρας θα γίνει με ανάγνωση του παραμυθιού, που 

είχε δοθεί στους μαθητές στο τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας, ώστε να το ξαναθυ-

μηθούν. Θα αναρωτιέται κανείς γιατί δόθηκε στους μαθητές ένα παραμύθι που όλοι 

τους γνωρίζουν. Ο λόγος είναι ότι ο κάθε μαθητής είναι πιθανό να έχει διαβάσει μια 

διαφορετική εκδοχή του παραμυθιού. Συνεπώς, είναι σημαντικό να έχουν όλοι μια 

κοινή βάση, ένα ορισμένο κείμενο, ώστε η ανάλυση να βασίζεται σε αυτό. Επισημαί-

νεται ότι κατά τη διδασκαλία δε συνδυάζεται η κριτική ανάλυση λόγου του παραμυθιού 

με αντίστοιχη κριτική ανάλυση της εικόνας που το συνοδεύει. 

Στην ανάλυση που θα επιχειρήσουν οι μαθητές στο συγκεκριμένο παραμύθι, θα εξετά-

σουν το πώς παρουσιάζονται τα πρόσωπα, προκειμένου να διακρίνουν τις σχέσεις με-

ταξύ τους. Για να διευκολύνει το συγκεκριμένο εγχείρημα ο εκπαιδευτικός θα απευθύ-

νει στους μαθητές ερωτήσεις εκμαίευσης, ώστε να συγκεντρώσουν κάποια βασικά χα-

ρακτηριστικά των προσώπων και να φτάσουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις σχέσεις 

των προσώπων, τη θέση ισχύος που τα χαρακτηρίζει και το υπόρρητο μήνυμα του πα-

ραμυθιού. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ερωτήσεις εκμαίευσης μπορούν να είναι: «Από 

ποιους αποτελείται η οικογένεια της Κοκκινοσκουφίτσας, σύμφωνα με τη συγκεκρι-

μένη εκδοχή του παραμυθιού;» «Ποια πρόσωπα έχουν ενεργητικό και ποια παθητικό 

ρόλο;»,  «Ποια πρόσωπα ασκούν επιρροή σε άλλα πρόσωπα;», «Με ποιον τρόπο ο λύ-

κος αποσπά τις πληροφορίες που θέλει;», «Ποια άτομα κατέχουν τη δύναμη; Πώς την 

αξιοποιεί ο καθένας;», «Ποια πρόσωπα είναι θύτες και ποια θύματα;», «Πώς διαμορ-

φώνεται η θέση ισχύος των προσώπων; Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά για τα δύο 

φύλα;». Η ανάλυση των προσώπων του παραμυθιού και οι μεταξύ τους σχέσεις θα κα-

ταγράφονται με λέξεις – κλειδιά στο Φύλλο Εργασίας από τους μαθητές. Επιπλέον, οι 

μαθητές καλούνται, με βάση όσα θα ειπωθούν στην ανάλυση, να συγκεντρώσουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων και να διαμορφώσουν τη ζυγαριά στο γρά-

φημα, ανάλογα με την ισορροπία των έμφυλων σχέσεων του παραμυθιού. 

Βασικά χαρακτηριστικά των προσώπων που πρόκειται να προκύψουν από την ανάλυση 

είναι τα εξής (Καραγιαννάκη, Ε., 2016): 

Η μητέρα της Κοκκινοσκουφίτσας  

−  Αναφέρεται ότι η Κοκκινοσκουφίτσα «ζει με τη μαμά της» και όχι με τους γονείς 

της. Αυτό μας παραπέμπει στο πρότυπο της μονογονεϊκής οικογένειας. 

−  Ασκεί επιρροή στην Κοκκινοσκουφίτσα, καθώς η Κοκκινοσκουφίτσα δεν αρνεί-

ται την αποστολή που της ανέθεσε η μαμά της, και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην 

προώθηση της πλοκής. 

Η Κοκκινοσκουφίτσα  

−  Είναι αθώα, αφελής, ευάλωτη. Χαρακτηρίζεται από παιδική περιέργεια.  

−  Το φυσικό περιβάλλον αποσπά την προσοχή της και ξεχνά τη συμβουλή της μη-

τέρας της (– Πρόσεξε, όμως, καθώς θα περνάς μέσα από το δάσος, να μη σταματήσεις 
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πουθενά.). Καθώς πλησιάζει η καταιγίδα και η ατμόσφαιρα σκοτεινιάζει, φοβάται, ο-

πότε επανέρχεται στη συμβουλή που της έδωσε η μητέρα της και ξαναπαίρνει βιαστικά 

το δρόμο για το σπιτάκι της γιαγιάς της. Μετά τη συνάντησή της με το λύκο και αφού ο 

καιρός βελτιωθεί, η Κοκκινοσκουφίτσα επιστρέφει στην αρχική της ανυπακοή στη 

συμβουλή της μαμάς της.  

−  Μέσα από το διάλογο του κοριτσιού με το λύκο στο δάσος, φανερώνεται η υπο-

ταγή της σε αυτόν, καθώς δεν παρουσιάζει αντίσταση στις ερωτήσεις του.  

−  Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η Κοκκινοσκουφίτσα, παρόλο που είναι 

πρωταγωνίστρια, έχει έναν παθητικό ρόλο, καθώς είναι αποδέκτης της δράσης της μη-

τέρας της (Πάρε αυτό το καλαθάκι και πήγαινέ το στη γιαγιά σου), του λύκου (στις ερω-

τήσεις του οποίου δεν παρουσιάζει αντίσταση – σκηνή στο δάσος) και του κυνηγού (ο 

οποίος τη σώζει όταν της επιτίθεται ο λύκος). Ο ενεργητικός της ρόλος φαίνεται μόνο 

στην έκκληση που κάνει για βοήθεια, τη στιγμή που της επιτίθεται ο λύκος.  

Η γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας 

− Ο ρόλος της είναι παθητικός, καθώς είναι μόνο αποδέκτης της δράσης της κόρης 

της, εμμέσως (Πάρε αυτό το καλαθάκι και πήγαινέ το στη γιαγιά σου), του λύκου (την 

κάνει μια μπουκιά) και του κυνηγού (Ύστερα του ανοίγει την κοιλιά και βγάζει από μέσα 

την καημένη τη γιαγιά). Μάλιστα, η υποτακτικότητά της φαίνεται και από το ότι δεν 

αναφέρεται να κρατά κάποια αντίσταση στο λύκο (σε αντίθεση με την εγγονή της που 

φώναξε για βοήθεια). Βέβαια, η παθητικότητά της μπορεί να δικαιολογηθεί από το γε-

γονός ότι είναι ηλικιωμένη και άρρωστη.  

Ο λύκος  

− Έχει μεγάλα αφτιά και στόμα και μεγάλη σωματική διάπλαση (τον πέρασε για 

μεγάλο σκύλο, δίνει έναν πήδο κι εξαφανίζεται, την πλησιάζει με δύο δρασκελιές και την 

κάνει μια μπουκιά), στοιχεία που δείχνουν την τρομερή του όψη. 
− Παρουσιάζεται ως ένα άτομο που επιδιώκει να εξασφαλίσει το συμφέρον του.  

− Παραπλανά το θύμα του και του θέτει ερωτήσεις με υποτακτικό τρόπο (Που 

πηγαίνεις μικρούλα μου;). Παρόλο που είναι σύντομος ο μεταξύ τους διάλογος, ο λύκος 

έντεχνα, με κολακείες (Μπράβο.) και γλυκό ύφος (τη ρωτάει ο λύκος, προσπαθώντας 

να κάνει γλυκιά τη φωνή του.), αποκτά τον έλεγχο του διαλόγου. Ωστόσο, οι διερευνη-

τικές του ερωτήσεις  (Πού πηγαίνεις μικρούλα μου; Πού μένει η γιαγιάκα σου;) είναι 

περιορισμένες, καθώς επιδιώκει να αντλήσει τις απαραίτητες μόνο πληροφορίες.  

− Ο ρόλος του είναι διπλός: Σε σχέση με την Κοκκινοσκουφίτσα και τη γιαγιά 

της, ο ρόλος του είναι αυτός του θύτη, ενώ σε σχέση με τον κυνηγό είναι θύμα. 

Ο κυνηγός  

− Διαχειρίζεται τη δύναμή του για καλό σκοπό, δηλαδή για να σώσει την Κοκκι-

νοσκουφίτσα και τη γιαγιά της. Χαρακτηρίζεται, λοιπόν, περισσότερο ως σωτήρας 

παρά ως θύτης του λύκου, καθώς ενεργεί για το συμφέρον του ετέρου.  
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− Ο κυνηγός δε μιλά καθόλου στη συγκεκριμένη αφήγηση, δίνοντας έτσι μεγα-

λύτερη βαρύτητα στην πράξη της διάσωσης. 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι (Καραγιαννάκη, Ε., 2016): 

 Όπως στα περισσότερα κλασικά παραμύθια, έτσι και εδώ βλέπουμε το κακό να 

αντιμάχεται το καλό. Το κακό κυριαρχεί, αλλά η υπεροχή του είναι πρόσκαιρη, 

καθώς στο τέλος  επικρατεί το καλό, το οποίο επισκιάζει την αγριότητα. 

 Η επίδραση που έχει καθένα από τα πρόσωπα στα υπόλοιπα είναι η εξής: η μητέρα 

της Κοκκινοσκουφίτσας στην κόρη της, ο λύκος στη γιαγιά και την Κοκκινοσκου-

φίτσα, ο κυνηγός στο λύκο, τη γιαγιά και την Κοκκινοσκουφίτσα. Παρατηρούμε, 

λοιπόν, ότι η Κοκκινοσκουφίτσα είναι στην πιο αδύναμη θέση, ενώ ο κυνηγός α-

ναδεικνύεται ως ο πιο ενεργός δράστης. 

 Οι σχέσεις που πλέκονται μεταξύ των προσώπων παραπέμπουν σε σχέσεις ανισό-

τητας μεταξύ των δύο φύλων. Η υπεροχή των ανδρών είναι καταλυτική και η δύ-

ναμή τους μπορεί να διακριθεί σε καλή και κακή, ανάλογα με τη σκοπιμότητα που 

υπηρετεί. Αντίθετα, οι γυναίκες παρουσιάζουν έναν περισσότερο παθητικό ρόλο, 

έχουν πάντα αγαθά συναισθήματα και βρίσκονται σε αδύναμη θέση, γι’ αυτό εξαρ-

τώνται από το ανδρικό φύλο. Έτσι, συνολικά, η ανδρική φιγούρα αφήνει την αί-

σθηση της επιβλητικότητας και του δυναμισμού, ενώ η γυναικεία της αδυναμίας 

και της αφέλειας. Η απουσία ισορροπίας στις έμφυλες σχέσεις καθρεφτίζει «μια 

περιορισμένη οπτική της κοινωνικής πραγματικότητας, αποδίδοντας συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένα φύλα». (ό.π.: σελ. 177) 

 Το παραμύθι κάνει έναν κύκλο. Ξεκινάει με τη μητέρα και καταλήγει πάλι, εμμέ-

σως αυτή τη φορά, σε αυτή. Η μητέρα αναθέτει κάποιες αρμοδιότητες στο παιδί 

της, ένδειξη μιας πορείας που βηματίζει προς την ωρίμανση του παιδιού. Ωστόσο, 

το παιδί παρεκκλίνει από την καθοδήγηση της μητέρας του και υφίσταται τις συνέ-

πειες. Η μητέρα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη σκηνή. Εμφανίζεται, όμως, άρρητα, 

στο μήνυμα που λαμβάνει ο αναγνώστης, το οποίο παρόλο που δεν υπάρχει στη 

συγκεκριμένη εκδοχή, ο αναγνώστης το αντιλαμβάνεται ως εξής: Η υπακοή στους 

μεγαλύτερους, λοιπόν, μπορεί να περιορίσει τυχόν λάθη των νεαρών ατόμων (ιδιαί-

τερα των κοριτσιών). Το συγκεκριμένο μήνυμα υπάρχει, μάλιστα, στο τέλος του 

παραμυθιού του Charles Perrault ως ηθικό δίδαγμα. 

Με αφορμή το τελευταίο, οι μαθητές καλούνται, με βάση το παραμύθι, να δημιουργή-

σουν ένα επιμύθιο, το οποίο θα συνοψίζει το νόημα του παραμυθιού και θα αποτελεί 

το ηθικό του δίδαγμα. Το σημαντικότερο δίδαγμα του συγκεκριμένου παραμυθιού είναι 

σχεδόν πάντοτε το να ακούμε τους μεγαλύτερους. 

Τέλος, θα προβληθεί μια άλλη εκδοχή της Κοκκινοσκουφίτσας, η οποία προσαρμόζε-

ται στα σύγχρονα δεδομένα και διαφοροποιεί το ηθικό δίδαγμα. Οι μαθητές, λοιπόν, 

θα παρακολουθήσουν στην τάξη την ταινία μικρού μήκους «Funmoods' Online Safety 

Kit – Little Red Riding Mood» (Funmoods, 2011). Στη συγκεκριμένη εκδοχή, το ηθικό 

δίδαγμα αναφέρεται ρητά: «Όταν αποδέχεσαι κάποιον ως φίλο σου στο facebook, τον 
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προσκαλείς στη ζωή σου. Να αποδέχεσαι ένα αίτημα φιλίας μόνο από άτομα που γνωρί-

ζεις.» Μετά την προβολή του βίντεο, τα παιδιά καλούνται να αναλύσουν τα χαρακτη-

ριστικά των προσώπων που παρουσιάζονται σε αυτή την εκδοχή και τις μεταξύ τους 

σχέσεις και, παράλληλα, να τα καταγράφουν στο Φύλλο Εργασίας. Ενδεικτικά, θα μπο-

ρούσαν να προκύψουν τα εξής:  

Η Κοκκινοσκουφίτσα  

−  Είναι αφελής, επιπόλαια, εξαρτημένη από το facebook (αφού κάνει συνεχώς α-

ναρτήσεις για καθετί που κάνει) και έχει άγνοια κινδύνου.  

−  Παρόλο που παρατηρεί κάτι περίεργο στο προφίλ του επικείμενου διαδικτυακού 

της φίλου, αποδέχεται το αίτημα φιλίας που της απηύθυνε.  

−  Η Κοκκινοσκουφίτσα, παρόλο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν ασκεί, αλλά 

δέχεται τη δράση άλλων προσώπων. του λύκου (του οποίου αποδέχεται το αίτημα φι-

λίας) και της γιαγιάς της (η οποία τη σώζει από το λύκο).  

Η γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας 

−  Αποκλίνει από το συνηθισμένο πρότυπο της ηλικιωμένης και, μάλιστα, συμβα-

δίζει με τις εξελίξεις της εποχής. 

−  Ο ρόλος της είναι ενεργητικός, κάτι που φαίνεται όχι μόνο από το ότι παίζει με 

ηλεκτρονικά αντί να αδρανεί στο κρεβάτι, αλλά και από το ότι πυροβολεί το λύκο που 

έχει εισέλθει στο σπίτι της. Είναι δυναμική και ικανή να προστατέψει το σπίτι της και 

τους αγαπημένους της. Όμως, χρησιμοποιεί τη δύναμή της μόνο όταν απειλείται, συ-

νεπώς μόνο για καλό σκοπό. 

Ο λύκος  

− Χρησιμοποιεί ένα ελκυστικό προσωπείο για να προσεγγίσει το θύμα του. Δε 

χρειάζεται να χρησιμοποιήσει έντεχνα το λόγο για να αποσπάσει τις πληροφορίες από 

το θύμα του, καθώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα από τη στιγμή που η Κοκκινο-

σκουφίτσα τον αποδεχτεί ως φίλο, δίνοντάς του πρόσβαση σε προσωπικές της πληρο-

φορίες στο facebook. 

− Ο ρόλος του είναι διπλός: Σε σχέση με την Κοκκινοσκουφίτσα, ο ρόλος του 

είναι αυτός του θύτη, ενώ σε σχέση με τη γιαγιά της είναι θύμα. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: 

 Η κυριαρχία του κακού είναι πρόσκαιρη, καθώς στο τέλος  επικρατεί το καλό, το 

οποίο επισκιάζει την αγριότητα.. 

 Η επίδραση που έχει καθένα από τα πρόσωπα στα υπόλοιπα είναι η εξής: ο λύκος 

στην Κοκκινοσκουφίτσα και η γιαγιά στο λύκο (που τον κατατροπώνει) και στην 
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Κοκκινοσκουφίτσα (που τη σώζει πριν της επιτεθεί ο λύκος). Παρατηρούμε, λοι-

πόν, ότι και εδώ η Κοκκινοσκουφίτσα είναι στην πιο αδύναμη θέση, ενώ η γιαγιά 

αναδεικνύεται ως ο πιο ενεργός δράστης. 

 Οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων είναι σχέσεις ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. 

Ωστόσο, εδώ, οι γυναίκες αναδεικνύονται πιο δυναμικές. Το ανδρικό φύλο φαίνεται 

να έχει μόνο κακή δύναμη, την οποία χρησιμοποιεί με δόλιο τρόπο. Δεν προσεγγίζει 

το θύμα ευθέως, καθώς φοβάται ότι ίσως να μην του δώσει τις πληροφορίες που 

χρειάζεται. Έτσι, η αφέλεια της Κοκκινοσκουφίτσας βασίζεται μόνο στο ότι ο θύ-

της έκρυψε την αληθινή του ταυτότητα. Συνεπώς, η Κοκκινοσκουφίτσα πιθανώς 

να είναι πιο έξυπνη από την προηγούμενη εκδοχή και να μη λειτουργούσε επιπό-

λαια, αν γνώριζε την πραγματική του ταυτότητα.  

Με αφορμή το τελευταίο συμπέρασμα, οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν στο 

Φύλλο Εργασίας το πώς αλλάζει η ισορροπία στο γράφημα της ζυγαριάς για τα δύο 

φύλα και ποια χαρακτηριστικά τους αναδεικνύονται. Τέλος, οι μαθητές θα συγκρίνουν 

τα διαφορετικά μηνύματα των δύο εκδοχών, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι μέσα 

από τις διαφορετικές επιλογές στη σκιαγράφηση των προσώπων και των μεταξύ τους 

σχέσεων, στη δράση τους και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν, μπορούν να προκύ-

ψουν διαφορετικά συμπεράσματα για κάθε εκδοχή.  

Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί μια γέφυρα για την επόμενη ομαδική δραστηριό-

τητα που τους ανατίθεται για το σπίτι. Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες 

των 5 ατόμων η καθεμιά και να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό παραμύθι, βασιζόμε-

νοι σε ένα κλασικό παραμύθι. Το μήνυμα – ηθικό δίδαγμα που θα προκύπτει από την 

αφήγηση της κάθε ομάδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το αυθεντικό παραμύθι. Οι 

ομάδες θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ώστε να επιλέξουν διαφορετικό πα-

ραμύθι η καθεμιά. Για το λόγο αυτό, θα υπάρχει ένας συντονιστής σε κάθε ομάδα. Οι 

σκηνές των αφηγήσεων που θα δημιουργηθούν, θα ψηφιοποιηθούν μέσω της εφαρμο-

γής pixtons και, μέσω της εφαρμογής Movie Maker, θα δημιουργηθεί ένα βίντεο, το 

οποίο θα έχει εικόνες (που θα δημιουργηθούν μέσω pixtons), μουσική υπόκρουση και 

μαγνητοφωνημένη αφήγηση της ιστορίας. Τόσο κατά τη σύλληψη της αφήγησης όσο 

και κατά τη δημιουργία των σκηνών, όλα τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν ισότιμα. Η 

επικοινωνία τους εκτός σχολείου θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Pbworks. 

Το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης της εργασίας είναι 2 εβδομάδες. Ο εκπαιδευτικός 

παρακολουθεί τη συνεργασία της κάθε ομάδας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Pbworks και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. 

3η διδακτική ώρα: Ψηφιακά εναλλακτικά παραμύθια με pixtons 

Κατά την τρίτη και τελευταία διδακτική ώρα της εν λόγω πρότασης διδασκαλίας, οι 

μαθητές θα παρουσιάσουν τις ψηφιακές τους αφηγήσεις. Κατά την παρουσίαση του 

κάθε βίντεο, οι υπόλοιποι μαθητές θα παρακολουθούν προσεκτικά, καθώς θα τους δο-

θεί η οδηγία να κάνουν προφορικά μια σύντομη κριτική ανάλυση του κάθε εναλλακτι-
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κού παραμυθιού αμέσως μετά την προβολή του, όπως έκαναν κατά τη δεύτερη διδα-

κτική ώρα με το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας. Η οδηγία αυτή έχει διπλό στόχο: 

αφενός να εξασφαλίσει την προσοχή των μαθητών σε όλη τη διάρκεια των παρουσιά-

σεων και αφετέρου να εξασκηθούν οι μαθητές στην κριτική ανάλυση. 

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 

τον τρόπο δημιουργίας των κρυμμένων νοημάτων επί τω έργω, με τρόπο ευχάριστο και 

δημιουργικό. Η ενασχόληση σε βάθος με τα παραμύθια, βοηθά τα παιδιά να συνειδη-

τοποιήσουν τα υπόρρητα νοήματα και να δημιουργήσουν παραλλαγές τους, κάνοντας 

αντιστοιχίες με τα σύγχρονα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα. Το σημαντικό είναι ότι 

οι αντιστοιχίες αυτές θα αντανακλούν τη δική τους πρόσληψη για τον κόσμο και τις 

ανάγκες που τους δημιουργούνται.  
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Πώς παρουσιάζονται τα πρόσωπα και οι μεταξύ τους σχέσεις στη συγκεκριμένη εκδοχή 

του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας που διαβάσατε; 
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Πώς παρουσιάζονται οι ήρωες στη σύγχρονη εκδοχή του παραμυθιού της Κοκκινο-

σκουφίτσας που παρακολουθήσατε; 

 

 

 

 

 

Πώς αλλάζει η ισορροπία της ζυγαριάς για τα δύο φύλα; 

Ποια χαρακτηριστικά τους αναδεικνύονται; 

Πώς διαμορφώνεται η θέση ισχύος των προσώπων; Ποια χαρακτηριστικά των 

δύο φύλων αναδεικνύονται; Συμπληρώστε το γράφημα. 
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Kοκκινοσκουφίτσες και Ιντερνετικοί Λύκοι 
Διδακτικό σενάριο για το Ασφαλές Διαδίκτυο 

Ε. Πεσματζόγλου Π.Ε.701, Ε. Χαρίτος Π.Ε.702 

1 Μεταπτυχιακό στην Διαπολιτισμική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Πατρών 
evipesmatzoglou@gmail.com 

2 Mεταπτυχιακό στην Θεολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
manos_charitos@hotmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημο-
τικού σχολείου και αποτελεί μία πρόταση για εφαρμογή ποικίλων δραστηριοτήτων με 
βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση σε σημαντικά ζητήματα ορθής και υπεύθυνης χρή-
σης του Διαδικτύου, με πρωταρχικό το ζήτημα της προστασίας και της ιδιωτικότητας 
στο Διαδίκτυο. Το Διδακτικό αυτό σενάριο εκπονήθηκε τη σχολική χρονιά 2015-16 
στα πλαίσια προγράμματος Αγωγής Υγείας και με τη συμμετοχή των μαθητών στο δί-
κτυο «Εγώ και οι Άλλοι στο Διαδίκτυο» της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Στην 
παρούσα εργασία αναπτύσσονται οι πρακτικές αλλά και οι ποικίλες δραστηριότητες 
που αξιοποιήθηκαν από τη σχολική τάξη ώστε οι μαθητές να μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Διαδίκτυο και κυρίως να ανα-
γνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους που κρύβονται, όπως στον πραγματικό 
κόσμο.  

Λέξεις-Kλειδιά: Ασφάλεια και Διαδίκτυο, ψηφιακός αλφαβητισμός 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαία αλλαγή τόσο των εργασιακών συνθηκών όσο 
και των μεθόδων επικοινωνίας των ανθρώπων. Μεγάλο μέρος των αλλαγών οφείλονται 
στην εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς και στη μαζική εισαγωγή των Η/Υ στη ζωή μας. 
Το εργαλείο αυτό διαμόρφωσε και μετέβαλε – σε πολλές περιπτώσεις– τους τρόπους 
της καθημερινής λειτουργίας του ανθρώπου. Στην εκπαίδευση οι μεταβολές είναι ριζι-
κές και αυτό γιατί παγκοσμίως ο Η/Υ κατέχει πλέον τη θέση του στην αίθουσα διδα-
σκαλίας. Η πολλαπλότητα των εφαρμογών του Η/Υ, δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο 
να υποκαταστήσει με τη χρήση του πολλές παραδοσιακές εποπτικές συσκευές. Η δυ-
νατότητα αλληλεπίδρασης με το μαθητή καθιστά τον Η/Υ ισχυρό εργασιακό εργαλείο, 
που μπορεί να προωθήσει ενεργά την εξατομικευμένη ή τη συνεργατική μάθηση (Πα-
ναγιωτακόπουλος, 2004). Επιπλέον αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι διαδραστικές τε-
χνολογίες, όπως το Διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο και το Τablet αποτελούν εργαλεία 
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επικοινωνίας, μάθησης, δημιουργίας, διασκέδασης και εργασίας. Η πολύπλευρη μάλι-
στα χρήση τους έχει δημιουργήσει την πεποίθηση ότι ο σημερινός εγγράμματος νέος 
οφείλει να αποκτήσει ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Κόμης, 1998). 

Τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ, όπως η αλληλεπίδραση τους με το μαθητή, η προσαρμο-
στικότητα του περιεχομένου τους στους ρυθμούς μάθησης των μαθητών, η δυνατότητα 
δημιουργίας προσομοιώσεων και άλλων ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης αυξάνουν 
τα κίνητρα για ενεργητική μάθηση, υποστηρίζουν τη συνεργασία και παρέχουν αυθε-
ντικές μαθησιακές συνθήκες (Βοσνιάδου2006). 

Σήμερα, οι νέοι άνθρωποι και ειδικότερα οι μαθητές και των δυο εκπαιδευτικών βαθ-
μίδων χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το διαδίκτυο και τις ΤΠΕ επειδή τους 
προσφέρουν ευκαιρίες για γνώση, ενημέρωση, ψυχαγωγία και επικοινωνία. Στην Ευ-
ρώπη σήμερα τα παιδιά ξεκινούν τη χρήση του διαδικτύου σε ηλικία επτά ετών κατά 
μέσο όρο ενώ μεταξύ των ετών 9 και 16, ο χρόνος που περνούν στο διαδίκτυο εκτιμάται 
σε 88 λεπτά ημερησίως (Ansip, 2015). 

Όμως η χρήση του διαδικτύου συνεπάγεται και κινδύνους (Eurydice, 2009). Τα πιο 
βασικά παραβατικά φαινόμενα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου είναι, σύμ-
φωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η πορνογραφία ανηλίκων, οι κακόβουλες εισβολές 
σε δίκτυα (hacking), οι μέθοδοι επιθέσεων, το κακόβουλο λογισμικό, οι επιθέσεις σε 
δικτυακούς τόπους, η πειρατεία λογισμικού, η διαδικτυακή πειρατεία, οι απάτες. Επί-
σης σοβαρό πρόβλημα είναι και ο εκφοβισμός ο οποίος είναι δυνατό να συμβεί μέσω 
Διαδικτύου (cyberbullying) και περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και ε-
χθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό την πρόκληση συ-
ναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου).  

Ένας άλλος σοβαρός κίνδυνος που παραμονεύει στο Διαδίκτυο σύμφωνα με το Αρχη-
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων, ό-
λων εκείνων των στοιχείων δηλαδή που περιγράφουν ένα παιδί. Αυτά κυρίως είναι το 
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα ονόματα των γονέων, το τηλέφωνο, και φυσικά οι 
φωτογραφίες. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 (άρθρο 2, παράγραφος 
β), ορισμένα από τα δεδομένα ορίζονται ως «Ευαίσθητα δεδομένα» και αφορούν στη 
φυλετική ή εθνική προέλευση, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στην υ-
γεία. ( Ελληνική Αστυνομία, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος). 

Στην χώρα μας, η ασφάλεια στο διαδίκτυο προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών για τις ΤΠΕ στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου όπου οι μαθητές 
πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών και 
συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Συγχρόνως μπορούν να αξιο-
ποιηθούν και άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Α-
γωγή), η Ευέλικτη Ζώνη και Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Τα τελευταία χρόνια, επί-
σης, έχουν αναπτυχθεί αρκετές ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες και υλικό για 
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την ασφάλεια του διαδικτύου όπως η ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του Saferinternet. 

Το Διδακτικό Σενάριο « Κοκκινοσκουφίτσες και Ιντερνετικοί Λύκοι» αφορά στη διδα-
σκαλία της ασφάλειας στο διαδίκτυο για μαθητές της Ε΄- ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου. Η αφορμή για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης ήταν η συμμε-
τοχή μας σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας αλλά και στο σχολικό Δίκτυο της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Εγώ και οι Άλλοι στο Διαδίκτυο», πλαίσια της Ευέλι-
κτης ζώνης. Συμμετείχαν οι 22 μαθητές της πέμπτης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Πάτρας κατά τη σχολική χρονιά 2015-16, εκπονήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώ-
νης, μία ώρα την εβδομάδα και διήρκησε 4 μήνες. Το σενάριο εστιάζει στα προσωπικά 
δεδομένα που αποκαλύπτονται από τους μαθητές και τους κινδύνους που υπάρχουν 
όταν επικοινωνούν διαμέσου δωματίων ανοιχτής επικοινωνίας στο διαδίκτυο (chat 
rooms), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όπως το 
Facebook). Κατά την υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις δυ-
νατότητες του Διαδικτύου και δόθηκε έμφαση στο Διαδικτυακό Εκφοβισμό και στην 
ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν τα δικά τους 
μηνύματα για την ορθή χρήση του Διαδικτύου και να τα προβάλλουν με όλους τους 
δυνατού τρόπους στην ολομέλεια, στη σχολική κοινότητα αλλά και στην τοπική κοι-
νωνία. 

Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Σαν μέθοδος διδασκαλίας εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της οποία συ-
στηματική χρήση σύμφωνα με μεγάλο αριθμό ερευνών εξασφαλίζει υψηλότερες μαθη-
σιακές επιδόσεις, ευνοεί την ανάπτυξη της σκέψης και της κοινωνικότητας των παι-
διών, κινητοποιεί και ενεργοποιεί τους μαθητές, προάγει την κατανόηση και την εμπέ-
δωση της γνώσης, συμβάλλει στην καλύτερη παιδαγωγική διαχείριση της ανομοιογέ-
νειας του μαθητικού πληθυσμού και αναπτύσσει τις γνωστικές και τις µεταγνωστικές 
δεξιότητες των μαθητών (Σταυρίδου 2000). 

 Ο δάσκαλος λειτουργεί ως υποστηρικτής, συντονιστής και διαμεσολαβητής. Ακολου-
θείται η καθοδηγούμενη διερεύνηση κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συγκεκρι-
μένες διδακτικές υποδείξεις του εκπαιδευτικού και εμπλέκονται σε διερευνητικές και 
συνεργατικές δραστηριότητες.  

Το διδακτικό σενάριο είναι ένα σχέδιο εργασίας (project), το οποίο στηρίζεται στη βιω-
ματική, συνεργατική και πολυαισθητική προσέγγιση της γνώσης (Χρυσαφίδης, 1994). 
Η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά και βιωματικά. Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές έχουν 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους (Frey, 1998) με τον δά-
σκαλό τους, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον , αναπτύσσοντας έτσι κριτική σκέψη 
και συνεργατικές δεξιότητες (Mατσαγκούρας, 2003) μέσα από πειραματισμό και δια-
λεκτική αντιπαράθεση. Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως εργαλείο για την κατάκτηση της γνώ-
σης σύμφωνα με τη διαθεματική-ολιστική προσέγγιση. Η χρήση του υπολογιστή βάζει 
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στα χέρια του παιδιού νέα γνωστικά εργαλεία (Papert, 1991). Νοητικές Θύελλες, παι-
διά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες, τα οποία αποτελούν εφαρμογές που 
λειτουργούν ως συνεργάτες του μαθητή και υποστηρίζουν την ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων. (Jonassen, 2004). 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.  

Ένα διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας, όπως το «Κοκκινοσκουφίτσες και Ιντερνετικοί 
χρειάζεται να παρέχει νέες δυνατότητες για μάθηση και βαθύτερη κατανόηση ενός θέ-
ματος μέσα από περιβάλλοντα ομαδικής διερεύνησης όπου στα πλαίσια αλληλεπιδρά-
σεων μεταξύ των μαθητών θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις οικοδόμησης της γνώ-
σης. Έτσι, στο σενάριο μπορούν να αξιοποιηθούν σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μά-
θηση και τη διδασκαλία με προτεραιότητα στις εποικοδομητικές προσεγγίσεις που α-
ναγνωρίζουν ότι οι μαθητές διαθέτουν γνώσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να οικοδο-
μηθούν οι νέες και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις που αντιλαμβάνονται τη μαθη-
σιακή δραστηριότητα σε στενή αλληλεπίδραση και εξάρτηση από το κοινωνικό, ιστο-
ρικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται ( Ράπτης και Ράπτη, 
2014 ).  

Συμβατότητα με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο αξιοποιεί τις δραστηριότητες των (ΤΠΕ) και είναι 
σύμφωνο με τον πληροφορικό γραμματισμό (ICT literacy) που επιδιώκει το Νέο Πρό-
γραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο, όπου περιγράφεται ως «ικανό-
τητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία 
επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμά-
τωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση 
προβλημάτων και, τελικά, τη μάθηση και τη συνεχή τους ανάπτυξη (ΔΕΠΣ και ΑΠΣ)». 
Επίσης εμπλέκει στοιχεία από διάφορα γνωστικά πεδία, τα οποία αναφέρονται στο Α-
ναλυτικό Πρόγραμμα ως επιθυμητά για εξάσκηση. Οι μαθητές διαπραγματευόμενοι τα 
παραπάνω θέματα θα ανακαλύψουν και άλλες σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με 
αυτά. Το Διδακτικό σενάριο «Κοκκινοσκουφίτσες και Ιντερνετικοί Λύκοι» θα μπο-
ρούσε να ενταχθεί στη θεματική περιοχή «Διαχείριση της πληροφορίας» του μαθήμα-
τος της Ελληνικής Γλώσσας για την Ε΄και ΣΤ τάξη του Δημοτικού καθώς επίσης και 
στην αντίστοιχη θεματική περιοχή της Ευέλικτης ζώνης. 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική υποδομή 

 Το σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών αλλά και στην σχολική τάξη 
καθώς το σχολείο διαθέτει επαρκή αριθμό φορητών Η/Υ, βιντεοπροβολέα και σύνδεση 
στο διαδίκτυο ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες τριών-τεσσάρων 
ατόμων ανά υπολογιστή σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, 
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αφού αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας των διδακτικών στό-
χων. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές συμμετέχουν συγχρόνως σε δομημένες και 
οργανωμένες δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα τον επιθυμητό βαθμό αυτονο-
μίας και αυτενέργειας.  

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά όπως: Λογι-
σμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, Λογισμικό Hot Potatoes για τη δη-
μιουργία κρυπτόλεξων και ακροστιχίδων,Λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργαστής 
κειμένου, Power Point). Οι μαθητές περιηγηθήκαν σε ιστοσελίδες που παρέχουν πλη-
ροφορίες και υλικό για την ασφάλεια του διαδικτύου όπως η ιστοσελίδα του Πανελλή-
νιου Σχολικού Δικτύου, της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος , το Toondoo για τη 
δημιουργία ψηφιακού κόμικς, του Saferinternet, έπαιξαν διαδικτυακά παιχνίδια στην 
«ψηφιακή αλάνα» στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας(cyberkid.gr) και παρα-
κολούθησαν εκπαιδευτικά βιντεάκια στο Youtube. Επίσης χρησιμοποιήθηκε υλικό από 
το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Σύνδεση με Σύνεση» που περιέχει σχέδια μαθημάτων για 
την προαγωγή του ψηφιακού αλφαβητισμού και τη μύηση σε βασικούς κανόνες χρήσης 
του Διαδικτύου. 

Στοχοθεσία 

Γνωστικοί στόχοι: Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του διαδικτύου και να έρ-
θουν σε επαφή με τις δυνατότητές του, να κατανοήσουν τους κινδύνους από τη χρήση 
του διαδικτύου, να γνωρίσουν τα δικαιώματα τους στο διαδίκτυο, να αναγνωρίζουν 
τους τρόπους διαδικτυακού εκφοβισμού, να μάθουν στρατηγικές ώστε να αποφεύγουν 
την εμπλοκή τους ως θύματα, θύτες αλλά και ως συνεισφέροντες σε αρνητικές κατα-
στάσεις στο χώρο του Διαδικτύου. 

Δεξιοτήτων: Να μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο, να μπορούν να 
εντοπίζουν τους κινδύνους από την παραβίαση ή τη χωρίς λόγο αποκάλυψης προσωπι-
κών δεδομένων, να αξιολογούν τις πληροφορίες του διαδικτύου, να χρησιμοποιούν 
νέες πρακτικές στην αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών, να εντοπίζουν κινδύνους 
που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. 

Στάσεων και συμπεριφορών: Να αντιδρούν με τον κατάλληλο τρόπο σε περιπτώσεις 
διαδικτυακού εκφοβισμού, να εισηγούνται τρόπους προστασίας από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από την απρόσεκτή ή λανθασμένη χρήση των διαφόρων εργαλείων 
κοινωνικής δικτύωσης, να συνεργάζονται μεταξύ για την επίτευξη στόχων, να παίρ-
νουν ενεργή θέση κατά του εκφοβισμού και κάθε είδους απαράδεκτης (διαδικτυακής) 
συμπεριφοράς, και να αναφέρουν ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο. 

Υλοποίηση Διδακτικού Σεναρίου 

Α΄ Φάση: Διερεύνηση 
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Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής διερευνήθηκαν οι απόψεις , στάσεις των μαθητών 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο Διαδίκτυο με τη βοήθεια ερω-
τηματολογίου της ιστοσελίδας Saferinernet «Δικαιώματα και υποχρεώσεις οn line». 
Χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν κολλάζ με τα Do και Don’t του Διαδικτύου. 
Με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας κατέγραψαν ό,τι ιδέα τους προέκυπτε για την επεξερ-
γασία του σχεδίου. Οργάνωσαν τις θεματικές που θα ασχοληθούν, πρότειναν και σχε-
δίασαν δραστηριότητες. 

Β΄ Φάση: Ανάδειξη ιδεών – σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού Inspiration και με τη βοήθεια της δα-
σκάλας κατασκεύασαν εννοιολογικό χάρτη που παρουσιάζει τις δραστηριότητες που 
θα γίνουν και τα γνωστικά πεδία στα οποία εντάσσονται, ο οποίος εκτυπώθηκε και 
μοιράστηκε σε όλες τις ομάδες.  

Γ΄ Φάση: Υλοποίηση δραστηριοτήτων 

Δόθηκαν στους μαθητές κάρτες περιπτώσεων με περιστατικά που αφορούν τη χρήση 
του Διαδικτύου και τους ζητήθηκε να καταγράψουν και να ανακοινώσουν τι θα έκαναν 
σε αντίστοιχη περίπτωση. Αφιερώνεται χρόνος για συζήτηση και διερευνώνται τα κρι-
τήρια με τα οποία έδωσαν τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Αν οι σκέψεις των παιδιών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, επικροτούνται και τονίζεται η επιστράτευση της 
κριτικής τους ικανότητας πριν αποφασίσουν να ενεργήσουν παρορμητικά. Αν ο τρόπος 
που πρότειναν τα ίδια δεν είναι σωστός, εξηγείται το λάθος τους και επισημάνονται 
τους οι είναι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. 

Δόθηκε στους μαθητές το «Βαρόμετρο των συναισθημάτων» που έχει στόχο να επιση-
μάνει πως τα παιδιά μπορούν να νιώσουν διαφορετικά σε μια δεδομένη κατάσταση, να 
αναδείξει πως η ίδια κατάσταση μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά από τα άτομα και 
να υπογραμμίσει τη σημασία του σεβασμού των συναισθημάτων των άλλων αλλά και 
της ανοχής απέναντι σε όσους έχουν διαφορετική άποψη. Αφιερώθηκε χρόνος για συ-
ζήτηση σχετικά με ποια κριτήρια τοποθέτησαν τις κάρτες σε συγκεκριμένο σημείο στην 
κλίμακα μέσα σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου. 

Οι μαθητές παρακολούθησαν διαδικτυακά σεμινάρια από την ιστοσελίδα Saferinernet, 
με στόχο να προβληματιστούν σε θέματα ασφάλειας και ορθής χρήσης του Διαδικτύου, 
κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν εκπαιδευτικά βίντεο αντίστοιχης θεματο-
λογίας όπως: 1. Όταν βλέπεις κάτι παράξενο στο Διαδίκτυο πάντα να ζητάς βοήθεια 2. 
«Παντοπωλείο»: σποτ οικονομικές απάτες 3. Δεν είσαι τόσο ανώνυμος όσο νομίζεις 4. 
Εσύ αποφασίζεις τι πρέπει να γνωρίζουν οι άλλοι για σένα 5. Θα έκανες το ίδιο και 
στον πραγματικό κόσμο; 6. Σταμάτησε την ηλεκτρονική παρενόχληση 

Οι μαθητές συμμετείχαν στην Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου «Σύνδεση 
με Σύνεση» στις 9 Φλεβάρη, και δημιούργησαν ποιήματα με θέμα την ασφάλεια στο 
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Διαδίκτυο και την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους, τα οποία ανέβηκαν στην 
ιστοσελίδα Saferinternet.  

Σχεδίασαν και δημιούργησαν το δικό τους κόμικς στην ιστοσελίδα Toondoo με θέμα 
«Σερφάρω στο Διαδίκτυο όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ…» το οποίο αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. 

Έφτιαξαν μετά από συζήτηση Πρωτόκολλο με κανόνες ορθής χρήσης Διαδικτύου το 
οποίο το πλαστικοποίησαν και το ανάρτησαν σε εμφανές σημείο το καθένα στο σπίτι 
του. Συμπλήρωσαν ακροστιχίδες και κρυπτόλεξα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό 
Hotpotaoes με θέματα σχετικά με αυτά που διαπραγματευτήκαν κατά τη διάρκεια του 
σεναρίου. 

Οι μαθητές μαζί με τη δασκάλα οργάνωσαν ημερίδα με τίτλο ««Ανάλαβε δράση για 
ένα καλύτερο Διαδίκτυο, Σύνδεση με Σύνεση» με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τη 
σχολική κοινότητα αλλά και τους γονείς σε θέματα ασφάλειας και Διαδικτυακού εκ-
φοβισμού. Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ενημέρωσε κλιμάκιο της Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος Ασφάλειας Πατρών για σχετικά θέματα. Οι μαθητές δημιούργησαν 
και παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο με τίτλο «Κοκκινοσκουφίτσες και Ιντερνετικοί 
Λύκοι». Το συγκεκριμένο δρώμενο παρουσιάστηκε και στην τοπική κοινωνία στην κε-
ντρική πλατεία της πόλης με αφορμή τη συμμετοχή μας στην Καρναβαλούπολη του 
Δήμου. 

Συμμετείχαν μαζί με άλλα σχολεία του Δικτύου «Εγώ και οι Άλλοι στο Διαδίκτυο» 
στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΜΕΤ του Πανεπιστημίου Πατρών (Μουσείο Επιστη-
μών και Τεχνολογίας) και πήραν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες με στόχο την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα ορθής χρήση του Διαδικτύου. 
Επίσης στο τέλος της χρονιάς παρουσίασαν το δρώμενο αλλά και το υλικό που είχαν 
δημιουργήσει στην τελική εκδήλωση του ΜΕΤ. 

Δ΄ Φάση :Αξιολόγηση του σεναρίου 

Το υπάρχον ψηφιακό σενάριο «Κοκκινοσκουφίτσες και Ιντερνετικοί Λύκοι»: το περιε-
χόμενο της μάθησης, μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τις δραστηριότητες των παιδιών 
αλλά και του παραγόμενου υλικού (ποιήματα, θεατρικό, αφίσες) που ανέπτυξαν οι ίδιοι 
οι μαθητές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων. Μπορεί δηλαδή να αξιολογηθεί κατά πόσον έγιναν κατανοητοί οι κίνδυνοι από 
την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο αλλά και τι προτάσεις-
ιδέες αναπτύχθηκαν και κοινοποιήθηκαν στη σχολική κοινότητα με όλους τους τρό-
πους (αφίσες, ημερίδα, θεατρικά δρώμενα, κόμικς) σχετικά με τον διαδικτυακό εκφο-
βισμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης η παρουσίαση των ερ-
γασιών τους αποτελεί και εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης μέσα από δραστηριότητες 
δημιουργικής ανασύστασης. Ως προς τις αλληλεπιδράσεις, μπορεί να αξιολογηθεί το 
πώς δούλεψαν και συνεργάστηκαν τόσο οι μαθητές μιας ομάδας όσο και οι ομάδες 
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μεταξύ τους. Τέλος, ως προς τα αποτελέσματα, που αναφέρει το ανωτέρω μοντέλο, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσο οι μαθητές έχουν θετικές στάσεις α-
πέναντι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.  

Συμπέρασμα- Συζήτηση 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ενώ οι μαθητές στο σύνολό τους κατανόησαν και προ-
βληματίστηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου για το ασφαλές διαδίκτυο, 
δεν αρκεί μόνο η εποπτεία των εκπαιδευτικών και η θέσπιση κανόνων από το σχολείο 
και μόνο αλλά και η συνεργασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπρο-
σθέτως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδιώξουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και βιω-
ματικών παρεμβάσεων με βάση τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών ώστε να 
οδηγηθούν στο μετασχηματισμό των στάσεων και των συμπεριφορών τους. Μεγάλη 
σημασία έχει κυρίως η στάση και η συνεργασία των γονέων για να έχει συνέχεια και 
αποτέλεσμα η παρέμβαση αυτή για την ορθή χρήση του Διαδικτύου γιατί χωρίς την 
ενεργή εμπλοκή τους το σχολείο δεν μπορεί να κάνει πολλά. Σύγχρονες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η πρακτική των γονέων είναι εκείνη που αποτελεί την καταλύτη στην αλλαγή 
συμπεριφοράς των μαθητών (Valcke et al.2007).  
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Πηγές από το Διαδίκτυο 

Ansip, A. (2015). Blog post. A better and safer internet for our children. (Διαθέσιμο on 
line στο http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/better-and-safer-
internet-our-children_en. Προσπελάστηκε στις 5/2/2016) 

Eurydice, 2009 (Διαθέσιμο on line sto 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/tese_en.php. Προσπελάστηκε στις 
15/2/2016) 

Ελληνική Αστυνομία, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Διαθέσιμο στο 
www.cyberkid.gr ) 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Διαθέσιμο στο 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/sec_kindinoi_ekfobismos.html Προσπελάστηκε 
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Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό δίκτυο (Διαθέσιμο on line στο http://internet-safety.sch.gr) 

Saferinternet (Διαθέσιμο on line στο http://www.saferinternet.gr/index.php) 

Εκπαιδευτικά βίντεο από το YouTube: 

1. Όταν βλέπεις κάτι παράξενο στο Διαδίκτυο πάντα να ζητάς βοήθεια! 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/Z8UnSSPWNGPMQNN8JHvjlxeJ 
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2. «Παντοπωλείο»: σποτ οικονομικές απάτες 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/CjUqgIReZLSbnWbeTVeBuxyI 

3. Δεν είσαι τόσο ανώνυμος όσο νομίζεις 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/c1WGe7rWQkbAQsFUgWOnDZZb 

4. Εσύ αποφασίζεις τι πρέπει να γνωρίζουν οι άλλοι για σένα 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/inoQUXONd9BqOUkQUSDbyrCW 

5. Θα έκανες το ίδιο και στον πραγματικό κόσμο; 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/zEYZpdcVWMVrRMiEjzVTGgk3 

6. Σταμάτησε την ηλεκτρονική παρενόχληση 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/d2QJLLZLgycQSjbk53oo8I7v 
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Κόμικ και comics. Έντεχνος συλλογισμός –Artful Thinking και ψηφιακό κόμικ, 
μια προσέγγιση για το νηπιαγωγείο 

Παπαδοπούλου Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φ.Π.Ψ. – Διοίκηση στην Εκπαίδευση 
emlenage@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών 
στο νηπιαγωγείο αξιοποιώντας το λογισμικό comic script το οποίο αποτελεί κι ένα ερ-
γαλείο οπτικοποίησης της σκέψης των νηπίων. Η προσέγγιση της τέχνης αξιοποιώντας 
συγκεκριμένες ρουτίνες σκέψης όπως αυτή αναπτύσσεται τα τελευταία πέντε χρόνια 
από την Project Zero of Harvard,αξιοποιώντας και την αντίστοιχη παλέτα, διαχέει όλο 
το σχέδιο δράσης τόσο στην επεξεργασία και ανάλυση έργων τέχνης όσο και στην ο-
πτικοποίηση της σκέψης των μαθητών οδηγώντας τους ταυτόχρονα σε μια στοχαστική 
διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Έντεχνος συλλογισμός, τέχνη, Τ.Π.Ε., Comic Script creator. 

Εισαγωγή 

Η τέχνη αποτελεί θεματικό πεδίο σημαντικό για τη δημιουργία δράσεων σε όλο το φά-
σμα του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου. Η αισθητική αγωγή γοητεύει 
τους μαθητές και τους παρέχει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας βασισμένους στην 
καλλιτεχνική έκφραση. Μέσω των τεχνών τα νήπια μπορούν να αποκτήσουν καλλιτε-
χνικές εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, 
τα αντικείμενα ενώ ταυτόχρονα να επικοινωνήσουν μέσω αυτών τις δικές τους εμπει-
ρίες, να αναθεωρήσουν απόψεις, να πειραματιστούν με υλικά και να δημιουργήσουν 
τα δικά τους μοναδικά έργα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητα της κάθε 
οντότητας. Η τέχνη συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της επικοινωνίας καθώς «… 
κάθε μορφή τέχνης έχει το δικό της συμβολικό σύστημα»1, και την εξοικείωση με τα 
έργα του τόπου τους αλλά και με αυτά της παγκόσμιας κληρονομιάς. Το προτεινόμενο 
σενάριο αποτελεί μέρος πολιτιστικού προγράμματος το οποίο εξελίχθηκε καθόλη τη 
διάρκεια της προηγούμενης και φετεινής χρονιάς.  Αξιοποιήθηκε το λογισμικό comic 
script- creator καθώς και του Kidspiration για την αποτύπωση των διαδοχικών σταδίων 
της σκέψης των μαθητών. Επίσης η αξιοποίηση των παραπάνω λογισμικών οδήγησε 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού καθώς οι μαθητές μπόρεσαν στο 
μεγαλύτερο βαθμό να αξιοποιήσουν τα παρεχόμενα εργαλεία που αυτά παρείχαν.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

1 Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου,2011, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση και Εκπαί-
δευση, ΕΣΠΑ, Σελ.255 
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Συχνά οι μαθητές εκτείθενται στα αποτελέσματα των έργων τους είτε αφορούν την 
προσέγγιση, επεξεργασία και ανάλυση ενός πίνακα ζωγραφικής, είτε την ολοκλήρωση 
ενός σχεδίου μαθήματος και ποτέ δεν βλέπουν δια γυμνού οφθαλμού, τη διαδικασία σε 
γνωστικό επίπεδο. Σπάνια εως ποτέ δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν τα διαδοχικά στά-
δια από τα οποία η σκέψη τους εξελίσσεται μέχρι να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. 
Κάνοντας τη σκέψη των μαθητών ορατή κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 
βοηθούνται να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης και της ανταλλα-
γής πληροφοριών με τους άλλους αλλά και τη σημαντικότητα της δικής τους εμπλοκής. 
Αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση μέσα στη σχολική τάξη «….παρέχονται 
στους μαθητές ζωντανά μοντέλα του πως η διαδικασία της καλής σκέψης φαίνεται και 
τους δείχνει πόσο η εμπλοκή τους είναι σημαντική»2 

Η προσέγγιση του έντεχνου συλλογισμού (Arthfull Thinking), όπως έχει παρουσιαστεί 
από την Project Zero of Harvard περιλαμβάνει: ρουτίνες σκέψης,έργα τέχνης, συνδέ-
σεις διδακτέας ύλης, ορατό τρόπο σκέψης, συνεργασία σε ομάδες και έξι συνιστώσες 
αλληλένδετες μεταξύ τους με την αξιοποίηση μιας συγκεκριμένης παλέτας στοχαστι-
κών διαθέσεων. Όπως ένας ζωγράφος αξιοποιεί μια παλέτα με βασικά χρώματα μέσω 
της οποίας αναμειγνύει, πειραματίζεται και συνθέτει νέες αποχρώσεις έτσι και η συ-
γκεκριμένη παλέτα του έντεχνου συλλογισμού αξιοποιεί βασικές ρουτίνες σκέψης ή 
μορφές πνευματικής συμπεριφοράς. Κάθε διάθεση σκέψης αξιοποιεί συγκεκριμένες 
ρουτίνες (ευέλικτες, επαναλαμβανόμενες στρατηγικές) με στόχο την εμβάνθυνση της 
σκέψης των μαθητών και την εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική.  

• Διερωτώμαι και διερευνώ 
• Παρατηρώ και περιγράφω 
• Συγκρίνω και συνδέω  
• Βρίσκω την πολυπλοκότητα (οικοδόμηση ενός πολυδιάστατου νοητικού μοντέ-

λου,έρχονται στην επιφάνεια οι απόψεις και οι γνώσεις συνολικά των μαθητών 
για το διερευνόμενο θέμα)  

• Εξερευνώ τις απόψεις (των άλλων και τις δικές μου)  
• Αιτιολογώ την άποψή μου,  

αποτελούν τα βασικά σημεία- χρώματα αυτής της ιδιόμορφης αλληγορικής παλέτας με 
στόχο το μετασχηματισμό των ρουτίνων σκέψης σε καθημερινές στρατηγικές με διττή 
σημασία: να επεξεργαστούν οι μαθητές έργα τέχνης, αλλά και άλλα θέματα (projects) 
της διδακτέας ύλης του σχολείου, αλλά και να αποτελέσουν μίνι στρατηγικές που θα 
συντελέσουν στην επέκταση και εμβάνθυνση της σκέψης τους. 

Η αξιοποίηση έργων τέχνης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προκαλεί μια πολυεπί-
πεδη σημαίνουσα στη λήψη αποφάσεων σε αντίθεση με άλλους τομείς και πρακτικές. 
Τα έργα τέχνης μπορούν να εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να επικοινω-
νήσουν, να προκαλέσουν σύνδεση στη λήψη αποφάσεων, μέσα από την αξιοποίηση 
των ομάδων και την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και 

2 Project Zero of Harvard:http://pzartfulthinking.org/?page_id=11 
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κοινωνικές δεξιότητες καθώς στόχος του σχολικού οργανισμού είναι η ανάπτυξη δη-
μοκρατικών πολιτών που θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν απόψεις, να ακού-
σουν τους άλλους, να ανιχνεύσουν πολλαπλές προοπτικές, να αναζητήσουν συνδέσεις 
των έργων τέχνης με τον κόσμο που μας περιβάλλει, να αλλάξουν τις ιδέες τους, να 
διαπραγματευτούν, να συγκρουστούν.  

Περισσότερο αυτή η οπτική ενισχύεται κατά τη νηπιακή ηλικία καθώς οι μαθητές προ-
σχολικής εκπαίδευσης μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο. Σύμφωνα με τον Piaget, η μά-
θηση συντελείται με την ενθάρρυνση ανάπτυξης διανοητικών ικανοτήτων των μαθη-
τών μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης(Κουτσουβάνου,1990:33). Οι κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρήσεις με κυριότερο εκπρόσωπο το Vygotsky στηρίζονται στην επί-
δραση των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στην κατάκτηση της γνώσης. Η μά-
θηση σύμφωνα με αυτές τις θεωρήσεις συντελείται σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαί-
σια και δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα άτομα, σε συ-
γκεκριμένες περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 
Η γλώσσα είναι σημαντικός παράγοντας μάθησης και στηρίζεται στη ζώνη εγγύτη-
τας(ή επικείμενης ανάπτυξης )καθώς αποτελεί η ζώνη αυτή ένα σύνολο γνώσεων που 
ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει με τη βοήθεια ενός περιβάλλοντος μάθησης 3. 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. είναι συμβατή με αυτά τα περιβάλλοντα καθώς ενσωματώ-
νουν πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών και ένα συ-
γκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν τόσο το web2.0 όσο και η κοινωνική δικτύωση4 

Το λογισμικό Comic Script- creator 

Οι μαθητές στη σύγχρονη εποχή είναι εξοικειωμένοι με τα κινούμενα σχέδια ως μια 
μορφή γραπτού λόγου και ως εναλλακτική μορφή ψυχαγωγίας. Η αξιοποίηση ενός κό-
μικ βοηθά τους μαθητές να προσεγγίσουν ένα σχέδιο εργασίας με δημιουργικό στόχο 
ενώ μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, επικοινωνούν με πολυτροπικά μέσα,δη-
μιουργώντας το δικό τους έργο 

Το λογισμικό comic script creator είναι λογισμικό από την Cosy LLAB. Είναι εργαλείο 
χρήσιμο για τη δημιουργία ψηφιακών κόμικ και ιστοριών. Είναι λογισμικό ανοικτού 
τύπου, φιλικό στη χρήση τόσο από τη νηπιαγωγό όσο και από τους μαθητές της προ-
σχολικής ηλικίας. Είναι δωρεάν, εύκολο στην εγκατάσταση. Η αξιοποίηση των εργα-
λείων του βοηθά τους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες 
αξιοποιώντας τα μπαλόνια του λόγου και τα σύννεφα της σκέψης. Είναι μια σύγχρονη 
μορφή οπτικοποίησης των γνωστικών δημιουργημάτων και της σκέψης τους, μια 
μορφή ψυχαγωγίας και επικοινωνίας μέσα στην ομάδα. Στο συγκεκριμένο σενάριο α-
ξιοποιήθηκε το κόμικ, αρχικά με συμβατικά μέσα ( χαρτί Α4 και υλικά ζωγραφικής) 

3 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη, 
2013,Σελ.37-41 
4 Βλεπ. Οπ. π. σελ. 41 
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και στη συνέχεια με ψηφιακά μέσα, αναπτύσσοντας στους μαθητές τις αντίστοιχες δε-
ξιότητες. 

Σκοπός Σεναρίου: Η δημιουργία ψηφιακών κόμικ και ιστοριών μέσω της αξιοποίησης 
έργων τέχνης  

Στόχοι: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
• Η προσέγγιση και επεξεργασία έργων τέχνης  
• Η ανάπτυξη και η οπτικοποίηση των εναλλακτικών σταδίων της σκέψης των 

μαθητών. 
• Η δημιουργική έκφραση μέσω ποικίλων υλικών  
• Η επαφή με διάφορες μορφές γραπτού λόγου 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της πολυτροπικότητας της έκφρασης μέσω 

της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. 
• Η συνεργασία και η εκτίμηση της διαφορετικότητας του άλλου 
• Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αλλά και της φαντασίας. 
• Ενίσχυση της ενεργητικής ακρόασης των μαθητών 
• Η αυτοέκφραση και ο σεβασμός στη δημιουργικότητα του άλλου 

Ως προς τις Τ.Π.Ε. 
• Η εξοικείωση των μαθητών με τον Υπολογιστή και τα εργαλεία του. 
• Η αναζήτηση, οργάνωση και διαχείρηση των πληροφοριών 
• Η γνωριμία με το λογισμικό Comic script- creator και τα εργαλεία του 
• Η αξιοποίηση των εργαλείων του συγκεκριμένου λογισμικού ως μέσο δημιουρ-

γίας εκφρασης και απεικόνισης του γνωστικού προϊόντος της σκέψης τους 
• Η αναγνώριση της αξίας αλλά και των μειονεκτημάτων από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: Η νηπιαγωγός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
ενίσχυε τους μαθητές ώστε να προχωρήσουν στην επεξεργασία των έργων τέχνης, α-
ξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, διευκολύνοντας όπου παρουσια-
ζόταν εμπόδιο, αξιολογώντας και τροποποιώντας το πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά-
λογα με το ενδιαφέρον αυτών. 

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν: Αξιοποιήθηκαν τα εξής λογισμικά: λογισμικό εν-
νοιολογικής χαρτογράφησης για τη διερεύνηση των αρχικών και τελικών αντιλήψεων 
των μαθητών( Kidspiration). Το λογισμικό Comic script-creator για τη δημιουργία ψη-
φιακών κόμικ από τους μαθητές. Σύμφωνα με την ομάδα Project Zero of Harvard, το 
ψηφιακό κόμικ ενισχύει την ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών, τη γλώσσα και την 
επικοινωνία.  Αξιοποιήθηκαν επίσης οι μηχανές αναζήτησης Google & Mozilla για την 

1535

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



εύρεση των πινάκων ζωγραφικής και αξιοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία όπως το zoom-
in το οποίο ενισχύει την παρατηρητικότητα και την ανάλυση των συγκεκριμένων έρ-
γων 

Πληθυσμός- ομάδα νηπιαγωγείου: 11 κορίτσια και 9 αγόρια το τρέχον σχολικό έτος 
Και 10 κορίτσια και 9 αγόρια κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά εκ των οποίων 
ένα νήπιο με διεγνωσμένο σύνδρομο αυτισμού κι ένα άλλο με ΔΕΠΗ. 

Xώρος υλοποίησης διδακτικού σεναρίου: Στη γωνιά του υπολογιστή, όπου τα νήπια 
εργάζονταν σε ομάδες των δύο-τεσσάρων ατόμων. 

Σενάριο 

Δραστηριότητα 1η: Συζήτηση και ζωγραφική με συμβατικά και ψηφιακά μέσα του τι 
είναι σκέψη: λογισμικό εννοιλογικής χαρτογράφησης: Kidspiration 

 

 

Αποτυπώνοντας τις αρχικές σκέψεις των νηπίων, διαφορετικό χρώμα, διαφορετική 
σκέψη για κάθε παιδί 

Δραστηριότητα 2η: Τα νήπια με αφορμή παραμύθι σχετικά με το ζωγράφο αναζητούν 
στο διαδίκτυο δικά του έργα τέχνης.  
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αναζητώντας το Βαν Γκόγκ 1 

Δραστηριότητα 3η: Γνωριμία με το λογισμικό Comic script- creator και τα εργαλεία 
του. 

 

Το πεδίο και τα εργαλεία του λογισμικού    

Αναζητώντας τα μπαλόνια του λόγου και τα σύννεφα της σκέψης 

Δραστηριότητα 4η: Δημιουργώντας το δικό μας ψηφιακό κόμικ με διάφορους πίνακες 
του βαν γκόγκ αλλά και άλλων ζωγράφων. Τα νήπια εισάγουν τις εικόνες και τοποθε-
τούν τα μπαλόνια του λόγου ή τα σύννεφα της σκέψης στους ήρωες του κόμικ τους.
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης 5η: Δημιουργία τελικού εννοιολογικού χάρτη: Τα νήπια 
με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αποτυπώνουν τη σκέψη τους αξιοποιώντας το συγκε-
κριμένο λογισμικό, ενώ παράλληλα γίνεται φανερή η σκέψη τους (Διαφορετικές σκέ-
ψεις, διαφορετικά χρώματα). 

 

Δραστηριότητα 6η,(μεταγνωστικού περιεχομένου): Δημιουργία της δικής μας ιστο-
ρίας μέσα από πίνακες ζωγραφικής την οποία στείλαμε και στους γονείς με την αξιο-
ποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης : power point. 

 

 

Αξιολόγηση σεναρίου 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αξιοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης πολιτιστι-
κού προγράμματος καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Δεδομένης της ανο-
μοιογένειας της ομάδας και της συμμετοχής νηπίων με διεγνωσμένο αυτισμό και Διά-
χυτη Ελλειμματική Διαταραχή, παρατηρήθηκαν τα εξής: Υπήρξαν μαθητές που είχαν 
αναπτύξει δεξιότητες ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και οι οποίοι εκτελού-
σαν τις εντολές (όπως άνοιξε, κλείσε τον υπολογιστή, αποθήκευσε την εικόνα σου κ.α.) 
με ευκολία ενώ υπήρχαν και μαθητές που ήλθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τον 
υπολογιστή αντιμετωπίζοντας δυσκολία ως προς την ακολουθία των εντολών. Η επα-
νάληψη και η εξοικείωση οδήγησε την πλειονότητα αυτών των μαθητών να χρησιμο-
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ποιούν με σχετική ευκολία τον υπολογιστή για να βρουν πληροφορίες, να χρησιμοποι-
ήσουν κατ’ επιλογή το λογισμικό που τους άρεσε για να ζωγραφήσουν ή για να παίξουν 
με το ψηφιακό puzzle. 

Στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης ακολουθούσε συζήτηση, που είναι ο κατ’ εξοχήν 
τρόπος αναστοχασμού καθ’ ότι οι μαθητές ακούν τις παρατηρήσεις των συμμαθητών 
τους. Επίσης, έγινε παρουσίαση στην ολομέλεια, των ιστοριών και των επεισοδίων που 
η κάθε ομάδα είχε αναλάβει, συζητώντας τις δυσκολίες που ενδεχομένως προέκυψαν 
κατά την εκτέλεσή τους από τους μαθητές. Από τον αναστοχασμό των δραστηριοτήτων 
του σεναρίου διαπιστώθηκε ότι τόσο ο σκοπός όσο και οι στόχοι επιτεύχθηκαν στο 
μέγιστο βαθμό δεδομένων των συνθηκών, των απρόβλεπτων παραγόντων και τεχνικών 
δυσκολιών που προέκυπταν καθώς χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιστής της τάξης και το 
laptop της νηπιαγωγού για να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες. 

 Η αξιοποίηση του έντεχνου συλλογισμού και των ρουτίνων σκέψης μέσω της διαρκούς 
επανάληψης οδήγησε τους μαθητές στην εξοικείωση με τη διαδικασία. Η καταγραφή 
της σκέψης με συμβατικά μέσα (αρχικά χρήση post-it, διαφορετικού χρώματος) και 
στη συνέχεια με τη χρήση του λογισμού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, 
συνέβαλε στο να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα διαφορετικά στάδια της εξέλιξης της 
διαδικασίας της σκέψης τους και στην οπτικοποίησή της. Στην ερώτηση τι σημαίνουν 
τα διαφορετικά χρώματα post-it στα διάφορα στάδια εφαρμογής συγκεκριμένων ρου-
τίνων του έντεχνου συλλογισμού, απαντούσαν ότι είναι οι διαφορετικές σκέψεις που 
κάνουν και μπορούν να τις βλέπουν στο χαρτί ή στον υπολογιστή.  

Παρατηρήθηκε, αρχικά δυσκολία στο να διαχωριστούν σε ομάδες από μόνα τους, να 
μοιράσουν τις αρμοδιότητες για να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες που θα ει-
σήγαγαν στο comic script creator. Ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν υποστηρικτικός και 
καθοδηγητικός στην αρχή ενώ στη συνέχεια απλά υποστηρικτικός καθώς οι μαθητές 
έχοντας εξοικειωθεί με τις συγκεκριμένες ρουτίνες σκέψης και με ψηφιακά εργαλεία 
μπορούσαν να μελετήσουν και να επεξεργαστούν με ευκολία τα έργα τέχνης και να 
προτείνουν με ποια από αυτά θα έφτιαχναν τα δικά τους ψηφιακά κόμικ.  

Οι μαθητές ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας και διασκέδασαν με τις ιστορίες τους τις 
οποίες θέλησαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να τις στείλουν στους γονείς 
τους καθώς και στο ολοήμερο τμήμα του 122 Νηπιαγωγείου Αθηνών με το οποίο συ-
νεργάζονταν σε πρόγραμμα εσωτερικό e-twinning. Ασφαλώς η χρήση του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή και των ψηφιακών εργαλείων όπως του Zoom- in βοήθησαν στην κα-
λύτερη επεξεργασία των έργων τέχνης και στην διαρκή ανατροφοδότηση των μαθητών 
με πληροφορίες για τους ζωγράφους και τα έργα τους. 

Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, τα λιγότερο 
επικοινωνιακά νήπια άρχισαν σταδιακά να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ενώ ενι-
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σχύθηκε η συνεργασία και η αποδοχή της διαφορετικότητας της γνώμης και της σκέ-
ψης, η διάθεση να μάθουν να ακούν με προσοχή τον άλλο, να παρατηρούν, να επεξερ-
γάζονται και να προχωρούν σε νοηματοδοτήσεις που έχουν για τα ίδια νόημα. 

Βιβλιογραφία 

Γιαννακοπούλου Α.Α.:Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση, Οδηγός για γονείς και 
εκπαιδευτικούς,Εκδ. Καστανιώτη,Αθήνα,1998 

Χ., Κουλούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., ΥΠΕΠΘ (2006) . Οδηγός  Νηπιαγωγού, Εκ-
παιδευτικοί σχεδιασμοί – Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα ΟΕΔΒ 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» . Βα-
σικό επιμορφωτικό υλικό : τόμος Α: Γενικό Μέρος, Μάϊος 2011. 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, « Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών». Βα-
σικό επιμορφωτικό υλικό : τόμος Β: Ειδικό Μέρος ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, Μάϊος 
2011. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ: ΕΣΠΑ2007/13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α-Π 1-
2-3, (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΟΥ 21ου Αιώνα-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 
Οριζόντια Πράξη,ΜIS:295450, Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.)  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, 2013 

Κουτσουβάνου Ε.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑ-
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,γ, Εκδ.Οδυσσέας, Αθήνα,2004 

Κουτσουβάνου Ε. & Ομάδα Εργασίας: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,β, Εκδ.Οδυσσέας, Αθήνα, 1990 

Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα Μάθη-
σης, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα, 2002 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Gardner H.: Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, Basic Books, 2004 

Ιστοστελίδες 

Project Zero of Harvard:http://pzartfulthinking.org/?page_id=11 
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Big Ideas for Small People: Watch it online at http://archive.teach-
find.com/ttv/www.teachers.tv/videos/ks1-ks2-re-big-ideas-for-small-peo-
ple.html  

Visible Thinking: Core Routines available at 
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRout
ines/03c_CoreRoutines.html  

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines 
/03e_FairnessRoutines.html 

http://neonipiagogio.blogspot.gr/2014/12/artful-thinking-routines_2.html 
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Μαθαίνω τη γλώσσα μου, γνωρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ραμπαούνη Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Doctorat, D.E.A de l’Université René Descartes, Paris V (France) 
D.E.A de l’Université Libre de Belgique 

vraba@yahoo.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της καινοτόμου δράσης Μαθαίνω τη γλώσσα μου, Γνωρίζω την Ευρώπη, που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Teachers4Europe, είναι οι 
μαθητές, ασκούμενοι σε διαφορετικά κειμενικά είδη, να γνωρίσουν πτυχές της ευρω-
παϊκής πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια βιωματική προσέγγιση, ε-
πιδιώκεται να κατανοήσουν τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις σ’ ένα από τα 
όργανα της E. Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπλέον επιχειρείται η ευαισθητο-
ποίησή τους σε θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας μέσα από δραστηριότητες που 
εμπλέκουν εκτός από τον λόγο και τη φαντασία, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τις ψη-
φιακές τους δεξιότητες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νεοελληνική γλώσσα, Eυρωπαϊκή Ένωση, Βιωματικότητα, Τ.Π.Ε
  

 

Tαυτότητα διδακτικής πρακτικής 

Τίτλος : Μαθαίνω τη γλώσσα μου, Γνωρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Τάξη εφαρμογής - Αριθμός μαθητών : Τρίτη Γυμνασίου (=22 μαθητές) 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοι-
νωνική και Πολιτική Αγωγή, Καλλιτεχνικά, Γεωγραφία, Μουσική, Πληροφορική, 
Αγγλικά 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ 

Η παρούσα εργασία βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ για 
τις καινοτόμες δράσεις στο γυμνάσιο, αφού: 
• Εμπεδώνει τη γνώση των κειμενικών ειδών σε συνάρτηση με τους επικοινωνιακούς 

σκοπούς που υπηρετούν 
• Ασκεί τους μαθητές στην αξιολόγηση και επιλογή των πληροφοριών καθώς και στην 

οργάνωση της επιχειρηματολογίας 
• Στηρίζεται στη διαθεματικότητα, αφού αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντι-

κειμένων 
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• Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, όπως η προ-
σομοίωση, η ομαδοσυνεργατική, η κατευθυνόμενη ανακαλυπτική μέθοδος. 

• Χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε και τα εργαλεία του web 2.0 
• Aναθεωρώντας τα παραδοσιακά σχήματα διδασκαλίας, επιφυλάσσει στον διδάσκο-

ντα ένα νέο ρόλο. 
• Μετατρέπει τον μαθητή σε ενεργό ερευνητή της γνώσης. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για τον καθηγητή και τον μαθητή 

• Εξοικείωση διδάσκοντα και μαθητή με τις Τ.Π.Ε.. 
• Προηγούμενη εμπειρία στην συνεργατική μάθηση. 
• Βούληση διδάσκοντα να στηρίξει τις διδακτικές του επιλογές στη διαθεματικότητα. 
• Διαθέσιμο εργαστήριο πληροφορικής. 

Διάρκεια 

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της δράσης στο σχολείο ανήλθε στις 13 ώρες (Φε-
βρουάριος-Απρίλιος 2016). Σ’ αυτόν πρέπει να προστεθεί και ο χρόνος εργασίας των 
μαθητών στο σπίτι. 

Χρήση των Τ.Π.Ε. 

Word, πρόγραμμα παρουσίασης, επεξεργασίας εικόνας, ήχου, video, videoscribe, 
thinglink, wordless, powtoon, weebly για την κατασκευή ιστοσελίδας. 

Σκοπός και Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι οι μαθητές, ασκούμενοι σε διαφορετικά κειμενικά 
είδη, να γνωρίσουν πτυχές της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. 

Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι 

Οι δραστηριότητες που επελέγησαν στόχευαν οι μαθητές: 

Γνωστικοί στόχοι 
1. Να ασκηθούν σε διαφορετικά κειμενικά είδη. 
2. Να ασκηθούν στην οργάνωση και τον έλεγχο της επιχειρηματολογίας τους. 
3. Να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσα από μια συ-

νεδρίαση της «Συνόδου κορυφής». 
4. Να στοχαστούν πάνω σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
5. Να γνωρίσουν σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης. 

Παιδαγωγικοί Στόχοι 
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1. Να μάθουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της ομάδας, να αναγνωρίζουν και να αποδέ-
χονται τον άλλο. 

2. Να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης της εργασίας τους ενώπιον κοινού. 
3. Να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης. 
4. Να ασκηθούν στην ανακαλυπτική μάθηση και τη βιωματική μαθησιακή διαδικασία. 
5. Να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες επεξεργασίας και παραγωγής ιδεών. 

Τεχνολογικοί Στόχοι 
1. Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης, αξιολόγησης και επι-

λογής/αξιοποίησης πληροφοριών από το διαδίκτυο. 
2. Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή ηλεκτρονικών κειμένων και στη δημιουργία 

πολυμεσικών εφαρμογών. 
Θεωρητικό πλαίσιο 

Από τη θεωρία της «ανακαλυπτικής μάθησης» στον «κοινοτικό εποικοδομητισμό». H 
διδακτική μας πρόταση στηρίχτηκε στις ακόλουθες θεωρητικές θεωρήσεις και μεθοδο-
λογικές προσεγγίσεις: 

Σύμφωνα με τον Αμερικανό παιδαγωγό Jerome S. Bruner, το σχολείο πρέπει να δίνει 
τις ευκαιρίες στον μαθητή να διευρύνει τις γνώσεις του και μέσα από διαδικασίες κα-
θοδηγούμενης/κατευθυνόμενης ανακάλυψης (guided discovery) (Bruner, 1977). Οι μα-
θητές μαθαίνουν ένα νέο φαινόμενο, ανακαλύπτοντας σταδιακά τα βασικά στοιχεία 
που το συνθέτουν και το ορίζουν, όπως τη δομή και τους νόμους που το διέπουν. Για 
τη διαδικασία αυτή σημαντικός είναι ο ρόλος των κινήτρων, όχι μόνο των εξωτερικών 
αλλά κυρίως των εσωτερικών (Κολιάδης, 1997). Για τον λόγο αυτό, ο δάσκαλος, ενορ-
χηστρωτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Βruner, 1996), πρέπει να επιλέγει εκείνες 
τις μαθησιακές διαδικασίες που θα οδηγήσουν τον μαθητή να λύσει το πρόβλημα με 
βάση τις δικές του επιλογές. Aντιμετωπίζοντας τη σκέψη ως μια αενάως δημιουργού-
μενη και αναδημιουργούμενη «κοινωνική κατασκευή» (“Rencontre avec J.Βruner”, 
1999, 38), αναγνωρίζει τη σημασία της ομάδας για την πρόσκτηση της γνώσης και της 
κουλτούρας. Γιατί η μάθηση είναι διαδικασία κατά την οποία « ο ένας μαθαίνει από τον 
άλλο, όχι μόνο δείχνοντας και λέγοντας » (“Rencontre avec J. Bruner”, 1999, 22). 

Ο ρόλος του κοινωνικού και πολιτισμικού παράγοντα στην οικοδόμηση της γνώσης 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη θεωρία του Vygotsky. Το άτομο μαθαίνει σε αλληλεπί-
δραση με άλλα άτομα μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον 
(κοινωνικός εποικοδομητισμός). Η θέση του αυτή σε συνδυασμό με τη διάκριση που 
κάνει ανάμεσα στη συντελεσθείσα ανάπτυξη (: αυτό που το παιδί μπορεί να κάνει μόνο 
του ) και στη δυνητική ανάπτυξη (: που μπορεί να πετύχει με την καθοδήγηση ενός 
ενήλικα ή την ενθάρρυνση ενός πιο ικανού συνομηλίκου του) (ζώνη επικείμενης-επό-
μενης ανάπτυξης /zone of proximal development) (Bυγκότσκι, 1988, 291; Vygotsky, 
1930,79; 1986,187) τον οδηγούν στην άποψη ότι πρέπει, κατά τη διδασκαλία, να δια-
μορφώνουμε ένα πλαίσιο συνεργατικής μάθησης, όπου τα μέλη της ομάδας να έχουν 
διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο : ένας πιο ικανός συνομήλικος ή ο δάσκαλος να βοηθά 
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τον μαθητή να φέρει καλύτερα αποτελέσματα (Vygotsky, 1930). H «υποβοηθούμενη 
ανακάλυψη» (assisted discovery) συνδέεται με τη σταδιακή μείωση της παρεχόμενης 
βοήθειας στους μαθητές, οι οποίοι σταδιακά αυτονομούνται. 

Eξελίσσοντας τον χώρο των μαθησιακών θεωρήσεων η Βryn Holmes και οι συνεργάτες 
της αναγνωρίζουν μεν την σημασία της οικοδόμησης της γνώσης από τον μαθητή μέσα 
σε συνθήκες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (κοινωνικός εποικοδομητισμός), υποστηρί-
ζει όμως ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Η εισβολή 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να μεταδώσουν την παραγόμενη από αυτούς γνώση όχι μόνο στο περιορισμένο 
εκπαιδευτικό τους περιβάλλον αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα ( com-
munal constructivism/κοινοτικός εποικοδομητισμός) (Ηοlmes, Βr., Tangney, FitzGib-
bon, Savage, Mehan, & Holmes, B., 2001). Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
που παρέχει το Διαδίκτυο για την αναζήτηση της πληροφορίας, αλλά και τη διάχυση 
της παραγόμενης γνώσης από τους μαθητές, με τα ψηφιακά εργαλεία, εκτός των συνό-
ρων της δικής τους εκπαιδευτικής κοινότητας, δημιουργούνται ευκαιρίες και προϋπο-
θέσεις για «έρευνα και σκέψη» (Σαπουντζής, 2011,164). Έτσι oι μαθητές οικοδομούν 
την γνώση όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοι-
νότητα (“learning with and for others”) ( Holmes et al., 2001, P-4).  

Μεθοδολογία 

H προσομοίωση : Στον ευρύ όρο της καθοδηγούμενης/κατευθυνόμενης ανακάλυψης 
εντάσσονται διάφορες μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας, όπως η προσομοίωση 
(Henriet, 1986) και το παιχνίδι των ρόλων. Οι μαθητές, υποδυόμενοι ρόλους, μυούνται 
βιωματικά σε καταστάσεις που αντιλαμβάνονται και κατανοούν καλύτερα. Στις μεθό-
δους αυτές πιστώνονται η πλήρης ενεργοποίηση των συμμετεχόντων (Chamberland & 
Provost, 1996) και η καλλιέργεια της ικανότητας επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. 
Τέλος πετυχαίνεται η αλλαγή στάσης των μαθητών.  

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση (cooperative learning): Για τους θεωρητικούς του κοινω-
νικού εποικοδομητισμού και την κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων της μάθησης, η 
γνώση πρέπει να κατακτάται σε συνθήκες κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργασίας. 
Για τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεξάρτησης ( social interdependence theory) 
(Johnson & Johnson, 2001) η συνεργασία πετυχαίνει όταν δημιουργούμε θετική αλλη-
λεξάρτηση ανάμεσα στην επίτευξη των ατομικών στόχων. Το άτομο πετυχαίνει τους 
στόχους του όταν τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται μπορούν να πετύχουν τους στό-
χους τους. Η «προωθητική αλληλεπίδραση» (promotive interaction) είναι αποτέλεσμα 
μεγαλύτερων προσπαθειών και ισχυρότερων διαπροσωπικών σχέσεων ( Johnson & 
Johnson, 2001). 

Καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση: H δεξιότητα της κατανόησης του άλλου, η δυνατό-
τητα του μαθητή να αφουγκραστεί και να αποδεχτεί τον άλλον (Fabes, Frosch & Bu-
chanan, 2002) διδάσκεται και καλλιεργείται μέσα σ’ ένα υποστηρικτικό σχολικό και 

1546

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



μαθησιακό περιβάλλον (McLennan, 2008) από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του 
μαθητή (βλ. βίντεο της Αcadémie de Versailles). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ 
σημαντικός για την προαγωγή της ανεκτικότητας και της ενσυναίσθησης. Η στάση του 
απέναντι στους μαθητές, αλλά και ο προβληματισμός και η ανάλυση πραγματικών κα-
ταστάσεων, το παιχνίδι των ρόλων ή ανάθεση σχετικών εργασιών, μπορεί να αποτελέ-
σουν άξονες πάνω στους οποίους είναι δυνατό να στηριχθεί η υλοποίηση του στόχου 
της ενσυναίσθησης. Η πραγματοποίηση όλων αυτών σε συνθήκες ομαδικής εργασίας 
και όχι τόσο σε μεγάλες τάξεις μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας. 

Το παραπάνω θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο μας προσέφερε τα εργαλεία για να 
αναπτύξουμε τη διδακτική μας πρόταση. Για την ανακάλυψη/οικοδόμηση της νέας 
γνώσης και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης αντιμετωπίσαμε τον μαθητή ως ενεργό 
υποκείμενο, που στηρίζεται στο προηγούμενο γνωστικό του υπόβαθρο για να ανακα-
λύψει τη νέα γνώση. Οργανώσαμε τη διδακτική πράξη με τρόπο που να αξιοποιεί τα 
πλεονεκτήματα της προσομοίωσης και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. Ο ρόλος της καθηγήτριας, όπως σε συνθήκες τυπικής ομαδοσυνεργατικής 
διαδικασίας (formal cooperative learning groups) ήταν συντονιστικός, εμψυχωτικός 
αλλά και καθοδηγητικός. Τέλος δεν αποκλείσαμε, εκεί που κρίναμε απαραίτητο, και 
την ατομική εργασία.  

Περιγραφή της Διδακτικής Πρακτικής 

Συγκρότηση των ομάδων – Κριτήρια : Οι μαθητές χωρίστηκαν σε εννέα (9) ομάδες των 
2 ή 3 ατόμων (πέντε (5) ομάδες των δύο (2) και τέσσερις (4) ομάδες των τριών (3). Μία 
ομάδα εκπροσωπούσε την Ελλάδα και οι υπόλοιπες οκτώ (8) μία από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολ-
λανδία, Ισπανία). Τα κριτήρια συγκρότησης των ομάδων αφορούσαν αφενός τις γενι-
κότερες μαθησιακές τους επιδόσεις και, αφετέρου, τις τεχνολογικές τους δεξιότητες. 
Ειδικά το πρώτο κριτήριο λειτούργησε καταλυτικά, γιατί ένα σημαντικό μέρος του υ-
λικού που οι μαθητές έπρεπε να προσπελάσουν ήταν στην αγγλική γλώσσα. Δεν παρα-
γνωρίσαμε όμως και τον παράγοντα φιλία ή την εγγύτητα του τόπου κατοικίας των 
μαθητών για να μην υπάρξουν προβλήματα στη συνεργασία, αν και οι μαθητές μπο-
ρούσαν να εργαστούν συνεργατικά και στο wiki (wikispaces) που η διδάσκουσα είχε 
δημιουργήσει την περσινή χρονιά στο πλαίσιο των μαθημάτων της Λογοτεχνίας και 
της Νεοελληνικής γλώσσας. 

Περιγραφή των φάσεων 

Η εργασία οργανώθηκε σε δύο φάσεις:  

Α΄ φάση: «Πολιτικός λόγος και Πολιτικοί/Πολιτική της Ε.Ε » 
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Αφόρμηση: Με αφορμή το προσφυγικό προκλήθηκε σύντομη συζήτηση για την πολι-
τική της Ε.Ε στο θέμα αυτό. Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η αντίφαση που, συχνά 
παρατηρείται, ανάμεσα σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε θεσμικό επίπεδο και που 
είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη, και στη στάση ορισμένων κρατών που αναι-
ρούν με τις ενέργειές τους όσα έχουν συμφωνηθεί. Στο σημείο αυτό η διδάσκουσα κά-
λεσε τους μαθητές να γνωρίσουν τη λειτουργία ενός από τα πιο σημαντικά όργανα λή-
ψης αποφάσεων, τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

1η - 4η ώρα και εργασία στο σπίτι : Προετοιμάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής 

Οι μαθητές, με εργαλείο τις γνώσεις τους στην οικοδόμηση της επιχειρηματολογίας και 
μέσα από μια βιωματική διαδικασία, γνώρισαν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται 
και λειτουργεί η Σύνοδος των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
σενάριο που υιοθετήθηκε αφορούσε μια υποτιθέμενη «Σύνοδο Κορυφής» στις Βρυξέλ-
λες το 2050, με μοναδικό θέμα στην ατζέντα την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή 
της στην Ε.Ε. 

Οι χώρες, δια των αντιπροσώπων τους – τον ρόλο αυτό ανέλαβαν οι μαθητές συγκρο-
τημένοι σε ομάδες -, θα έπρεπε να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά της ένταξης της 
Ελλάδας. Στο σενάριο αυτό η ιστορική ακρίβεια δεν ενδιέφερε.  

Για να προετοιμάσουν την επιχειρηματολογία τους, οι μαθητές/πολιτικοί μελέτησαν 
αποσπάσματα λόγων που εκφώνησαν διάφορες πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώ-
πης. Η επιλογή των προσωπικοτήτων δεν καθορίστηκε από το κριτήριο του χρόνου ή 
από την εμπλοκή τους σε διαδικασία διεύρυνσης της Ε.Ε. Κριτήριο αποτέλεσε η δια-
θεσιμότητά των λόγων τους στο διαδίκτυο καθώς και η αναφορά τους σε βασικούς 
άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα αγγλικά κείμενα δόθηκαν στο πρωτότυπο, ενώ 
τα κείμενα που ήταν γραμμένα στα γαλλικά μεταφράστηκαν από την καθηγήτρια. Οι 
λόγοι αυτοί εκφωνήθηκαν από τους πολιτικούς ηγέτες: Ch. De Gaulle:1962 (Γαλλία), 
M.Soares:1977 (Πορτογαλία), Κ. Καραμανλή:1979 (Ελλάδα), F.Gonzalez:1985 (Ισπα-
νία), M. Thatcher:1988 (Αγγλία), Elio di Rupo:1998 (Βέλγιο), R.Prodi:2001 (Iταλία), 
J-P Balkenende:2005 (Ολλανδία), H. Schmit:2011 (Γερμανία). Για τον εμπλουτισμό 
των επιχειρημάτων δόθηκαν στους μαθητές στοιχεία για την πορεία της Ελλάδας από 
το έντυπο της Ελληνικής Στατιστικής αρχής «Η Ελλάς με αριθμούς. 7 Οκτωβρίου 
2015». Επίσης τους ζητήθηκε να αναζητήσουν στο διαδίκτυο άρθρα σχετικά με την 
ένταξη μιας χώρας στην Ε.Ε/ ΕΟΚ, όχι απαραίτητα για την Ελλάδα. Το υποστηρικτικό 
υλικό ολοκληρώθηκε με τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου 
της Νεοελληνικής γλώσσας. Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται το θέμα «Ενωμένη 
Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες». Με στόχο την υποβοήθηση της γλωσσικής επεξεργα-
σίας των κειμένων, μοιράστηκε στους μαθητές κατάλογος με λέξεις/όρους σχετικούς 
με τη θεματική της «Συνόδου». 

5η - 6η ώρα : Η «Σύνοδος κορυφής» 

1548

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00096/conference-de-presse-du-general-de-gaulle-du-15-mai-1962.html
https://www.coleurope.eu/speeches/older#nid1856
https://www.youtube.com/watch?v=_QIfSAIRAdI
http://www.cvce.eu/obj/speech_by_felipe_gonzalez_marquez_madrid_12_june_1985-en-e333da07-fc9d-4777-b4e7-bbb365118f2d.htmlLast
https://www.coleurope.eu/speeches/older#nid1856
https://www.coleurope.eu/speeches/older#nid1856
https://www.coleurope.eu/speeches
https://www.coleurope.eu/speeches#nid1812
http://www.pro-europa.eu/index.php/en/library/understanding-europe/480-germany-in,-with-and-for-europe
http://www.statistics.gr/greece-in-figures
http://www.statistics.gr/greece-in-figures
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2414,9229/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2414,9229/


Η «Σύνοδος κορυφής» πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών και βι-
ντεοσκοπήθηκε από την καθηγήτρια. 

 

«Δημοσιογραφικός λόγος και η Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε» 

Τη «Σύνοδο» παρακολούθησε μια μαθήτρια, - που, όμως, δεν εξαιρέθηκε από την προ-
ετοιμασία της «Συνόδου» κατά τις προηγούμενες ώρες - με την ιδιότητα της δημοσιο-
γράφου. Αποστολή της ήταν, με βάση τις σημειώσεις της, να συντάξει άρθρο σχετικό 
με την απόφαση των Ευρωπαίων να εντάξουν την Ελλάδα στην Ε.Ε. Το άρθρο θα δη-
μοσιευόταν, υποτίθεται, σε αθηναϊκή εφημερίδα. 

7η ώρα : Η υπογραφή της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

Δύο εβδομάδες αργότερα, σε «επίσημη τελετή» στο «Κάστρο» των Ιωαννίνων, παρου-
σία των μαθητών/αρχηγών των κρατών-μελών της Ε.Ε ολοκληρώθηκε η πολιτική δια-
δικασία της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε. Στη διάρκεια της τελετής αναγνώστηκε η 
«Διακήρυξη των Ιωαννίνων» και η «Πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ε», η 
οποία και υπογράφτηκε από τους μαθητές.  

Για το κείμενο της «Διακήρυξης» οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά. Στην τελική του 
όμως μορφή το κείμενο αποτελεί σύνθεση στοιχείων που αναφέρθηκαν στις ατομικές 
προσπάθειες. Να σημειώσουμε ότι, ως υπόδειγμα για τη σύνταξη της «Διακήρυξης», 
δόθηκε η «Διακήρυξη των Αθηνών.16 Απριλίου 2003». Η «Πράξη προσχώρησης», που 
υπέγραψαν οι μαθητές, αποτελεί μια προσαρμογή στα δεδομένα της προσομοίωσης της 
«Πράξεως περί προσχωρήσεως της Ελλάδος…», που δημοσιεύτηκε στην «Επίσημη Ε-
φημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (19-11-1979). 

 Β΄ φάση : «Μείζονα θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας»  

Κατά τη β΄ φάση της δράσης μας - πρόκειται για παράλληλες δραστηριότητες - οι μα-
θητές ασχολήθηκαν με θέματα που απασχολούν την Ευρώπη και ιδιαίτερα τις σχέσεις 
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη θέση της Ελλάδας στη ζώνη 
Schengen, το προσφυγικό, την οικονομία και το περιβάλλον. Οι δραστηριότητες που 
προκρίθηκαν σχετίστηκαν με διαφορετικά κειμενικά είδη. 

1η ώρα : Eπιστολικός λόγος και η Ζώνη Schengen  

Στα μέσα του Φεβρουαρίου, και ενώ η φημολογία για μια επικείμενη έξοδο της Ελλά-
δας από τη συμφωνία Schengen είχε ενταθεί, οι μαθητές συνέταξαν επιστολή που «α-
πηύθυναν» στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, με την ο-
ποία εξέφραζαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την πιθανολογούμενη αποπομπή της 
Ελλάδας από τη ζώνη Schengen, λόγω της αδυναμίας της να ελέγξει τις προσφυγικές 
ροές. 
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 2η - 3η ώρα και εργασία στο σπίτι : Λογοτεχνικός λόγος και Μετανάστευση. 

Επιδιώκοντας την ενσυναίσθηση, επιχειρήσαμε να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με 
τα βάσανα και τους καημούς του ξενιτεμένου ανθρώπου. Με αφετηρία όσα οι Έλληνες 
βίωσαν στον δρόμο της ξενιτιάς, κατά τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, οι μαθη-
τές με δημιουργικό τρόπο μπόρεσαν ευκολότερα να μπουν στη θέση των προσφύ-
γων/μεταναστών που ζουν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Η λογοτεχνία της προσφυγιάς 
αποτέλεσε γι’ αυτό προνομιακό πεδίο. Από τη μελοποιημένη ποίηση επιλέξαμε το 
«Δώστε μου μια ταυτότητα» του Νίκου Γκάτσου, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, αλλά 
και το γνωστό στους μαθητές ποίημα από την Β΄ γυμνασίου «Για τον όρο μετανάστες» 
του Μπρεχτ. Από την πεζογραφία προκρίναμε το απόσπασμα από το «Διπλό βιβλίο» 
του Χατζή «Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα», που εμπεριέχεται στο βιβλίο των 
Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ γυμνασίου και από το έντεχνο τρα-
γούδι τους « Μετανάστες» του Γ. Νταλάρα. Οι μαθητές έπρεπε να επενδύσουν τα κεί-
μενα αυτά με εικόνα και ήχο, να δημιουργήσουν μικρά βίντεο και να κάνουν εντονό-
τερα για τον αναγνώστη τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών των αντίστοιχων ιστο-
ριών. Τέλος ένας μαθητής έγραψε διήγημα για τον δικό του «Τζαφάρ». 

4η - 6η ώρα και εργασία στο σπίτι: Εικαστικός λόγος και Μετανάστευση, Ασφάλεια στην 
Ευρώπη, Περιβάλλον, Οικονομία. 

H πτυχή αυτή της εργασίας αφορούσε τη δημιουργική προσέγγιση σύγχρονων προβλη-
μάτων (μετανάστευση, ασφάλεια στην Ευρώπη, περιβάλλον, οικονομία) που η Ευρώπη 
καλείται να αντιμετωπίσει. Οι μαθητές εκδήλωσαν τις αντιδράσεις τους με τη ζωγρα-
φική, το σκίτσο και το κολάζ. 

Για να πετύχουμε τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών ως ομάδας στην υλοποίηση 
ενός εικαστικού έργου, αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη του πίνακα του Πικάσο Guer-
nica και του συνοδευτικού κειμένου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Γ΄ γυμνασίου ( Ενότητα 5 ), οι μαθητές εργάστηκαν στο μάθημα των 
καλλιτεχνικών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, αποδόμησαν τον πίνακα και, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία του, δημιούργησαν πίνακα κολλάζ στον οποίοι αποτύπωσαν 
την δική τους αγωνία για το μέλλον της Ευρώπης. 

Εργασία στο σπίτι: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη της Ε.Ε. 

Δύο μαθήτριες, χρησιμοποιώντας της εφαρμογή thinglink, δημιούργησαν διαδραστικό 
χάρτη της Ε.Ε, δίνοντας στον χρήστη του βασικά χαρακτηριστικά των χωρών αυτών.  

Αξιολόγηση 

Ελλείψει χρόνου, δεν κατέστη δυνατό να προβούμε σε συστηματική αξιολόγηση της 
δράσης αυτής (“Repenser l’évaluation en classe en fοnction des buts”, 2006). Παρόλα 
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αυτά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι γνώσεις των μαθητών σε θέματα που αφο-
ρούν την Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα ελλιπείς, πριν από την έναρξη της υλοποίησης της 
εργασίας μας.  

Η φάση της προετοιμασίας της «Συνόδου κορυφής», κατά την οποία οι μαθητές έπρεπε, 
μετά τη μελέτη των κειμένων που τους δόθηκαν ή όσων οι ίδιοι αναζήτησαν, να σχε-
διάσουν και να οργανώσουν την επιχειρηματολογία τους, φαίνεται να ήταν όχι ιδιαί-
τερα ευχάριστη, κάτι που, ωστόσο, ήταν αναμενόμενο. Η διαδικασία της προσομοίω-
σης, όμως, παρά το άγχος που δημιούργησε, ιδιαίτερα σε ορισμένους μαθητές, αντιμε-
τωπίστηκε συνολικά πολύ θετικά ( «Να το ξανακάνουμε, κυρία» ). Εξάλλου θετική 
ήταν και η ανταπόκριση τους στις δραστηριότητες που κινητοποίησαν άλλες δεξιότη-
τες. Μαθητές που δεν εκφράζονται γραπτώς με επιτυχία, «μίλησαν» για τα θέματα που 
διαπραγματευτήκαμε με τα εικαστικά ή ψηφιακά τους έργα.  

Σε κάθε περίπτωση ο γνωστικός ορίζοντας των μαθητών σε θέματα που αφορούν την 
Ευρώπη διευρύνθηκε, καλλιεργήθηκε, στο μέτρο του δυνατού, το ενδιαφέρον τους και 
αναπτύχθηκε η διάθεσή τους για περαιτέρω ενασχόλησή τους μ’ αυτά. Σχετικά με τους 
παιδαγωγικούς στόχους, αν και οι μαθητές του σχολείου μας έχουν συχνά εμπλακεί σε 
διαδικασίες που ορίζουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία/μάθηση, θεωρούμε ότι ε-
νίσχυσαν όλα τα θετικά στοιχεία που απορρέουν από αυτές και κυρίως την υπευθυνό-
τητα. 

Διάχυση της δράσης 

Όλο το παραχθέν υλικό, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από τη « Σύνοδο Κορυφής», 
«Η Διακήρυξη των Ιωαννίνων», η υπογραφή της «Πράξης προσχώρησης της Ελλάδας 
στην Ε.Ε», μέρος του υποστηρικτικού υλικού, οι υπόλοιπες εργασίες των μαθητών, το 
σύνθημα της δράσης (δημιουργία με videoscribe) καθώς και σύντομη παρουσίαση της 
(δημιουργία με powtoon) φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα Eurologos που δημιουργή-
θηκε με το weebly (http://langeuro.weebly.com/ ) 

Eπέκταση 

Στο πλαίσιο συνεργασίας δύο φιλολόγων, η προσομοίωση θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
από τους μαθητές δύο τμημάτων της ίδιας τάξη. Το ενδιαφέρον θα ήταν μεγαλύτερο, 
αν οι μαθητές/πολιτικοί των δύο τμημάτων υιοθετούσαν αντίθετες απόψεις για το προς 
συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή όμως αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας διαχείρι-
σης του όλου εγχειρήματος. Σε μια πιο απαιτητική συνθήκη, όπως σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας σχολείων (e-twinning), οι ρόλοι θα μπορούσαν να κατανεμηθούν ανά-
μεσα στους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. Τέλος σε μια πιο επεξεργασμένη 
μορφή η δράση θα μπορούσε υλοποιηθεί στο Λύκειο (project / μάθημα Έκφραση-Έκ-
θεση : κεφ.1 Η πειθώ). 
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Φύλλο εργασίας ( Ενδεικτικό) 

Βρισκόμαστε στο 2050 και η Ελλάδα κάνει αίτηση ένταξης στην Ε.Ε. Στις Βρυξέλλες 
η Σύνοδος των ηγετών των κρατών μελών της Ε.Ε θα αποφασίσει για την τύχη της. 
Είσαι ο ηγέτης της Γερμανίας και πρέπει να επιχειρηματολογήσεις υπέρ ή κατά της 
ένταξης της Ελλάδας. Φρόντισε να προετοιμαστείς κατάλληλα, καταγράφοντας σε κεί-
μενο τα επιχειρήματα που θα επικαλεστείς στις 15 Μαρτίου 2050 για να υποστηρίξεις 
τη θέση της χώρας σου. Συμβουλεύσου: 

• τον λόγο του Helmut Schmit, Germany in and with and for Europe (κυρίως το 
ΙI The European Union Is Necessary). 

• τα κείμενα του βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας ( Ενότητα 4). 
• στοιχεία για την Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Η Ελλάδα με 

αριθμούς). 
• τον κατάλογο με λεξιλόγιο/όρους σχετικούς με το θέμα σου που βρίσκονται 

στον κοινόχρηστο φάκελο. (Ο σχετικός κατάλογος υπάρχει και στην ιστοσελίδα 
της δράσης Eurologos) 

• σελίδες του διαδικτύου που μπορούν να σου φανούν χρήσιμες για την επιχειρη-
ματολογία σου. 
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Μαθητές στο ρόλο του σχεδιαστή εκπαιδευτικών Animation 

με τη χρήση του λογισμικού Algodoo στη Φυσική  

Σιώτου Ειρήνη 

ΕκπαιδευτικόςΠ.Ε.04, MSc. 

siotou@hotmail.com 

Περίληψη  

Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη εννοιών της Φυσικής με τη 

συνεργατική χρήση των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα τρεις ομάδες μαθητών της 

Γ’ γυμνασίου εργάστηκαν συλλογικά για την κατασκευή εκπαιδευτικής προσομοίωσης 

πάνω στον 1ο και το 2ο νόμο του Νεύτωνα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Συνεργατική μάθηση, Λογισμικό Algodoo, Νόμοι του Νεύτωνα 

Εισαγωγή 

Στόχος της ερευνητικής εργασίας, ήταν να φέρει σε επαφή τους μαθητές, μέσω της 

δημιουργίας εκπαιδευτικών προσομοιώσεων, με θεμελιώδεις αρχές και έννοιες της Φυ-

σικής, και συγκεκριμένα των δυο νόμων του Νεύτωνα. Με την καθοδήγηση του ερευ-

νητή, μαθητές της Γ’ γυμνασίου κατασκεύασαν ανά ομάδες των τεσσάρων ατόμων τη 

δική τους προσομοίωση. Η μάθηση οικοδομήθηκε συλλογικά, με τους μαθητές σε ρόλο 

σχεδιαστή εκπαιδευτικού υλικού. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται 

Algodoo και είναι ένα περιβάλλον παραγωγής δισδιάστατων προσομοιώσεων. Το λο-

γισμικό αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εκμάθηση της Φυσικής, με τρόπο δια-

σκεδαστικό και δημιουργικό, συνδυάζοντας την επιστήμη της Φυσικής με τις τέχνες. 

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλλει τις συνθήκες στις οποίες 

κινούνται τα σώματα, π.χ. μηδενίζοντας τη δύναμη της τριβής ή τη βαρύτητα. Έτσι οι 

μαθητές από απλοί χρήστες εργαλείων και προσομοιώσεων, έγινε οι ίδιοι σχεδιαστές 

και παραγωγοί. 

 

Εικόνα 1: Εικόνα από το λογισμικό. Το αμαξίδιο χτυπά στο εμπόδιο και η μπάλα συνε-

χίζει να κινείται 
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Για την έρευνα αυτή χρειάστηκαν τρία εργαστήρια από έξι ώρες το καθένα. Ο κάθε 

μαθητής κλήθηκε να απαντήσει σ’ ένα ερωτηματολόγιο πριν αλλά και μετά το πέρας 

των εργαστηρίων. Τέλος, μετά τη λήξη του project κάθε μαθητής έδωσε και μια συνέ-

ντευξη στον ερευνητή. 

Θεωρητικό μέρος 

Η σπουδαιότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί θέμα συζήτησης στις μέρες μας. 

Σύμφωνα με τον Gee (2007) όταν αναφερόμαστε σε ΤΠΕ, εννοούμε προσομοιώσεις 

και άλλα περιβάλλοντα, όπως sandboxes, όπου οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν 

και να δοκιμάσουν τις δικές τους ιδέες, σε ένα εικονικό περιβάλλον (Gee, 2007). 

Τι γίνεται όμως όταν οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα περιβάλλοντα αυτά 

συνεργατικά, οικοδομώντας από κοινού τη γνώση; 

Κάποιοι ερευνητές συμφωνούν ότι η οικοδόμηση της γνώσης μπορεί να υπάρξει από 

κοινού, άλλοι πάλι ισχυρίζονται οτι η γνώση είναι καθαρά ατομικό προιόν (Stahl, 2005, 

Stahl et al. 2006, Crook, 1994). Οι παραπάνω επιστημονικές απόψεις αλλά και ένα 

έγγραφο που γράφτηκε από το Dillenbourg (2009) ενέπνευσαν την έρευνα αυτή. Ο 

Dillenbourg αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης των μαθητών σήμερα προ-

έρχεται από την αλληλεπίδραση του με τους συνομιλήκους του, αναγνωρίζοντας την 

αλληλεπίδραση αυτή ως το σπουδαιότερο παράγοντα μάθησης.  

Η έρευνα αυτή επηρεάστηκε από το έργο του Piaget (1970), στον τομέα της κονστρου-

κτιβιστικής μάθησης, αλλά και από το έργο του Vygotsky (1978). Την ίδια στιγμή οι 

Sampson και Clark (2009) τονίζουν οτι πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα πάνω στη 

συνεργατική μάθηση, ενώ ο Osborne (2010) επισημαίνει ότι, αν και η συνεργατική μά-

θηση είναι σημαντική στον τομέα της επιστήμης, είναι απούσα από τα σχολεία. Ειδι-

κότερα, δίνει έμφαση στην επιχειρηματολογία ως τρόπο ενίσχυσης της επιστημονικής 

σκέψης και της μάθησης. Όμοια, και οι Kapanadze και Eilks (2014) τονίζουν την αξία 

της κονστρουκτιβιστική μάθηση.  

Μεθοδολογία 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διε-

ρευνήσει την από κοινού οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών με τους συνομηλίκους 

τους, με τη χρήση του μικρόκοσμου Algodoo. Στο σημείο αυτό παραθέτουμε την ερευ-

νητική ερώτηση της παρούσας εργασίας: 

• Έχει η συνεργατική χρήση του λογισμικού Algodoo επίπτωση στην καλύτερη κατα-

νόηση του πρώτου και του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα από τους μαθητές; 

Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία ποσοτικής (ερωτηματολόγια) 

αλλά και ποιοτικής έρευνας (συνέντευξη). Η μεικτή αυτή μέθοδος είχε το πλεονέκτημα 

οτι αφενός αναγνώριζε γενικές τάσεις, όπως είναι η αύξηση της επίδοσης των μαθητών 

1557

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



στα ερωτηματολόγια, και αφετέρου λάμβανε υπόψιν και λεπτομέρειες που αφορούσαν 

συναισθήματα αλλά και κοινωνικές παραμέτρους (Creswell, 2009, Teddlie & 

Tashakkori, 2009).  

Πιο συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο τέθηκαν ερωτήματα καθαρά γνωστικού τύπου 

όπου μελετούσαν την κατανόηση των δυο νόμων του Νεύτωνα πριν και μετά το πέρας 

των εργαστηρίων. Ενώ, μέσα από τη συνέντευξη υπήρξε η δυνατότητα αφενός να δια-

σταυρωθούν τα ποσοτικά αποτελέσματα και αφετέρου να έχουμε στοιχεία που μπορεί 

να επηρέασαν τη διαδικασία της συνεργατικής μάθησης. 

Δείγμα: 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό γυμνάσιο της Αθήνας από το οποίο επι-

λέχθηκαν 12 μαθητές ίδιας ηλικίας, οι οποίοι ανά τέσσερις συγκρότησαν τρεις ομάδες.  

Οι τρεις αυτές ομάδες εργάζονταν παράλληλα και στον ίδιο χώρο. Αξίζει να αναφέ-

ρουμε οτι η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο τέλος της ακαδημαικής χρονιάς, εκτός 

σχολικών ωρών και διήρκησε δυο εβδομάδες. Οι 12 μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί τους 

δυο νόμους του Νεύτωνα στην τάξη τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Η επιλογή των μαθητών έγινε κυρίως με βάση το βαθμό τους και την εξοικείωσή τους 

με τις νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τους Dillenbourg (1999) και Crook (2011) το 

κοινό υπόβαθρο των συμμετεχόντων σε μια ομάδα είναι από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της συνεργατικής μάθησης. Για το λόγο αυτό, κάθε ομάδα συγκροτούταν 

από μαθητές ίδιας ηλικίας, εθνικότητας και φοιτούσαν όλοι στο ίδιο σχολείο. 

Ερωτηματολόγιο: 

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε δυο ενδεικτικές ασκήσεις από το ερωτηματολόγιο που 

δόθηκε στους μαθητές πριν την έρευνα: 

 

1. Μπάλα έχει τοποθετηθεί πάνω σε αμαξίδιο (ύψους 2cm) το οποίο ολισθαίνει σε 

κεκλιμένο επίπεδο και τελικά προσκρούεται πάνω σε τοίχο 2 cm όπως φαίνεται στη 

διπλανή εικόνα.  
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α. Πως θα κινηθεί η μπάλα; Γιατί; 

β. Πώς θα κινηθεί η ίδια μπάλα αν το σύστημα αυτό βρισκόταν στο διάστημα; Ποιές οι 

διαφορές με την α.           

2. Όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα δυο οχήματα κινούνται τοποθετούνται σε 

οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές. Και τα δυο οχήματα έχουν μάζα 500kg, ξεκινούν από 

την ακινησία και από το ίδιο αρχικό σημείο. Την ίδια χρονική στιγμή τους ασκείται 

προωθητική δύναμη μεγέθους 200N στον κόκκινο και 100N στον μπλε. Ποίο όχημα θα 

τερματήσει πρώτο; (Temiz & Yavuz, 2014)    

Παρόμοιες, αλλά όχι ίδιες ερωτήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές και μετά το 

πέρας της ερευνητικής εργασίας. 

Εργαστήρια: 

Στο πρώτο εργαστήριο έγινε αρχικά η σύνταξη των ομάδων από τον ερευνητή. Στη 

συνέχεια οι μαθητές εκπόνησαν την πρώτη ομάδική τους δραστηριότητα. Στη δραστη-

ριότητα αυτή έπρεπε να καταγράψουν ποια είναι για αυτούς τα σημαντικότερα στοιχεία 

που πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό λογισμικό Φυσικής. Με τον τρόπο αυτό άρχισαν 

να ενωνόνται σαν ομάδα, να ανταλλάσουν απόψεις και να μπαίνουν στο ρόλο του σχε-

διαστή. 

Στο δεύτερο εργαστήριο τα παιδιά κατασκεύασαν με τη βοήθεια φύλλου εργασίας μια 

προσομοίωση ενός αυτοκινήτου που κινούνταν σε κεκλιμένο επίπεδο και τις δυνάμεις 

που ασκούνταν σε αυτό. (Εικόνα 2)  

 

Εικόνα 2 

Στο τρίτο εργαστήριο οι μαθητές κατασκεύσαν και πάλι με τη βοήθεια φύλλων εργα-

σίας προσομοιώσεις πάνω στον πρώτο και το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα.  
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1ος Νόμος του Νεύτωνα: Αδράνεια 

Εικόνα 3 

2ος Νόμος του Νεύτωνα: Σχέση δύναμης με μεταβολή ταχύτητας 

Εικόνα 4 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές στις εικόνες 3 δημιούργησαν ένα αυτοκίνητο το οποίο στην 

οροφή του έχει βαλίτσες. Το αυτοκίνητο αυτό επιταχύνει απότομα με αποτέλεσμα οι 

βαλίτσες να πέφτουν. Παρατήρησαν οι μαθητές οτι η βαλίτσα με τη μικρότερη μάζα 

ήταν και αυτή που έπεσε πρώτη. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι όσο μι-

κρότερη είναι η μάζα ενός σώματος τόσο μικρότερη είναι η αδράνειά του. Το ίδιο φαι-

νόμενο μελετήθηκε και σε συνθήκες διαστήματος με μηδενική βαρύτητα. Οι μαθητές 

διαπίστωσαν οτι οι βαλίτσες συνέχισαν να κινούνται εις άπειρο. 

Τέλος, στις εικόνες 4 απεικονίζεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ασκεί διαφορετική 

δύναμη κάθε φορά σε μπάλα ίδιας μάζας. Οι μαθητές παρατήρησαν οτι όσο μεγαλύ-

τερη είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα ορισμένης μάζας τόσο πιο γρήγορα 

μεταβάλλεται η ταχύτητά του. 

Αποτελέσματα: 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του ερωτηματολο-

γίου. 
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Πρίν την έναρξη του ερ-

γαστηρίου 

Μετά το πέρας 

του εργαστη-

ρίου 

Διαφορά 

Ομάδα 1 

Ελένη 12 16 +4 

Γιώργος 4 16 +12 

Γιάννης 0 16 +16 

Αθηνά 0 16 +16 

(%) 20 80 +60 

Ομάδα 2 

Ευγενία 16 20 +4 

Πέτρος 8 20 +12 

Μαρία 4 18 +14 

Στέλλα 0 19 +19 

(%) 35 96.2 +61.2 

Ομάδα 3 

Γεωργία 0 0 0 

Στεφανία 16 20 +4 

Νικο-

λέττα 
8 16 +8 

Νίκος 8 16 +8 

(%) 40 65 +25 

 

Συμπεράσματα: 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκε αύξηση των επιδόσεων των 

μαθητών όλων των ομάδων. Οι ίδιοι οι μαθητές κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το πρόγραμμα Algodoo και επιβεβαίωσαν τα πα-

ραπάνω στοιχεία. Ενδεικτικά μεταφέρουμε τα λόγια της Ευγενίας, η οποία είπε: «Ήταν 

ότι καλύτερο έχω διδαχθεί! Μου άρεσε πολύ που δούλευα μαζί με τους φίλους μου και 

που μπόρεσα να φτιάξω τη δική μου προσομοίωση στο διάστημα! Με βοήθησε το πρό-

γραμμα να το φανταστώ πως μπορεί να είναι εκεί!» 

Αξίζει να επισημάνουμε οτι από τις τέσσερις ομάδες, η δεύτερη είχε το μεγαλύτερο 

γνωστικό όφελος βάση του ερωτηματολογίου. Μέσα από τη συνέντευξη διερευνήθη-

καν οι παράγοντες οι οποίοι πιθανόν επηρέασαν τη συνεργατική μάθηση. Τα στοιχεία 

έδειξαν οτι τα μέλη της ομάδας αυτής είχαν κοινά ενδοιαφέροντα, κοινές παρέες και 
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συναντιούνταν αρκετές φορές και εκτός σχολείου. Επιβεβαίωσαν έτσι αυτό που υπο-

στηρίζουν οι Wenger και Lave (1998) οτι τα κοινά ενδιαφέροντα, ο κοινός στόχος αλλά 

και οι κοινές εμπειρίες ενισχύουν τη συνεργατική μάθηση των παιδιών. 
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Περίληψη 

 Στην παρούσα εργασία μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με μαθητές του Λυ-
κείου, μελετήθηκε η επίδραση της κλίσης ενός σωλήνα στην ταχύτητα κίνησης μιας 
φυσαλίδας αέρα μέσα σ’ αυτόν, όπως επίσης και η επίδραση του μεγέθους της φυσα-
λίδας και του είδους του υγρού στην ταχύτητα της φυσαλίδας. Ολόκληρη αυτή η δια-
δικασία υλοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο, με την ενεργή συμμετοχή μαθητών σε 
όλα τα επίπεδα, όπως κατασκευή πειραματικής διάταξης, μετρήσεις, υπολογισμοί, ε-
ξαγωγή συμπερασμάτων. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε λεπτούς, διαφορετικής διατο-
μής και διάφανους σωλήνες γεμάτους με νερό αρχικά και κατόπιν με οινόπνευμα, ε-
γκλωβίζοντας σ’ αυτόν μια μικρή διαφόρων μεγεθών φυσαλίδα αέρα. Δίνοντας διαφο-
ρετική κάθε φορά κλίση στον κλειστό σωλήνα, παρατηρήθηκε σε κάθε περίπτωση ότι 
η φυσαλίδα του αέρα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα που άλλαζε μέ-
τρο. Η μαθηματική επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με αξιοποίηση του λογισμικού 
Excel. 

Λέξεις-Kλειδιά: Φυσαλίδα αέρα, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Excel 

Εισαγωγή 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά της κίνησης μιας φυσαλίδας αέρα, η οποία εκτελεί ευθύγραμμη 
ομαλή κίνηση μέσα σε κλειστό και στα δύο άκρα σωλήνα με υγρό. Πολλές προσπάθειες 
έχουν γίνει στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΚΦΕ Πειραιά -Νίκαιας, 
ΕΚΦΕ Πειραιά – Καλλίπολης, Νέζης, 2014). Στην πειραματική επικύρωση της πρό-
βλεψης αυτής του θεωρητικού πλαισίου ενεπλάκη ομάδα μαθητών προσανατολισμού 
θετικών σπουδών του Λυκείου ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική διαδι-
κασία ανακάλυψης της γνώσης. Τα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη 
πειραματική διαδικασία είναι το νερό και το οινόπνευμα. Λόγω του μεγάλου ιξώδους 
αυτών των υγρών (με το νερό να έχει μεγαλύτερη τιμή), η φυσαλίδα αποκτά γρήγορα 
σταθερή (οριακή) ταχύτητα, καθώς η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται μηδενί-
ζεται λίγο μετά την έναρξη της κίνησης. Οι δυνάμεις αυτές είναι η άνωση και η τριβή 
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με το σωλήνα (ή η αντίσταση από το νερό αν η διάμετρος της φυσαλίδας είναι μικρό-
τερη από τη διάμετρο του σωλήνα). Το βάρος της φυσαλίδας θεωρείται αμελητέο. Από 
τη θεωρία προκύπτει ότι οι μεγάλες φυσαλίδες που δεν είναι σφαιρικές, κινούνται τα-
χύτερα έναντι των μικρών φυσαλίδων που είναι σφαιρικές και κινούνται πιο αργά 
(Zukoski, 1966). 

Εκτελώντας το πείραμα για διάφορες γωνίες κλίσης του σωλήνα, οι μαθητές παρατή-
ρησαν ότι η ταχύτητα της φυσαλίδας μεταβάλλεται με την κλίση. Στη συνέχεια τέθηκε 
στους μαθητές το εξής ερώτημα: “σε ποια κλίση του σωλήνα θα έχουμε τη μέγιστη 
ταχύτητα της φυσαλίδας”. Η πρόβλεψή τους ήταν “όταν ο σωλήνας είναι κατακόρυ-
φος”. Η εκτέλεση του πειράματος όμως κατ΄ επανάληψη και για τα δύο υγρά και για 
διάφορα μεγέθη φυσαλίδας, έδειξε ότι αυτή, στην κατακόρυφη θέση κινείται υπερβο-
λικά αργά, διαψεύδοντας ριζικά την πρόβλεψη των μαθητών. Για να μελετηθεί πληρέ-
στερα το φαινόμενο και να διερευνηθεί διεξοδικά η επίδραση της γωνίας κλίσης του 
σωλήνα στην τιμή της ταχύτητας της φυσαλίδας, οι μαθητές ενεπλάκησαν στην κατα-
σκευή μιας πειραματικής διάταξης που θα περιγράψουμε παρακάτω. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σε πειράματα που έχουν διεξαχθεί σε εργαστήρια Πανεπιστημίων οι μετρήσεις έδειξαν 
ότι η ταχύτητα της φυσαλίδας φτάνει σε μια σταθερή τιμή (οριακή ταχύτητα), μέσα σε 
διανυθέν διάστημα ίσο με 5 έως 10 ακτίνες της διατομής του σωλήνα. 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 1. Το σχήμα και το μέγεθος μιας φυσαλίδας με Re=20 για κλίσεις  

(a) φ=90ο, (b) φ=40ο, (c) φ=5ο. 

 

Η μόνη εξαίρεση σε αυτό το αποτέλεσμα εμφανίστηκε όταν ο σωλήνας είναι οριζόντιος 
ή σχεδόν οριζόντιος. Αν η φυσαλίδα καταλαμβάνει όλη τη διάμετρο του σωλήνα, τότε 
θα έμενε ακίνητη, εκτός αν υπάρχει μία πολύ λεπτή επιφάνεια (στρώμα υγρού), η οποία 
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παρεμβάλλεται μεταξύ των τοιχωμάτων του σωλήνα και της φυσαλίδας. Σ’ αυτή την 
περίπτωση θα παρατηρούμε κίνηση της φυσαλίδας (Bozzano et al., 2001). 

Οι δυνάμεις που ασκούνται στη φυσαλίδα είναι η άνωση (η οποία εκδηλώνεται τώρα 
αφού η πίεση του νερού γίνεται αισθητή στο κάτω μέρος της φυσαλίδας μέσω του λε-
πτού στρώματος υγρού στα πλάγια τοιχώματα) και η τριβή με τα τοιχώματα. Αποδει-
κνύεται ότι αν το υγρό έχει μεγάλο ιξώδες, ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της 
ανάπτυξης των δύο αυτών δυνάμεων μέχρι τη στιγμή που η φυσαλίδα αποκτά σταθερή 
(οριακή) ταχύτητα (οι δύο δυνάμεις γίνονται ίσες), είναι αμελητέος. Συνεπώς μπορούμε 
να δεχθούμε ότι η φυσαλίδα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Chen et al., 1999; 
Clanet et al., 2004). 

Στο σχήμα 1, βλέπουμε το σχήμα που παίρνει και το μέγεθος μια φυσαλίδα σε διαφο-
ρετικές κλίσεις του σωλήνα. Στις μεγάλες κλίσεις (σχ. 1a), η φυσαλίδα έχει το μικρό-
τερο μήκος της, καθώς καταλαμβάνει σε διατομή όλη τη διαθέσιμη διατομή του σω-
λήνα και η ροή του υγρού γίνεται από τα πλάγια με μεγάλη δυσκολία. Σε μεσαίες κλί-
σεις (σχ. 1b), παίρνει ένα “σφηνοειδές” σχήμα και παρατηρείται γρήγορη ροή του υ-
γρού στο κάτω μέρος της. Σε μικρές κλίσεις (σχ. 1c), η φυσαλίδα είναι μακρόστενη και 
αφήνει αρκετό υγρό να ρέει από κάτω της (Hua et al., 2008; Hor et al., 2011). 

  

 

 

 

Σχ. 2. Διαδοχικές θέσεις της φυσαλίδας. 

Για να μελετήσουμε την κίνηση ενός σώματος, το μέγεθος που μας ενδιαφέρει περισ-
σότερο είναι να γνωρίζουμε την ταχύτητά του.  

H τιμή της μέσης ταχύτητας v της σώματος που κινείται σε ευθεία γραμμή, μπορεί να 
υπολογιστεί πειραματικά από το πηλίκο της μετατόπισής του Δx, προς το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα Δt, v=Δx/Δt . Όταν το χρονικό διάστημα Δt είναι πολύ μικρό, η μέση 
ταχύτητα ισούται με τη στιγμιαία. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα 
έχει πάντοτε σταθερή τιμή. Ο λόγος οποιασδήποτε μετατόπισης του σώματος προς τον 
αντίστοιχο χρόνο είναι πάντοτε ο ίδιος. Συνεπώς, η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος 
είναι και αυτή σταθερή και ίση με τη μέση ταχύτητα  

 Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι χρονικές στιγμές διέλευσης της φυσαλίδας 
από κάποια συγκεκριμένα σημεία του σωλήνα και ακολούθως σχεδιάζεται το διά-
γραμμα θέσης-χρόνου (x-t). Στη συνέχεια, υπολογίζεται η κλίση της ευθείας που δίνει 
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αριθμητικά την ταχύτητα κίνησης της φυσαλίδας. Το συγκεκριμένο πείραμα εκτελέ-
στηκε με διαφορετικές κλίσεις του σωλήνα (Σχ. 2), ώστε να διερευνηθεί η επίδραση 
της γωνίας κλίσης στη τιμή της ταχύτητας της φυσαλίδας. Ακολούθως, υπολογίζεται η 
γωνία κλίσης του σωλήνα στην οποία αντιστοιχεί η μέγιστη ταχύτητα της φυσαλίδας. 
Η προηγούμενη διαδικασία επαναλήφθηκε χρησιμοποιώντας τώρα οινόπνευμα αντί για 
νερό, ώστε να ελεγχθεί η επίδραση του είδους του υγρού στην τιμή της μέγιστης ταχύ-
τητας της φυσαλίδας. Τέλος, εξετάζεται η επίδραση που έχει στην ταχύτητα της φυσα-
λίδας το μέγεθος αυτής όπως επίσης και η διατομή του σωλήνα. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1. Πειραματική διαδικασία: Η πειραματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας 
γυάλινος βαθμολογημένος ανά 10cm σωλήνας, μέσα στον οποίο ρίχνουμε μια ποσό-
τητα νερού, τόση ώστε να μείνει ένας μικρός κενός χώρος, ώστε να σχηματιστεί 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 3. Διαδοχικές κλίσεις του σωλήνα. 

η φυσαλίδα. Ακολούθως, κλείνεται το ανοικτό μέρος του σωλήνα με λίγη πλαστελίνη 
(ή ακόμη καλύτερα με λίγη σιλικόνη). Στη συνέχεια, τοποθετούνται σε κατάλληλες 
θέσεις στηρίγματα ώστε ο σωλήνας να λαμβάνει τις κλίσεις που μας ενδιαφέρουν (Σχ. 
3). Το 1ο πείραμα εκτελείται σε γυάλινο σωλήνα διαμέτρου D=0,525cm, τοποθετημένο 
αρχικά σε γωνία κλίσης 5ο. Το αρχικό μήκος της φυσαλίδας στο σωλήνα ρυθμίζεται 
στα 3cm. Με ηλεκτρονικό χρονόμετρο μετρήθηκαν οι χρονικές στιγμές διέλευσης της 
φυσαλίδας από κάθε σημάδι που βρίσκεται ανά 10cm. Με τη βοήθεια του λογισμικού 
Geogebra, κατασκευάστηκε αρχικά ένας πίνακας τιμών θέσης-χρόνου (x-t) και ακο-
λούθως το διάγραμμα x-t. Από την κλίση της ευθείας που προκύπτει υπολογίστηκε η 
ταχύτητα της φυσαλίδας (σχήματα 4, 5).  
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Το πείραμα επαναλαμβάνεται αυξάνοντας κάθε φορά την γωνία κλίσης κατά 5ο μέχρι 
της 90o.  

Στη συνέχεια εκτελείται το 2ο πείραμα με νερό σε γυάλινο σωλήνα διαμέτρου 
D=0,58cm τοποθετημένο σε γωνία κλίσης 45ο, αλλά με μεταβαλλόμενο αρχικό μήκος 
φυσαλίδας. Υπολογίζοντας την ταχύτητα της φυσαλίδας που περιγράψαμε προηγου-
μένως, παίρνουμε το διάγραμμα ταχύτητας-μήκους φυσαλίδας (σχήμα 6). Παρατη-
ρούμε ότι, κατά προσέγγιση, η ταχύτητα της φυσαλίδας παραμένει σταθερή (2,5cm/s) 
για αρχικά επιλεγμένα μήκη φυσαλίδας από 1-5,4cm. 

Στο 3ο πείραμα επαναλαμβάνεται όλη η διαδικασία που προαναφέραμε στο 1ο πείραμα 
με σωλήνα διαμέτρου D=0,525cm και αρχικό μήκος φυσαλίδας στα 3cm, χρησιμο-
ποιώντας ως υγρό το οινόπνευμα.  

Στο 4ο πείραμα, σε γυάλινο σωλήνα διαμέτρου D=0,58cm τοποθετημένο σε γωνία κλί-
σης 20ο, επαναλαμβάνεται η διαδικασία που προαναφέραμε στο 2ο πείραμα, όπου χρη-
σιμοποιούμε τώρα οινόπνευμα αντί για νερό. Τα αποτελέσματα του πειράματος φαίνο-
νται στο σχήμα 7. Παρατηρούμε ότι κατά προσέγγιση, η ταχύτητα της φυσαλίδας πα-
ραμένει σταθερή (1,4cm/s), για αρχικά επιλεγμένα μήκη φυσαλίδας από 3-7,5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4. Διάγραμμα x-t για γωνία κλίσης σωλήνα φ=45ο. 
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Σχ. 5. Διάγραμμα x-t για γωνία κλίσης σωλήνα φ=65ο. 

Σχ. 6. Διάγραμμα v-L για το νερό. 
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Σχ. 7. Διάγραμμα v-L για το οινόπνευμα. 

2. Μαθηματική επεξεργασία: Για την εύρεση της γωνίας φ για την οποία η φυσαλίδα 
αποκτά τη μέγιστη ταχύτητα, κατά την κίνησή της, προσπαθήσαμε, αρχικά, να βρούμε 
την καμπύλη που προσαρμόζεται καλύτερα στο διάγραμμα διασποράς των πειραματι-
κών σημείων (φ,v) και στη συνέχεια να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά της. Η διά-
ταξη των σημείων στο επίπεδο οδήγησε της μαθητές να υποθέσουν τη γραφική παρά-
σταση μιας τετραγωνικής συνάρτησης ως την καμπύλη με την καλύτερη προσαρμογή, 
ενώ κάποιοι άλλοι υπέθεσαν πως και η ημιτονοειδής καμπύλη μπορεί να είναι της κα-
τάλληλη. Σε μια αντίστοιχη με τη δική μας εργασία (Νέζης, 2014), βρέθηκε ότι η κα-
ταλληλότερη γραφική αναπαράσταση των σημείων (φ, v) είναι η καμπύλη δευτέρου 
βαθμού (παραβολή). 

Σχ. 8. Διάγραμμα v-φ για το νερό. 

Με τη βοήθεια του Excel, η προσαρμογή με τετραγωνική συνάρτηση στη λίστα των 
πειραματικών μας σημείων έδωσε τη συνάρτηση:  
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y=-0,0007φ2+0,0591φ+0,0398 (1) 

με συντελεστή προσδιορισμού R2=0,996 (σχήμα 8). Η προσαρμογή σε πολυωνυμική 
συνάρτηση μεγαλύτερου βαθμού έδινε καλύτερο συντελεστή προσδιορισμού R2, όπως 
επίσης και η προσαρμογή με ημιτονοειδή καμπύλη (με λογισμικό Geogebra). Σ’ αυτό 
το σημείο δόθηκε η εξήγηση στους μαθητές ότι κάθε συνάρτηση προσεγγίζεται μέσω 
πολυωνύμων. Για λόγους όμως ευκολίας ως προς την επεξεργασία των δύο γραμμών 
και εξαγωγής των συμπερασμάτων επελέγη η εξίσωση (1). Στη συνέχεια οι μαθητές με 
την κατάλληλη μαθηματική επεξεργασία κατέληξαν ότι για γωνία φ=44,70, η φυσαλίδα 
αποκτά τη μέγιστη ταχύτητά της, που είναι ίση με v=1,4cm/s.  

Η προηγούμενη μαθηματική επεξεργασία επαναλήφθηκε και στην περίπτωση του οι-
νοπνεύματος. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρή-
σουν την αλλαγή στην τιμή της γωνίας (φ=480), για την οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη 
τιμή της ταχύτητας v, γεγονός που αποδίδεται στο διαφορετικό ιξώδες των δύο υγρών 
(Σχ. 9). 

 

Σχ. 9. Διάγραμμα v-φ για το οινόπνευμα. 

Κατά συνέπεια, οι μαθητές ολοκλήρωσαν τη διαδικασία μελέτης της ταχύτητας κίνη-
σης μιας φυσαλίδας αέρα μέσα σε σωλήνα και εξήγαγαν τα κατάλληλα συμπεράσματα 
όσον αφορά την επίδραση στην ταχύτητα της φυσαλίδας από την κλίση του σωλήνα, 
το μέγεθος αυτού, το μέγεθος της φυσαλίδας, όπως επίσης και το είδος του υγρού. 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα  

 Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέ-
ρουν μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης. Συνοδεύονται με νέες εναλλακτικές δι-
δακτικές μεθόδους και φιλοσοφία και προάγουν το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης. Ε-
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πίσης, δεν υπαγορεύονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά έχουν ως αφε-
τηρία τους την πρωτοβουλία και την ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών που αγωνίζο-
νται καθημερινά να αλλάξουν το σχολείο «από μέσα» (Μπαγάκης, 2000). 

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι σχετικά δύσκολο 
να μελετηθεί πειραματικά στο εργαστήριο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δραστη-
ριοτήτων που επιλέξαμε στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδήγησε στην ο-
μαδική εργασία τους μαθητές. Με τα πειράματα που περιγράψαμε στη συγκεκριμένη 
εργασία, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθοδολογίες διδακτικής, προωθήσαμε τη 
συνεργατική και ενεργό μάθηση (τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές ήταν ενεργοί 
συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία, όπου μέσα από το διάλογο στη προσπάθεια 
κατανόησης και χρήσης εννοιών και τεχνικών να προκύπτει η γνώση). Οι μαθητές α-
πέκτησαν υπευθυνότητα, αυτόνομη δράση, ανοιχτό μυαλό, γνώσεις και κρίση. Έμαθαν 
μέσα από το δικό τους προβληματισμό να αντιμετωπίζουν προβλήματα με επιτυχία. 
Επιπλέον, με την παρότρυνση των μαθητών να ανατρέξουν στο διαδίκτυο σε βιβλιο-
γραφία και δημοσιεύσεις σχετικές με το φαινόμενο που μελετούν ώστε να αντλήσουν 
επιπλέον πληροφορίες, απέδωσε τα αναμενόμενα. Στη συνέχεια των μαθημάτων της 
Φυσικής και των Μαθηματικών, διαπιστώσαμε ότι η διεπιστημονική ενεργή σύνδεση 
των δύο αυτών επιστημών στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών αξιοποιεί τη σφαιρικό-
τητα της γνώσης, αλλά και την αναδεικνύει. Οι μαθητές κατανόησαν ότι για να πάρουν 
αποφάσεις ή να καταλήξουν σε συμπεράσματα θα χρειαστεί τα μέλη της ομάδας να 
επικοινωνήσουν, να μοιραστούν ιδέες, απόψεις, πληροφορίες, να μελετήσουν τα δεδο-
μένα (Κουλαϊδής, 2001).  

Από την εκτέλεση των παραπάνω πειραμάτων προέκυψαν από τους μαθητές τα εξής 
συμπεράσματα. Η συμπεριφορά όλων των φυσαλίδων ορισμένου μήκους είναι παρό-
μοια για το νερό και το οινόπνευμα. Η ταχύτητά τους αυξάνεται μέχρι μια ορισμένη 
κρίσιμη γωνία κλίσης του σωλήνα. Η μέγιστη τιμή της παρατηρείται να λαμβάνεται για 
γωνίες από 45ο – 90ο, ενώ στη συνέχεια η ταχύτητα των φυσαλίδων μειώνεται με την 
αύξηση της γωνίας κλίσης του σωλήνα. Η μέγιστη τιμή της ταχύτητας διαφοροποιείται 
αισθητά για διαφορετικά υγρά, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη τιμή στο οινόπνευμα σε 
σχέση με το νερό, λόγω του μεγαλύτερου ιξώδους που παρουσιάζει το δεύτερο υγρό. 
Η επίδραση της κλίσης του σωλήνα για την τελική ταχύτητα είναι πολύπλοκη λόγω της 
αλλαγής της γεωμετρίας της φυσαλίδας. Η ισορροπία της άνωσης και της τριβής αλλά-
ζει με το σχήμα της φυσαλίδας. Η κίνηση της φυσαλίδας είναι γενικά ένα πολύπλοκο 
φαινόμενο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η σχέση της διαμέτρου του 
σωλήνα με το μήκος της φυσαλίδας, του υλικού του σωλήνα με το είδος του υγρού, το 
ιξώδες την επιφανειακή τάση, το σχήμα της διατομής του σωλήνα και φυσικά την κλίση 
του σωλήνα. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η συνεργατική μάθηση στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών εξασφαλίζει αυθεντικές συνθήκες εξοικείωσης των μαθητών στην επιστη-
μονική νοοτροπία, δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για άσκηση των μαθητών στις 
επιστημονικές διαδικασίες και εξασφαλίζει με φυσικό και αβίαστο τρόπο την ενεργό 
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συμμετοχή και αυτενέργειά τους. Απλά καθημερινά φαινόμενα μπορούμε να τα ανα-
γάγουμε σε σημαντικούς διδακτικούς στόχους μέσα από τους οποίους αναδεικνύεται 
και η άμεση σχέση Φυσικής, Μαθηματικών και καθημερινότητας. 
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μία εφαρμοσμένη πρόταση για την αισθητική 

αγωγή παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής η-

λικίας που διδάσκουν σε Νηπιαγωγεία. Μπορεί να εφαρμοσθεί στα πλαίσια του Ανα-

λυτικού Προγράμματος ή/και στα πλαίσια ενός καινοτόμου προγράμματος πολιτιστι-

κών θεμάτων, με διαθεματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολο-

γίες. Το διδακτικό σενάριο είναι εμπλουτισμένο με το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο. 

Παράλληλα, μέσα από την πρόταση διδασκαλίας, η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί, και θα 

παρουσιαστεί ακολούθως, οι στόχοι που είχαν τεθεί ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά 

την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης αξιοποιώντας τα έργα 

τέχνης μέσω του Έντεχνου Συλλογισμού και της Ορατής Σκέψης, με εργαλείο τις Τε-

χνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) . 

Λέξεις-Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Έντεχνος Συλλογισμός, Ορατή Σκέψη, Τ.Π.Ε. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

H aξιοποίηση του Έντεχνου Συλλογισμού (artful thinking) και της Ορατής Σκέψης 

(visible thinking) στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια σύγχρονη τάση που ξεκίνησε από το 

Πανεπιστήμιο Harvard και την ομάδα Project Zero. Σκοπός είναι η δημιουργία ισχυρών 

συνδέσεων ανάμεσα στα έργα τέχνης και αξιοποίηση της τέχνης ως κινητήριο μοχλό 

για την ανάπτυξη στοχαστικών διαθέσεων των μαθητών και καλλιέργεια της συναισθη-

ματικής νοημοσύνης. O Έντεχνος Συλλογισμός (Arthful Thinking) είναι μία  τεχνική η 

οποία προσεγγίζει την ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία με τακτική χρήση εικαστικών 

και μουσικών έργων, οργανικά ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενί-

σχυση της σκέψης και της μάθησης.  Αποτελεί μία πρακτική στα χέρια του εκπαιδευ-

τικού που, από τη μία «εξυπηρετεί» τους μαθησιακούς στόχους και από την άλλη καλ-

λιεργεί την επαφή των παιδιών με «έργα τέχνης» και εξελίσσει τη σκέψη και τις στο-

χαστικές διαθέσεις των μαθητών (κριτική σκέψη, διατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή συ-

μπερασμάτων). Μπορεί να συνδυαστεί με την ψηφιακή αφήγηση η οποία αποτελεί 

κομμάτι του τεχνολογικού εγγραμματισμού, στον οποίο  τα παιδιά της σημερινής επο-

χής είναι εξοικειωμένα και γι’ αυτό το λόγο γίνεται πιο ελκυστική η εκπαιδευτική  δια-

δικασία.  

Η διδασκαλία που αξιοποιεί την συστηματικά τέχνη για την κατάκτηση της μάθησης 
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και την κατανόηση της γνώσης αποτελεί βασική αρχή του προγράμματος Project Zero 

του πανεπιστημίου Harvard. Σκοπός του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking), εί-

ναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν συστηματικά μουσικά και 

εικαστικά έργα τέχνης, ώστε να ενισχύσουν και να προωθήσουν την κριτική σκέψη των 

μαθητών, παρέχοντας μια διαφορετική μορφή μάθησης. (Χουλιαρά, κ.ά, 2013). 

Μέσα από την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων θα επέλθει γνωριμία με τη 

ζωή των ζωγράφων και των βασικών γνωρισμάτων της τεχνικής τους. Δημιουργία ι-

στοριών με την αξιοποίηση πινάκων, αξιοποιώντας συμβατικά αλλά και ψηφιακά μέσα. 

Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών, θεωρείται πλέον, επίκαιρο ζήτημα της εκπαι-

δευτικής πολιτικής. (Βουλτσίου, 2007). Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκ-

παίδευση, αποτελεί ένα παιδαγωγικό αλλά και κοινωνικοπολιτιστικό ζήτημα με επι-

δράσεις στην εκπαίδευση, αλλά και σε πτυχές της κοινωνίας. Ο τεχνολογικός αλφαβη-

τισμός που θα δεχθούν οι νέοι στην εκπαίδευση, θα τους βοηθήσει να στηρίξουν την 

κοινωνία του μέλλοντος. (Ζαράνης & Οικονομίδης,2009). 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οφείλει να υλοποιείται οργανωμένα και αποτελεσμα-

τικά, έναν τρόπο οργάνωσης αποτελεί η εφαρμογή διδακτικών σεναρίων. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας, δεν αφορά μόνο το μάθημα της πληρο-

φορικής, αλλά και των υπολοίπων. Η προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων μέσα 

από την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και την εφαρμογή των διδακτικών σενα-

ρίων, στηρίζεται κυρίως στη θεωρία οικοδόμησης της γνώσης (Vygotsky) και παράλ-

ληλα προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner). Παρ’ όλα αυτά, οι όποιες δραστη-

ριότητες (ή/και τα φύλλα εργασίας), οφείλουν να συμβαδίζουν με τις παιδαγωγικές αρ-

χές και τις διδακτικές μεθόδους που έχουν αρχικά επιλεγεί (Τζίμας, 2009). 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο εκπαιδευτικός, θα αξιοποιήσει την πρόσθετη παιδα-

γωγική αξία της τεχνολογίας, ώστε με τη χρήση των πολύ-αναπαραστασιακών εργα-

λείων, ο μαθητής να μπορέσει να αποκτήσει νέες εμπειρίες έκφρασης, προσέγγισης και 

διαχείρισης της νέας πληροφορίας, να δρα μέσα σε ομάδες, να εξασκείται και να δη-

μιουργεί. Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί, πως η πρόσθετη παιδαγωγική αξία της 

εφαρμογής και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, δεν είναι 

ευρέως διαδεδομένη. Μέσα από την αξιοποίησή τους, αναπτύσσονται διερευνητικές 

δραστηριότητες , με έμφαση τόσο στη γνωστική πλευρά, όσο και την κοινωνική και τη 

συνεργατική πλευρά που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, υπάρχει δυνα-

τότητα για μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων, ανάμεσα στη διδασκαλία με την α-

ξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και στη παραδοσιακή διδασκαλία. Τέλος, ενισχύε-

ται η δημιουργικότητα των μαθητών και αναπτύσσεται η ελεύθερη σκέψη των παιδιών. 

(Κυνηγός, 2006). 

Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία χρήσης των Τ.Π.Ε. έγκειται στο γεγονός ότι η γνώση 

είναι εκτενής και πολυδιάστατη, άρα έτσι πρέπει να είναι και ο τρόπος που την προ-

σεγγίζουμε κάθε φορά. Οι μαθητευόμενοι επίσης είναι διαφορετικοί ο ένας από τον 
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άλλο και αυτή τους η διαφορετικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η μάθηση μπορεί 

να είναι και εύκολη και φυσική, αρκεί το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον να 

είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να έχουν τον έλεγχο της μάθησής 

τους και αυτό μπορεί ευκολότερα να συμβεί με την αξιοποίηση του Η/Υ ως νοητικού 

ή γνωστικού εργαλείου (DiSessa, A. Hoyles, S. Noss, R. Edwards, L., 1995). Με άλλα 

λόγια, η προς απόκτηση γνώση δεν είναι επιθυμητό να είναι τυποποιημένη αλλά ο σκο-

πός είναι να δημιουργηθούν οι δεσμοί των εμπειρικών γνώσεων των μαθητών με τις 

επιστημονικές αλήθειες κι ως εκ τούτου άλλοτε να εξαλειφτούν παρερμηνείες κι άλ-

λοτε να δομηθούν πάνω σε αυτές περαιτέρω προεκτάσεις και εξηγήσεις. 

Η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση του διαθεματικού σχεδίου εργασίας είναι οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να εργαστούν σε ομάδες με συνεργατικό πνεύμα ασκώντας 

κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις εμπει-

ρίες και τα ενδιαφέροντά τους, να «μάθουν πώς να μαθαίνουν», να δημιουργήσουν και 

να αυτονομηθούν (Χρυσαφίδης, 1996). 

Το ερώτημα που ενδέχεται να ανακύψει είναι για ποιο λόγο μας αφορά η τέχνη και πώς 

μπορεί να συνδυασθεί η τέχνη και τα ψηφιακά εργαλεία. Ο λόγος είναι απλός και θα 

αναλυθεί ακολούθως, αφού πρώτα γίνει μια μικρή αναφορά σχετικά με την τέχνη και 

την αισθητική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Σήμερα ως αισθητική, λογίζουμε κάθε δραστη-

ριότητα που έχει ως αντικείμενο το ωραίο (κάλος) και την τέχνη που το αποκαλύπτει. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως αισθητική και τέχνη συνυπάρχουν. Μέσω της αισθη-

τικής, το άτομο μπορεί να καλλιεργηθεί (ψυχικά και πνευματικά) και παράλληλα μα-

θαίνει να παρατηρεί, να ερμηνεύει και να αναγνωρίζει. (Κόφφας, 1993). Σύμφωνα με 

ερευνητές, τα εικαστικά στο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο δραστη-

ριότητες παραγωγής σχεδίων αλλά παράλληλα να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνο-

νται τις σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα καθώς και να αναγνωρίζουν συμβολικά συ-

στήματα. (Βροχαρίδου & Σωτηράκη, 2010). Με τις κατάλληλες δραστηριότητες, τα 

νήπια αναγνωρίζουν την ομορφιά στην τέχνη και αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την 

καλλιτεχνική δημιουργία. (Σαββαίδου – Καμπουροπούλου, Σταμάτης, Κόνσολας, 

2011).  Μέσα λοιπόν από την αξιοποίηση της αισθητικής αγωγής στην προσχολική 

εκπαίδευση, τα νήπια εκφράζονται αισθητικά, έρχονται σε επαφή με την τέχνη, αλλά 

εξελίσσονται και σε δημιουργικά άτομα και αναπτύσσονται νοητικά, σωματικά και η-

θικοκοινωνικά. (Κόφφας, 1993). 

 Με την αξιοποίηση των εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών τα νήπια θα μπορέσουν 

να αναπτυχθούν στον τομέα της αισθητικής αγωγής, διευρύνοντας παράλληλα τη δη-

μιουργικότητά τους και την εικαστική (στην προκειμένη περίπτωση) τους έκφραση. 

(Μάνεσης, 2009). 

Στοιχεία Εφαρμογής (Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Τάξη/εις, Διάρκεια εφαρμογής) 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Νηπιαγωγείο 

 Διάρκεια: 7 μήνες. 
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Στόχοι – Επιδιώξεις (σύμφωνα με ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Νηπιαγωγείου) 

 Η ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας ανά-

μεσα στα παιδιά. 

 Η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών ως «πολυεργαλείων» που μας προσφέ-

ρουν πολλές δυνατότητες για μάθηση και έκφραση. 

 Επαφή με την τέχνη με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 Να απολαύσουν την εμπλοκή τους στις εικαστικές δραστηριότητες και να εκτι-

μούν την αξία της τέχνης ως μέσο έκφρασης. 

 Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους. 

Σύνδεση με τα πεδία του Αναλυτικού Προγράμματος 

Όλα τα γνωστικά αντικείμενα (συμβατό με ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). 

Μεθοδολογία 

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνο-

λογιών, μέσα από τη στήριξη στη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner και στον 

εποικοδομισμό (γνωστικός – Piaget, κοινωνικός – Vygotsky). Παράλληλα, γίνεται α-

ξιοποίηση των ρουτινών της Ορατής Σκέψης και του Έντεχνου Συλλογισμού, όπως 

αυτές έχουν οριοθετηθεί από την ομάδα Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard. 

Αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Εισαγωγή σε δεξιότητες ΤΠΕ – Γνωριμία με κατάλληλα λογισμικά 

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με λογισμικά κατάλληλα για την ηλικία τους, όπως το Kid-

spiration, το comic strip creator και το jigsaw puzzle, έμαθαν να χειρίζονται τα λογι-

σμικά για να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους μέσα από την εννοιολογική χαρτογρά-

φηση, τη δημιουργία ιστοριών (χρησιμοποιώντας ζωγραφιές των νηπίων οι οποίες έγι-

ναν πρώτα με συμβατικά μέσα και αξιοποιήθηκαν μπαλόνια λόγου και σκέψης) και 

δημιουργία παζλ με πίνακες ανάλογα με τη θεματική που επεξεργάζονταν και τα δύο 

νηπιαγωγεία παράλληλα. 

Εισαγωγή στην Τέχνη 

Ξεκινώντας το πρόγραμμα, έγινε μι πρώτη γνωριμία με τη ζωή μεγάλων ζωγράφων, 

μέσα από βιβλία, όπως: 

«Το νυσταγμένο φεγγάρι» (πίνακες Paul Klee), «Ο ακροβάτης του ονείρου» (πίνακες 

Chagall), «Το καπέλο του καλλιτέχνη Βαν Γκονγκ» και «Το θαλάσσιο τσίρκο» (πίνα-

κες Juan Miro). Βιβλία της Φ. Δενδρινού. 
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Στη συνέχεια ακολούθησαν δραστηριότητες εμπλοκής των νηπίων με έργα τέχνης και 

προώθησης της έκφρασης και ανάπτυξης της σκέψης τους.  Οι δραστηριότητες αφο-

ρούσαν κυρίως ανάπτυξη του λόγου, αλλά και της αισθητικής έκφρασης, κατανόηση 

εννοιών του χώρου και του προσανατολισμού, της χρονικής ακολουθίας (αρχή – μέση 

– τέλος, τότε και τώρα, πριν – τώρα – μετά), αλλά και εμπλοκή και αναγνώριση της 

αξίας της τεχνολογίας. 

Θεματολογία δραστηριοτήτων 

Πίνακες αναφορικά με τη θεματολογία που διαπραγματεύονταν οι ομάδες στην τάξη 

και ανάλογα με την εποχή όπως φθινόπωρο, ελιά, στάρι και Δήμητρα, χειμώνας (Τσα-

ρούχης), Χριστούγεννα( Λύτρας ,κ.α), Απόκριες, Ανοιξη, 25η Μαρτίου, Ειρήνη , Πά-

σχα(Ο Γκρέκο μέσα από τα μάτια των παιδιών , Μάϊος, καλοκαίρι κ.α). Πίνακες σχε-

τικοί με το περιβάλλον (συμπλήρωση και ένωση καινοτόμων προγραμμάτων Project 

Zero of Harvard – Έντεχνος συλλογισμός και Ορατή σκέψη με το περιβαλλοντικό πρό-

γραμμα: «Επανασυνδέοντας με τα παιδιά με τη φύση – Μεθοδολογία ΘΕΡΦΥΣ). Μι-

λώντας για το περιβάλλον αναφερθήκαμε στο δάσος (σημασία και αξία του), είδαμε 

πίνακες σχετικούς και φτιάξαμε ιστορίες γνωστών παραμυθιών του δάσους, αφού 

πρώτα είχε γίνει η κατάλληλη επεξεργασία μέσω ρουτινών και ακολούθησε δημιουργία 

πρωτότυπων ιστοριών με πίνακες με θέμα τη φύση. Παράλληλα, αναλύσαμε πίνακα 

του Βαν Γκονγκ "Η κοπέλα με τα άσπρα" και στη συνέχεια βρήκαμε στο διαδίκτυο και 

άλλους πίνακες αλλά και φωτογραφίες σχετικές με το δάσος και φτιάξαμε ατομικές, 

μικρές φωτογραφίες. Ομαδική επεξεργασία πίνακα του Θεόφιλου και δημιουργία ιστο-

ριών με θέμα την ελιά. Έγιναν εικαστικά και γλωσσικά παιχνίδια με θέμα την Πρωτο-

μαγιά. Ασχοληθήκαμε με το όργωμα και δώσαμε τον τίτλο: «Από το στάχυ στο ψωμί». 

Υλοποιήθηκε η ρουτίνα: «το παιχνίδι της λεπτομέρειας και των εξηγήσεων» μέσα από 

την αποτύπωση από τα παιδιά με το μοναδικό τους τρόπο. Πλαισίωση με κείμενο του 

Αλ. Παπαδιαμάντη: «Η Σταχομαζώχτρα» και επεξεργασία και μελέτη του κειμένου, 

δίνοντας ένα διαφορετικό – εναλλακτικό τέλος, καθώς και αποτυπώνοντας τους αγα-

πημένους ήρωες των παιδιών, δημιουργία επίσης ταινίας με θέμα τα αντίστοιχα διηγή-

ματα του Παπαδιαμάντη (Λογισμικό movie maker). 

 Έγινε, μελέτη της εναλλαγής των εποχών, το φαινόμενο της εναλλαγής της μέρας με 

τη  νύχτα, μελέτη του διαστήματος με ποικιλία πινάκων, παραδοσιακών κειμένων (λα-

ϊκά παραμύθια) και ανάλογες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, ανάγνωση και με-

λέτη των παραδοσιακών παραμυθιών: «Η κυρά καλή και οι δώδεκα μήνες». Ανάπτυξη 

ιστορίας στο λογισμικό kidspiration, αξιοποίηση ρουτινών ορατής σκέψης. Το παρα-

δοσιακό παραμύθι: «Ήλιος και φεγγάρι». Ο μύθος της Περσεφόνης, στα πλαίσια πολι-

τιστικού προγράμματος (Με τη Δήμητρα και την Αθηνά ταξιδεύουμε στα παλιά – μυ-

θολογία και σύγκριση με το σημερινό τρόπο οργώματος και συσχετισμός με τον κύκλο 

των εποχών). Αλλά και το παραμύθι, «Η Πούλια και ο Αυγερινός». Έγινε και εμπλοκή 

και ενός άλλου «μέρους» της λαικής παράδοσης, αφού παρακολουθήσαμε την παρά-

σταση «Ο Καραγκιόζης στο διάστημα» -  Έντεχνος συλλογισμός και αξιοποίηση του 

λογισμικού kidspiration, μέσα από ποικίλες ρουτίνες. Τέλος, αναφορικά με αυτήν την 
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θεματική ασχοληθήκαμε με πίνακες, όπως: η «Έναστρη νύχτα» του Βαν Γκονγκ (Δη-

μιουργία ιστορίας με την ρουτίνα: Αρχή μέση τέλος, αλλά και αξιοποίηση της ρουτί-

νας: Παρατήρησε Διατύπωσε Υποστήριξε), ο «Αστρονόμος» του Βερμεέρ (ρουτίνα Έ-

ντεχνου Συλλογισμού), «Οι τέσσερις εποχές» του Τσαρούχη, με αξιοποίηση ρουτινών 

Έντεχνου Συλλογισμού και δημιουργία ιστοριών, σε ομάδες των 2-3 παιδιών. Τέλος,  

«Η αναδυόμενη Αφροδίτη» του Μποτιτσέλι και δημιουργία ιστοριών, με εφαρμογή της 

ρουτίνας: Αρχή – Μέση – Τέλος. 

Όταν ήρθαν Χριστούγεννα ασχοληθήκαμε στο νηπιαγωγείο με έναν πίνακα, «Τα κά-

λαντα» Ν. Λύτρας και παίξαμε «Το παιχνίδι της λεπτομέρειας», αλλά διαβάσαμε και 

ποικίλα παραμύθια και διηγήματα της ελληνικής παράδοσης, στα πλαίσια της φιλανα-

γνωσίας και τα επεξεργαστήκαμε μέσα από την αποτύπωση απόψεων σε συννεφάκια 

λόγου και σκέψης. Τα παραμύθια ήταν, «Γουτου Γουπατού», «Τα Χριστούγεννα του 

τεμπέλη» «η σταχομαζώχτρα», «η ζωή του Παπαδιαμάντη», «το Άνθος του γυαλού» 

και «Στο Χριστό Στο Κάστρο» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αλλά και τα παραδο-

σιακά παραμύθια: «Η Μαριγώ και οι καλικάντζαροι» και «Ο μυλωνάς και οι καλικά-

ντζαροι». 

Αντίστοιχα, την περίοδο των Αποκριών, διαβάσαμε τα παραμύθια και ασχοληθήκαμε 

με τους αντίστοιχους πίνακες με διαφορετικές ρουτίνες, όπως καταγράφονται ξεχωρι-

στά, «Ο ακροβάτης του ονείρου» - Marc Chagall («Δες – Σκέψου – Αναρωτήσου» Ο-

ρατή σκέψη), «Ο αρλεκίνος» - Pablo Picasso («Κοίτα πολλές φορές» - Έντεχνος Συλ-

λογισμός), «Το καρναβάλι του αρλεκίνου» - Juan Miro («Το παιχνίδι της λεπτομέ-

ρειας» - ΄Εντεχνος Συλλογισμός) και απομόνωση μέρους του πίνακα και συμπλήρωση 

του υπόλοιπου. 

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά και κατά τη διάρκεια των Εθνικών Επετείων και 

του εορτασμού της μνήμης του Πολυτεχνείου. Πιο συγκεκριμένα, για την επέτειο της 

25ης Μαρτίου, ασχοληθήκαμε με πίνακες και πιο συγκεκριμένα, «Η Ελλάδα στα ερεί-

πια του Μεσολογγίου» Ντελακρουά (αξιοποίηση ρουτίνας: Κοίτα πολλές φορές – Έ-

ντεχνος Συλλογισμός), «Το παιδομάζωμα(Δές- σκέψου- Αναρωτήαου»,  «Τ’ αρραβω-

νιάσματα» Ν. Γύζης (αξιοποίηση ρουτίνας: Διατύπωσε – Υποστήριξε – Ρώτησε, Έντε-

χνος Συλλογισμός) και θεατρική παράσταση στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής 

Επετείου, και «Η Ελλάδα μέσα από τα ερείπια» (Delacroix). Για την επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου, ανάλυση της «Γκουέρνικα» του Pablo Picasso και εύρεση των αντιθέτων. 

Στην επέτειο του Πολυτεχνείου, ασχοληθήκαμε με πίνακα του Γαίτη και αξιοποίηση 

ρουτίνας της Ορατής Σκέψης. 

Το Πάσχα, επεξεργαστήκαμε τον πίνακα "Εσπόλιο" του Ελ Γκρέκο (ιμάτια) και άλλους 

πίνακες του Ελ Γκρέκο σε σχέση με το πάσχα και τα έθιμα της Ελλάδας. Αφού παρα-

τηρήσαμε τον πίνακα, αξιοποιώντας τη ρουτίνα "Κοίτα πολλές φορές..." του Έντεχνου 

Συλλογισμού, είπαμε τις απόψεις μας και τις σκέψεις μας και μιλήσαμε για την εβδο-

μάδα των Παθών και απεικονίσαμε μέσα από την ζωγραφική τις γνώσεις μας. Τέλος, 

για το καλοκαίρι προέκυψε μέσα από την ολομέλεια των νηπίων η δημιουργία καλο-

καιρινών ιστοριών. Είδαμε πίνακες με θέμα το καλοκαίρι ("Γοργόνα" του Ν. Νικολάου, 
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"Ο ψαράς", τοιχογραφία από τη Θήρα, "Ομηρικό ακρογιάλι" του Γ. Στέρη, "Δελφίνια" 

τοιχογραφία από την Κνωσό, "Παιδιά που παίζουν στην παραλία" Μ. Κασάτ, "Ιταλικό 

τοπίο" του Θ.Χατζημιχαήλ, "Μυτιλήνη, ο μώλος" του Θ.Χατζημιχαήλ & "Στην ακρο-

γιαλιά" του Π. Πικάσο) και μέσω των οποίων δημιουργήθηκε ψηφιακό κόμικ και φτιά-

ξαμε ιστορίες με την αξιοποίηση της ρουτίνας "Αρχή - μέση - τέλος". 

Μεταγνωστικές δραστηριότητες: α)Δημιουργία ψηφιακών παζλ είτε με την αξιοποί-

ηση έργων τέχνης, γνωστών ζωγράφων είτε με δικές τους δημιουργίες τις οποίες οι 

νηπιαγωγοί είχαν προηγουμένως ψηφιοποιήσει β) δημιουργία ταινιών με την αξιοποί-

ηση του λογισμικού movie maker. 

Δράσεις μέσω eTwinning 

Σε όλη την εφαρμογή του προγράμματος υπήρχε διάδραση και συνεργασία για τη δη-

μιουργία  θεματικών περιοχών και δραστηριότητες ανάμεσα σε δύο τμήματα, δύο δια-

φορετικών σχολείων του 122ου Νηπιαγωγείου Αθηνών (ολοήμερο τμήμα ) με το 8ο 

Νηπιαγωγείο Γαλατσίου (κλασικό τμήμα). Υπήρχε επικοινωνία των δύο τμημάτων 

μέσω Skype, email και της δωρεάν πλατφόρμας Twinspace. Τα ίδια τα παιδιά, αξιολο-

γούσαν το πρόγραμμα, ανακαλύπτοντας τυχόν ιδέες, προτάσεις, λάθη και παραλείψεις 

μέσα από την επικοινωνία. 

Αξιολόγηση προγράμματος 

Δεδομένου ότι οι ομάδες των νηπίων ήταν ανομοιγενείς ως προς τον αριθμό και τη 

σύνθεση καθώς και την ύπαρξη νηπίων με ιδιαίτερες ανάγκες( διάχυτη ελλειματική 

διαταραχή και άτομο στο ευρύ φάσμα του αυτισμού), το πρόγραμμα προσαρμόστηκε 

σ’αυτά τα χαρακτηριστικά. Παρατηρήθηκε αρχικά διαφορά ως προς την εξοικείωση 

και τις δεξιότητες που το κάθε νήπιο είχε ως προς τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση 

του υπολογιστή , οι οποίες αμβλύνθηκαν με την ενασχόλησή τους με το πέρασμα του 

χρόνου. Αρχισαν να συνεργάζονται και να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που τους 

προσέφεραν οι νέες τεχνολογίες όπως η επικοινωνία, η δυνατότητα αναζήτησης πλη-

ροφοριών, η ξενάγηση σε μουσεία άλλων χωρών κα. Παρατηρήθηκε ότι νήπια που αρ-

χικά ήταν λιγότερο επικοινωνιακά και συνεργάσιμα, με την πάροδο του χρόνου άρχι-

σαν να μοιράζονται απόψεις και να συμμετέχουν πιο ενεργά στο πρόγραμμα. Με την 

επανάληψη των ρουτίνων σκέψης και την οπτικοποίησή της ,άρχισαν να συνειδητοποι-

ούν τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς της σκέψης αιτιολογώντας τις απαντήσεις 

τους και διερευνώντας λεπτομέρειες με την αξιοποίηση και των ψηφιακών εργαλίων. 

Ορόλος των νηπιαγωγών ήταν αρχικά παραινετικός, καθοδηγητικός και συμβουλευτι-

κός ενώ στην πορεία του προγράμματος απλά συμβουλευτικός. Οσον αφορά τα νήπια 

με ειδικές ανάγκες παρατηρήθηκε διάθεση για συνεργασία και ενεργό συμμετοχή κατά 

τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ενώ εκφράστηκε και προτίμηση προς συγκεκριμένα 

λογισμικά όπως το gigsaw puzzle και το comic script creator. 
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O Θεός… των άλλων 
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olgouma@yahoo.gr 

Περίληψη 

 Με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις οι μαθητές κλήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης 
ενός προγράμματος των Τeachers4Europe που εφαρμόστηκε στο σχολείο μας να έρ-
θουν σε επαφή με το θρησκευτικό φαινόμενο, να «συνομιλήσουν» με τη ζωντανή πραγ-
ματικότητα των θρησκευτικών παραδόσεων και να κατανοήσουν πως και με ποιο 
τρόπο η κάθε θρησκεία συνυφαίνεται με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και με 
τις κοινωνικοπολιτισμικές αντιφάσεις και συγκρούσεις γύρω μας. Εξετάστηκαν θέματα 
αποκλεισμού και προκατάληψης απέναντι στη θρησκευτική διαφορετικότητα και έγινε 
προσπάθεια να εντοπισθούν και να αξιοποιηθούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες 
της ειρηνικής συνύπαρξης των ευρωπαίων πολιτών. Οι Τ.Π.Ε., πολύτιμος αρωγός και 
συμπαραστάτης, τους έφεραν αντιμέτωπους με τους κινδύνους που προκύπτουν από τη 
θρησκευτική απομόνωση καθώς και από τις πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις του θρη-
σκευτικού γίγνεσθαι. Με τη συνδρομή τους εντρύφησαν στη διαδικτυακή πληροφορία, 
την αξιολόγησαν, κατέθεσαν τη δική τους άποψη και στο τέλος παρουσίασαν και δια-
μοιράστηκαν την εμπειρία τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτική ελευθερία, Ανεξιθρησκία, Φονταμενταλισμός, Τ.Π.E. 

Εισαγωγή 

Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη διδάσκουσα στο Γυμνάσιο Κρηνίδων Κα-
βάλας. Η ομάδα ήταν μεικτή και αποτελούνταν από 20 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ 
τάξης (τμήμα Γ1) και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος των 
Τeachers4Europe. Σκοπός του ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα του θρησκεύειν και να εξετάσουν ζητήματα απομόνωσης 
και προκατάληψης απέναντι στη θρησκευτική διαφορετικότητα. Επιπλέον στόχος του 
προγράμματος ήταν να γνωρίσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, να εργαστούν σε ομά-
δες και να ανακαλύψουν τη χαρά της μάθησης μέσα από την προσωπική εμπλοκή τους 
σ’ αυτή. Απώτερος στόχος ήταν να καταστεί ο κάθε μαθητής που συμμετείχε στο πρό-
γραμμα όχι μόνο υποκείμενο αλλά και σχεδιαστής της μαθησιακής διαδικασίας, αξιο-
ποιώντας στις προτεινόμενες δραστηριότητες την τέχνη, σύγχρονες βιωματικές μεθό-
δους και τις Τ.Π.Ε.. Η διδάσκουσα κράτησε για τον εαυτό της το ρόλο του συντονιστή, 
εμψυχωτή και καθοδηγητή της ομάδας. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με καινοτόμα δεδο-
μένα ως προς το περιβάλλον και τον τρόπο διδασκαλίας. Εργάστηκαν στη σχολική αί-
θουσα, στο εργαστήριο πληροφορικής και όταν οι περιστάσεις το επέβαλαν και στο 
σπίτι. Στα πλαίσια της συνεργατικής –ανακαλυπτικής μάθησης δούλεψαν σε 5 ομάδες 
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των τεσσάρων ατόμων και μεταμορφώθηκαν σε ιστορικούς, κοινωνιολόγους ,νομικούς, 
δημοσιογράφους και καλλιτέχνες αντιμετωπίζοντας το θρησκευτικό φαινόμενο μέσα 
από το ρόλο που τους ανατέθηκε. Σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. ασκήθηκαν στις ιστοεξερευ-
νήσεις (web quests), στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (word) και γνώρισαν και-
νούρια λογισμικά και προγράμματα όπως τα thinglink, glogster, camptools, timetoast, 
padlet, καθώς και λογισμικά παρουσιάσεων.Aξιοποίησαν εργαλεία των web2.0 (movie 
maker, Τοοndoo) και διαμοιράστηκαν την εμπειρία τους σε ένα περιβάλλον wiki. Χρη-
σιμοποίησαν νέες βιωματικές τεχνικές που προήγαγαν την ενσυναίσθηση όπως ο ρόλος 
στον τοίχο, η καρέκλα της αφήγησης, η προσομοίωση και η συνέντευξη. Η μετασχη-
ματίζουσα μάθηση μέσω της τέχνης έγινε στο πρόγραμμα πραγματικότητα μέσω του 
έντεχνου συλλογισμού (Artful thinking). Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
που τους ανατέθηκαν παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τα έργα τους, δέχτηκαν 
γόνιμη κριτική από τη διδάσκουσα και τους συμμαθητές τους, αξιολόγησαν και αξιο-
λογήθηκαν. Με το τέλος του προγράμματος ήταν κοινή πεποίθηση όλων πως ήταν ένα 
πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, που είχε τη δυναμική να επεκταθεί με τη μορφή 
πολιτιστικού προγράμματος ή ερευνητικής εργασίας (project). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές έρευνες και θεωρίες μάθησης. Κατευθυντήρια αρχή ήταν οι αρχές που 
διατυπώθηκαν μέσα από: 

α) τη γνωστική θεωρία του εποικοδομητισμού (constructivism). Θεμελιώδης θέση του 
εποικοδομητισμού είναι ότι «η γνώση δε λαμβάνεται παθητικά αλλά οικοδομείται ε-
νεργητικά από το γιγνώσκον υποκείμενο» (Κόκκοτας,1997,35).Ο εποικοδομητισμός 
διακρίνεται στο γνωστικό εποικοδομητισμό και στον κοινωνικό εποικοδομητισμό. Η 
διδακτική μας πρόταση προσπάθησε να κάνει πράξη τον αρμονικό συγκερασμό και των 
δυο (Μανώλης, 2000). Σύμφωνα με το γνωστικό εποικοδομητισμό λάβαμε υπόψη μας 
την άποψη του Piaget που υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη προηγείται και είναι προϋπό-
θεση της γνώσης. Πραγματοποιείται μάλιστα αυτόνομα με τρόπο «βιολογικό», οπότε 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθά το μαθητή να αναπτύσσεται μόνος του, προ-
σφέροντας του το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Piaget, 
«κάθε αποκτημένη ισορροπία (δομή, γνωστικό σχήμα) μέσα στα πλαίσια μιας ορισμέ-
νης πνευματικής ανάπτυξης καταστρέφεται και επαναφέρεται και πάλι με μια καλύτερη 
μορφή σ' ένα υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης» (Μπασέτας, 2002, 221-224). Με τον κοι-
νωνικό εποικοδομητισμό κατά τον Vygotsky η γνώση προηγείται της ανάπτυξης, οδη-
γώντας σε αυτή, οπότε και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο ενεργός και 
απαραίτητος, ώστε να δοθεί στο μαθητή η κατάλληλη γνωστική στήριξη. Ο καθηγητής 
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής των κοινωνικών και πολιτισμικών μηνυμάτων που προ-
σφέρονται στο μαθητή, καθώς αυτά θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν 
στην οικοδόμηση των δικών του γνωστικών σχημάτων (Ράπτης &Ράπτη, 2007). 
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β) τη θεωρία της ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθηση του Jerome Bruner.O Bruner 
διατύπωσε τις αρχές (Bruner J.S., 1961) που πρέπει να διέπουν τη μάθηση, τις οποίες 
και ανέπτυξε στο βιβλίο του «The process of Education» το 1960 (Μητροπούλου, 2005, 
29 - 30).Σύμφωνα με την αρχή της ανακάλυψης που διατύπωσε «οι γνώσεις δεν πρέπει 
να παρέχονται έτοιμες, αλλά οι μαθητές πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να τις κατα-
κτήσουν μόνοι τους με δική τους προσπάθεια. Έτσι η μάθηση διατηρείται περισσότερο 
και μεταβιβάζεται καλύτερα» (Πασσάκου,1973, 666, 669).  

γ) τη μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση. Θεμέλιο της θεωρίας αυτής είναι η ομαδο-
συνεργατική οργάνωση των μαθητών μέσω της οποίας αναπτύσσεται η ατομική και 
συλλογική τους ευθύνη. Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης παύει να είναι δασκαλοκεντρι-
κός και ενθαρρύνεται η δημιουργική ως προς τη μάθηση αυτονομία τους (Vygotsky, 
1934/1988). Η γνώση οικοδομείται μέσα από τη σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας 
και της ίδιας της ομάδας. Ο καθηγητής πλέον λειτουργεί «ως διαμεσολαβητής των κοι-
νωνικών και πολιτισμικών μηνυμάτων που προσφέρονται στο μαθητή, ως στοιχεία που 
θα τον οδηγήσουν στην οικοδόμηση των δικών του γνωστικών σχημάτων» (Ράπτης 
&Ράπτη, 2007). Το σενάριο που δομήθηκε με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο 
οργανώθηκε με την υποστήριξη ενός CSCL περιβάλλοντος (Computer Supported 
Collaborative Learning ), γεγονός που του προσέδωσε καινοτόμο διάσταση. Άλλωστε 
η νέα γενιά των μαθητών έχει μεγαλώσει σε ένα κόσμο με ψηφιακές εφαρμογές, ένα 
κόσμο τον οποίο γνωρίζει συνήθως μέσα από ψηφιακές πηγές 
(Mabrito&Medley,2008). Επίσης «οι σημερινοί μαθητές δεν είναι πια τα άτομα για τα 
οποία το εκπαιδευτικό μας σύστημα σχεδιάστηκε να εκπαιδεύσουμε» 
(Prensky2001a,2001b). Τέλος η διδακτική πρόταση υποστηρίχτηκε από βιωματικές τε-
χνικές που προήγαγαν την ενσυναίσθηση.  

Μέθοδος 

 Οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης ήταν οι 
ακόλουθοι: 1. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Αυτή «μυεί τους μαθητές στη συνεργασία 
που αποτελεί μια από τις ουσιωδέστερες κοινωνικές αρετές» (Παπαβασι-
λείου,2011,37). 2.Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. είναι μια μέθοδος που συνδέεται άρρηκτα 
με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού του Piaget και την κοινωνικο-πολιτι-
σμική θεωρία του Vygotsky που προαναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα κάνει πράξη τις επι-
ταγές για ένα σύγχρονο σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. και 
μέσα από αυτές τη διδακτική στρατηγική των webquests. Οι μαθητές εστιάζουν στη 
χρήση της πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της. Ταυτόχρονα παρακινούνται 
να καλλιεργήσουν όχι μόνο την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη αλλά και την 
κριτική τους ικανότητα (Dodge,1995). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού που συντονίζει τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες με τη χρήση των Τ.Π.Ε. εμπλουτίζεται και αλλάζει ( 
Berge & Collins,1996) καθώς δρα περισσότερο ως σύμβουλος και καθοδηγητής του 
μαθητή (Kalogiannakis,2008) χωρίς να προσφέρει έτοιμες και δεδομένες απαντήσεις. 
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3. Η Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη (Γιωτόπουλος, 2014 & Κόκκος, 
2009). Συντασσόμενοι με τη θέση πως «η συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης ε-
νεργοποιεί τον κριτικό στοχασμό του παρατηρητή-εκπαιδευόμενου» (Κόκκος και 
Μέγα, 2007) αξιοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργατικής-διερευνητικής στρατηγικής 
η μέθοδος του έντεχνου συλλογισμού (artful thinking). Ο έντεχνος συλλογισμός ανα-
πτύχθηκε από το Harvard το 2004 με τον γενικό τίτλο Project Zero σε συνεργασία με 
το Traverse City για τα δημόσια σχολεία του Μίτσιγκαν (βλ. 
http://pzartfulthinking.org/) και προσεγγίζει την ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία με 
την τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων οργανικά ενταγμένα στο πρό-
γραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και τη μάθηση (Aλμπανάκη, 
2014,40). 4) Η ενσυναίσθηση ήταν μια ακόμη μέθοδος. Οι βιωματικές τεχνικές που την 
αξιοποίησαν ήταν η καρέκλα της αφήγησης, η προσομοίωση (δικαστήριο της ιεράς εξέ-
τασης),ο ρόλος στον τοίχο και η συνέντευξη. Στην ουσία πρόκειται για τεχνικές μεθό-
δους που συνδέονται άρρηκτα μαζί της. Η ενσυναίσθηση είναι όρος που χρησιμοποιή-
θηκε αρχικά από θεωρητικούς της αισθητικής για να περιγράψει «την ικανότητα σύλ-
ληψης της υποκειμενικής εμπειρίας ενός άλλου ατόμου (Goleman,1998,151). Η ενσυ-
ναίσθηση (όπ.π.,412) έχει να κάνει με την κατανόηση των συναισθημάτων και των ε-
γνοιών των άλλων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να «μπουν» στη θέση 
τους.  

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Μάθημα: Πρόγραμμα των Τeachers4Europe, Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου, Τόπος διεξαγωγής 
σεναρίου: σχολική αίθουσα, εργαστήριο πληροφορικής, Αριθμός μαθητών: 20 Προ-
βλεπόμενος χρόνος: 9 ώρες, Διαθεματικό εύρος: Θρησκευτικά, Ιστορία , Εικαστικά, 
Πληροφορική. 

Συμβατότητα με τα Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 Η επιλογή του θέματος και κυρίως ο τρόπος προσέγγισής του ήταν συμβατά με το 
Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τις καινοτόμες δράσεις στο Γυμνάσιο καθώς στηρίχθηκε 
στην οικοδόμηση της γνώσης, στον αρμονικό συγκερασμό συνεργασίας, αυτενέργειας 
και διαθεματικότητας, καθώς και στην καλλιέργεια δημιουργικών και καινοτόμων με-
θόδων σκέψης με έμφαση στις Τ.Π.Ε. και στα εργαλεία web 2.0. Επιπρόσθετα εναρμο-
νίστηκε με την υπόδειξη του νέου Προγράμματος Σπουδών που επιτάσσει ριζικές αλ-
λαγές στον παραδοσιακό ρόλο διδάσκοντος και διδασκομένων. Ο εκπαιδευτικός-με 
βάση το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία του σεναρίου - δραστηριοποιείται σε 
νέες μεθόδους διδασκαλίας και από ξενιστής της γνώσης καθίσταται συντονιστής και 
καθοδηγητής στην αναζήτησή της, ενώ οι μαθητές από παθητικοί και πολλές φορές 
αδιάφοροι δέκτες καλούνται να μετουσιωθούν σε δυναμικούς ερευνητές της. 

Στόχοι της διδακτικής πρότασης 
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 Ως προς τους γνωστικούς στόχους επιδιώκεται οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις σύγ-
χρονες μορφές θρησκευτικότητας, να εντοπίσουν τους λόγους που οι νέοι στρέφονται 
σε σέκτες, να αξιολογήσουν τις προσπάθειες ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών και 
να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για το ζήτημα της θρησκευτικής ειρήνης και του 
σεβασμού της θρησκευτικής ετερότητας. Ειδικότερα ως προς το θέμα του φανατισμού 
καταβλήθηκε προσπάθεια να αναγνωρίσουν στοιχεία και όψεις φονταμενταλισμού και 
σε άλλες θρησκείες, να διατυπώσουν τις προσωπικές τους απόψεις για τη σύγχρονη βία 
στο όνομα του Θεού και να τεκμηριώσουν την ανάγκη καταπολέμησής της. Ως προς 
τους Παιδαγωγικούς στόχους καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτύξουν ομαδικό 
πνεύμα, να μάθουν να συνεργάζονται να ασκούνται στην ανακαλυπτική πορεία της 
μάθησης και να οικοδομούν με αυτοπεποίθηση τις γνώσεις τους.  

Ως προς τους Συναισθηματικούς στόχους το πρόγραμμα στοχεύει οι μαθητές να καλ-
λιεργήσουν την ευαισθησία, το σεβασμό, την ανοχή, την ενσυναίσθηση, την κατανό-
ηση και το στοχασμό τους απέναντι στο θρησκευτικά άλλο, με απώτερο στόχο τη δι-
εύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων. Ως προς το Νέο Ψηφιακό γραμματισμό επι-
διώχθηκε οι μαθητές να ασκηθούν στη ενεργητική αναζήτηση της διαδικτυακής πλη-
ροφορίας για τις θρησκείες της Ευρώπης και να βελτιωθούν στην παραγωγή κειμένων 
ψηφιακής μορφής με την αρωγή του προγράμματος επεξεργασίας κειμένων. Να εξοι-
κειωθούν επιπλέον με το χειρισμό ανοικτών λογισμικών, όπως π.χ. το camptools και 
να μάθουν να χρησιμοποιούν νέα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία πολυτροπικών 
κειμένων. Ζητούμενο επίσης ήταν να εξοικειωθούν με τη δημιουργία παρουσιάσεων 
και να ενθαρρυνθούν στην ανάρτηση και στο διαμοιρασμό των πνευματικών τους πο-
νημάτων σε ένα περιβάλλον wiki.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Ο καθηγητής συντάσσει τα φύλλα εργασίας, τα οποία φροντίζει να «περαστούν» στους 
υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής ελέγχοντας τη λειτουργία των συνδέσμων 
στα οποία αυτά παραπέμπουν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραχώρηση αίθουσας 
που διαθέτει διαδραστικό πίνακα. Οι μαθητές οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τη 
χρήση μηχανών αναζήτησης, επεξεργαστή κειμένων και λογισμικών παρουσίασης. Θα 
πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι και εξοικειωμένοι- με τη συνδρομή του καθηγητή της 
πληροφορικής- στη χρήση των εργαλείων web2.0 που η υλοποίηση του σεναρίου θεω-
ρεί ως προαπαιτούμενο (Windows movie maker, Toondoo). 

Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας 

Η ομάδα των 20 μαθητών χωρίζεται σε πέντε (5) ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων 
(4) ατόμων. Η 1η ομάδα είναι αυτή των ιστορικών, η 2η των κοινωνιολόγων, η 3η των 
νομικών, η 4η των δημοσιογράφων και η 4η των καλλιτεχνών. Στη συγκρότηση των 
ομάδων ελήφθη μέριμνα για την ανομοιογένειά τους σε σχέση με τις μαθησιακές ικα-
νότητες των διδασκομένων, τις τεχνολογικές δεξιότητες και όπου οι συνθήκες το επέ-
τρεπαν τις φιλίες και τα κοινά ενδιαφέροντά τους. Διασαφηνίστηκε πως κάθε μέλος της 
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ομάδας θα έχει σαφή και διακριτό ρόλο καθώς ένα μέλος θα αναλάβει το ρόλο του 
συντονιστή-εκπροσώπου της, ένα το ρόλο του χειριστή του Η/Υ, ένα του γραμματέα 
που θα καταγράφει την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας και ένα 
μέλος που θα συνδράμει όλους τους υπολοίπους. Παράλληλα η διδάσκουσα έχει πλη-
ροφορήσει τους μαθητές για το νέο καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας με την αρωγή των 
Τ.Π.Ε. και τη χρήση σύγχρονων βιωματικών μεθόδων δίνοντας απαραίτητες διευκρι-
νίσεις τόσο για την οργάνωση όσο και για το οργανόγραμμα του προγράμματος. 

Για τις δραστηριότητες των ομάδων αξιοποιήθηκαν: α) το λογισμικό thinglink 
(http://www.thinglink.com/) το οποίο τους παρείχε τη δυνατότητα επεξεργασίας εικό-
νων, β) το λογισμικό glogster (http://edu.glogster.com) που τους επέτρεψε να δημιουρ-
γήσουν ψηφιακές αφίσες ενσωματώνοντας κείμενα, βίντεο και την επιλεγμένη από αυ-
τούς μουσική, γ) το ελεύθερο λογισμικό camptools για την κατασκευή εννοιολογικών 
χαρτών το οποίο βρήκαν και κατέβασαν από τη διεύθυνση 
http://cmap.ihmc.us/download, δ) το εργαλείο timetoast (http://www.timetoast.com/ ) 
για τη δημιουργία χρονογραμμής και ε) το ελεύθερο λογισμικό padlet 
(http://padlet.com/) το οποίο έδωσε στις ομάδες τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ψη-
φιακού πίνακα ανακοινώσεων. Αξιοποίησαν επίσης τα movie maker και Τοοndoo 
(http://www.toondoo.com) ενώ διαμοιράστηκαν την εμπειρία τους στην πλατφόρμα 
συνεργατικής μάθησης wiki που τους επέτρεψε την καταχώρηση, ανταλλαγή και κρι-
τική επεξεργασία των πονημάτων τους. 

Α΄ Φάση: αφόρμηση και χωρισμός σε ομάδες (1η ώρα, σχολική αίθουσα που διέθετε 
διαδραστικό πίνακα).Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των Τeachers 4 Eu-
rope παρακολούθησαν το τρέιλερ και αποσπάσματα της ταινίας Μαθήματα Αμερικανι-
κής Ιστορίας (πρωτότυπος τίτλος: American History X). Στη συνέχεια κλήθηκαν να πε-
ριγράψουν με μια λέξη αυτό που ως μήνυμα εξέλαβαν από την ταινία. Οι λέξεις κατα-
γράφηκαν από τη διδάσκουσα με τη μορφή συννεφόλεξου, με τη συνδρομή του διαδι-
κτυακού εργαλείου Tagul ( http://www.tagul.com/ ). Ακολούθησε ο χωρισμός τους στις 
5 ομάδες που προαναφέρθηκαν. 

Β΄ Φάση: διερεύνηση του θέματος και αναζήτηση υλικού (2η -3η ώρα εργαστήριο πλη-
ροφορικής και σχολική αίθουσα). Οι μαθητές χωρισμένοι στις ομάδες των ιστορικών, 
των κοινωνιολόγων των νομικών των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνών ξεκίνησαν 
την ψηφιακή διερεύνηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα φύλλα 
εργασίας και τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Δημιούργησαν παράλληλα έναν ηλεκτρο-
νικό πίνακα ανακοινώσεων (padlet) για την κάθε ομάδα στον οποίο και έκαναν μια 
πρώτη ανάρτηση των επιμέρους ευρημάτων της έρευνάς τους. 

Οι ιστορικοί περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο, κατέγραψαν το ιστορικό των σταυροφοριών 
και συνέταξαν το χρονολόγιο των θρησκευτικών πολέμων. Με τη βοήθεια της εφαρ-
μογής time toast έκαναν τη χρονογραμμή τριών βασικών σταθμών στην ιστορία της 
«πάλης των Θεών». Εντόπισαν το θρησκευτικό χάρτη της Ευρώπης και με τη βοήθεια 
του εργαλείου think ling έκαναν το χάρτη διαδραστική εικόνα και προσέθεσαν πάνω 
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του στοιχεία χρήσιμα για τη θρησκευτική της ανθρωπογεωγραφία. Παρακολούθησαν 
video για τη νύχτα του αγίου Βαρθολομαίου και με τη βοήθεια του glogster έκαναν τη 
δική τους αφίσα-διαμαρτυρία ενάντια στη μισαλλοδοξία. Οι κοινωνιολόγοι, με αφορμή 
ένα κείμενο του αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, εντόπισαν τα χαρακτηριστικά 
του θρησκευτικού φανατισμού, οριοθέτησαν τις έννοιες φανατισμός, θρησκευτική ε-
λευθερία, ανεξιθρησκία, περιηγήθηκαν στο φωτόδεντρο και στη σχετική ενότητα εστί-
ασαν στις εκεί περιγραφόμενες μορφές του. Με τη βοήθεια του Τοοndoo έκαναν τις 
δικές τους γελοιογραφίες και με το glogster σχεδίασαν τις αφίσες τους υπέρ της καταλ-
λαγής και της ανεξιθρησκίας. Οι νομικοί αναζήτησαν στο διαδίκτυο τις διεθνείς συμ-
βάσεις που αφορούσαν στη θρησκευτική ελευθερία. Εντόπισαν και κατέγραψαν σ’ αυ-
τές τα ακριβή άρθρα. Ταυτόχρονα παρακολούθησαν και σημείωσαν την εξέλιξη της 
συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος του θρησκεύειν στην Ελλάδα από την 
ίδρυση του νεώτερου Ελληνικού κράτους έως σήμερα. Οι δημοσιογράφοι αναζήτησαν 
και ήρθαν αντιμέτωποι με σχετικά πρόσφατα συμβάντα θρησκευτικού φανατισμού με-
ταξύ ακραιφνώς χριστιανικών ομάδων στην Ευρώπη. Περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο α-
ναζητώντας ναούς, τζαμιά και συναγωγές στον ευρωπαϊκό χώρο και κατέγραψαν το 
προϊόν των αναζητήσεων τους με τη μορφή άρθρου που αφορούσε στην πολυπολιτι-
σμική διάσταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με οδηγό το δημοσιογραφικό τους αι-
σθητήριο αναζήτησαν τις θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα του σήμερα. Οι καλ-
λιτέχνες αναζήτησαν στο διαδίκτυο πίνακες ζωγραφικής με θρησκευτικό περιεχόμενο 
και τους ταξινόμησαν σε ψηφιακά photoalbum. Επιπλέον αναζήτησαν πληροφορίες για 
την καταστροφή έργων τέχνης στο τότε και στο τώρα με αφορμή τον θρησκευτικό φο-
νταμενταλισμό. 

Γ΄ Φάση: Σύνθεση των πληροφοριών και πρώτη καταγραφή των ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων (4η-6η ώρα). 4η ώρα (εργαστήριο πληροφορικής). Οι ομάδες, από τις πληρο-
φορίες που άντλησαν και ανάρτησαν στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, παρή-
γαγαν πολυτροπικά κείμενα κάνοντας χρήση εικόνων, κειμένων και ήχου. Κάθε ομάδα 
επιμελήθηκε τη δική της παρουσίαση. Με τη βοήθεια λογισμικών παρουσίασης 
(PowerPoint ή Prezi.com) επεξεργάστηκαν, συνέθεσαν, οργάνωσαν και παρουσίασαν 
τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτήματα των φύλλων εργασίας. Ταυτόχρονα κάθε 
ομάδα μέσω του Glogster ετοίμασε τη δική της αφίσα. 5η-6η ώρα (σχολική αίθουσα): 
οργάνωση ομαδικών βιωματικών δραστηριοτήτων. Οι ιστορικοί με τη βοήθεια του ρό-
λου στον τοίχο βίωσαν από κοντά τη δίκη και την καταδίκη εξαιτίας των θρησκευτικών 
της πεποιθήσεων μιας μεγάλης φιλοσόφου, της Υπατίας. Σ’ ένα χαρτί σχεδίασαν το 
περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής που την αναπαριστούσε. Εκεί κατέγραψαν σκέ-
ψεις και συναισθήματα της κατηγορουμένης φιλοσόφου στη δίκη της αλλά και των 
δικαστών και του ακροατηρίου αντίστοιχα. Οι κοινωνιολόγοι σχολίασαν γελοιογρα-
φίες, σκιαγράφησαν το προφίλ του φανατικού και μπήκαν στη θέση των εβραίων που 
ενώ μεταφέρονταν στα στρατόπεδα, θύματα του θρησκευτικού φανατισμού της εποχής 
εναντίον τους, πετούσαν μέσα από τα τρένα σημειώματα ελπίδας και απελπισίας. Οι 
μαθητές έγραψαν τα δικά τους σημειώματα και ένας από αυτούς στην καρέκλα της 
αφήγησης θυμήθηκε ,εξομολογήθηκε και …αφηγήθηκε.  
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Οι νομικοί με τη σειρά τους αναζήτησαν και παρουσίασαν μια αντιπροσωπευτική υπό-
θεση που είχε απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αφορούσε σε παραβίαση 
της θρησκευτικής ελευθερίας. Στη συνέχεια κι αφού συναντήθηκαν με τον έντεχνο 
συλλογισμό ενδύθηκαν καινούριους ρόλους και είτε απάρτισαν το τριμελές δικαστήριο 
της ιεράς εξέτασης που δίκασε την υπόθεση του Γαλιλαίου, είτε αποτέλεσαν την αρ-
μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάστηκε νομοσχέδιο για τη θρησκευτική 
ελευθερία και ανεξιθρησκία στην Ελλάδα. Οι δημοσιογράφοι πήραν συνέντευξη από 
έναν κρυπτοχριστιανό και έλαβαν μέρος σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα το αν και κατά 
πόσο ήταν εφικτός και χρήσιμος ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών τότε και σήμερα. 
Οι καλλιτέχνες ζωγράφισαν, συνέθεσαν Λίμερικ και Χαϊκού με αφορμή την κατα-
στροφή έργων τέχνης εξαιτίας του θρησκευτικού φανατισμού, συνέταξαν τη διακήρυξη 
των καλλιτεχνών και κατέληξαν με εικαστική ματιά στο ποια θα πρέπει να είναι η 
στάση ζωής ενός πολίτη στα σημεία των καιρών σε σχέση με τη μισαλλοδοξία και το 
θρησκευτικό φανατισμό του σήμερα. 

Δ΄ Φάση: Εργασίες-ολομέλεια-διάχυση (7η-8η ώρα, σχολική αίθουσα). Οι ομάδες πα-
ρουσίασαν στην ολομέλεια το τελικό προϊόν των εργασιών που τους ανατέθηκαν.Oι 
ψηφιακοί πίνακες ανακοινώσεων (padlet), oι εννοιολογικοί χάρτες, οι χρονογραμμές 
στην ιστορία, οι διαδραστικές εικόνες και αφίσες, τα κόμικς, τα άρθρα και η ταινία τους 
διαμοιράστηκαν με όλους. Ακολούθησε κριτική, εποικοδομητικός διάλογος καθώς και 
προτάσεις για ενδεχόμενη βελτίωσή τους. Επειδή το παρόν πρόγραμμα παρείχε πλη-
θώρα εργασιών στα φύλλα εργασίας που το υποστήριζαν και ταυτόχρονα ο χρόνος α-
ποδείχτηκε ανεπαρκής, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί -για μια πρώτη παρουσίασή 
τους- μια ενδιάμεση ψηφιακή πλατφόρμα από την 1η μέχρι και την 3η φάση. Γι΄αυτό 
και αξιοποιήθηκε η χρήση κλειστής ομάδας στο Facebook. Η ολομέλεια στο τέλος α-
νέδειξε την αρτιότερη και πληρέστερη κατά την κρίση της εργασία. Η διάχυση των 
αποτελεσμάτων του ήταν ένα ακόμη ζητούμενο όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνία. Γι΄αυτό προτάθηκε η ανάρτηση του χρονολογίου των δράσεων μας 
στη σχολική εφημερίδα, η ανάρτηση των εργασιών στην ιστοσελίδα του σχολείου και 
η ταυτόχρονη δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο μέσα από ένα wiki που δημιουργή-
σαμε. 

Ε΄ Φάση: αναστοχασμός-αξιολόγηση (9η ώρα, σχολική αίθουσα). Το σενάριο έφτασε 
στο τέλος του και ήρθε η ώρα οι μαθητές να αναστοχαστούν τι έμαθαν, να αξιολογή-
σουν τι τους άρεσε, τις τους ενέπνευσε, τι τους δυσκόλεψε και να υποβάλλουν τις δικές 
τους προτάσεις. Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με τη βοήθεια ανώνυμου ερωτηματο-
λογίου που βοήθησε να ανατροφοδοτηθεί το εγχείρημα της υλοποίησης του παρόντος 
πονήματος. Ταυτόχρονα βοήθησε -εξαιτίας της καινοτόμου μεθοδολογίας και επεξερ-
γασίας που εισήγαγε- να εντοπιστούν δυσκολίες και αστοχίες και να γίνουν οι απαραί-
τητες βελτιώσεις. 

 Η διδάσκουσα αξιολόγησε τους μαθητές σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του σενα-
ρίου και συγκεκριμένα: Στο στάδιο της προετοιμασίας αξιολογήθηκε η προθυμία, η 
διάθεση συμμετοχής των μαθητών αλλά κυρίως η αρμονική ή μη συνεργασία τους στα 
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πλαίσια των ομάδων. Στο στάδιο της έρευνας, αξιολόγησης και επεξεργασίας του υλικού 
αξιολογήθηκε η το ενδιαφέρον, η συνέπεια και η τήρηση των «επιστημονικών» τους 
δεσμεύσεων. Τέλος, στο στάδιο της παρουσίασης του τελικού προϊόντος αξιολογήθη-
καν οι παραγόμενες εργασίες ως προς την ποιότητα, τον τύπο, τη συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές που τέθηκαν, τη χρήση των πηγών και του υποδεικνυόμενου λογισμικού 
καθώς και ως προς τον τελικό τρόπο παρουσίασής τους. Κρατήθηκε επίσης ένα ημερο-
λόγιο με τις κρίσεις και παρατηρήσεις της συντονίστριας σε όλα τα στάδια υλοποίησης 
του προγράμματος. Παρατήρηση, αναστοχασμός, ερωτηματολόγιο και συζήτηση ήταν 
οι άξονες που συνέδραμαν δυναμικά όχι μόνο την υλοποίηση αλλά και την προσπάθεια 
βελτίωσης του εγχειρήματός μας. 

Αποτελέσματα-αξιολόγηση του προγράμματος 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου προέκυψαν αντικειμενικές δυσκολίες κυρίως ως 
προς το τεχνικό μέρος. Η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής δεν ήταν πάντα εφικτή 
και η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και λίγων φορητών υπολογιστών στη σχο-
λική αίθουσα -που προτάθηκαν ως αντισταθμιστικό μέτρο- ήταν μεν ικανοποιητική 
αλλά όχι επαρκής. Οι μαθητές εκ των πραγμάτων δούλεψαν αρκετά κι από το σπίτι 
τους. Παράλληλα ο προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης των δραστηριοτήτων αποδεί-
χθηκε υπεραισιόδοξος καθώς η κάθε μια από τις θεματικές που διαπραγματευθήκαμε 
θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνη της ένα ανεξάρτητο project. 

Στον αντίποδα, η αλληλεπίδραση διαφορετικών στη φιλοσοφία τους γνωστικών αντικει-
μένων που επιστρατεύτηκαν αποδείχθηκε συναρπαστική. Όταν η πληροφορική, η τέ-
χνη και οι βιωματικές τεχνικές συνάντησαν τις υπαρξιακές αναζητήσεις, τις συμπερι-
φορές και εκτροπές που σχετίζονταν με το δικαίωμα του θρησκεύειν, όλοι νιώσαμε πως 
η απόσταση και η αμηχανία που συνοδεύουν τη διαπραγμάτευση ενός τόσο ιδιαίτερου 
θέματος- μπορούν να μειωθούν. H ομαδοσυνεργατική μέθοδος βοήθησε τους μαθητές 
να αναπτύξουν όχι μόνο την κριτική τους ικανότητα αλλά και τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. Εξασφαλίστηκε η ενεργός συμμετοχή τους καθώς «… η ομαδικότητα της ερ-
γασίας μέσα από ένα πνεύμα αμοιβαιότητας απελευθερώνει από το φόβο της προσωπι-
κής αστοχίας» (Παπαβασιλείου 2001,37). Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος αποτέλεσε μια επιπλέον καινοτομία. Aς μην ξεχνάμε πως κληθή-
καμε να διδάξουμε στη γενιά του διαδικτύου που έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό 
τύπο μαθητή (Mabrito & Medley, 2008) που αναζητά πληροφορίες και παράγει γνώση 
σ’ ένα νέου τύπου εκπαιδευτικό περιβάλλον, το ψηφιακό. 

Συνοψίζοντας, θεωρώ πως οι μαθητές μας απελευθερώθηκαν αρκετά από την τυπική, 
απρόσωπη και σε πολλές περιπτώσεις κατευθυνόμενη ιστορική και θεολογική πληρο-
φορία. Η χρήση των ψηφιακών πόρων τους κέντρισε το ενδιαφέρον, ενεργοποίησε τη 
σκέψη τους και έδωσε αφορμή για προβληματισμό σε ένα διδακτικό αντικείμενο που 
πολλές φορές θεωρείται δύσκολο και «ανιαρό». Δεν προσδοκούσαμε βέβαια να μετα-
σχηματιστούν εξ ολοκλήρου οι αρχικές τους απόψεις και οι παγιωμένες πεποιθήσεις 
τους -που σε κάποια σημεία ήταν και αρκετά ακραίες - υπήρξε όμως η αναμενόμενη 
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επαναδιαπραγμάτευση των αρχικών τους παραδοχών, γεγονός που έγινε αισθητό στην 
τελική αποτίμηση του προγράμματος.  

Δυνατότητα Επέκτασης 

Το πρόγραμμα θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη μορφή project και στο Λύκειο. Τα 
φύλλα εργασίας θα μπορούσαν να τύχουν δημιουργικής επέκτασης στα πλαίσια του μα-
θήματος των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, των Εικαστικών και της Λογοτεχνίας και 
να δώσουν την αφόρμηση για γόνιμες διαθεματικές «συναντήσεις» εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Επιπρόσθετα, το τελικό προϊόν του προγράμματος θα μπορούσε να τύχει γό-
νιμης επέκτασης και σε ένα πρόγραμμα e-twinning που θα επέτρεπε σε μαθητές διαφο-
ρετικών εθνικοτήτων και ομολογιών του ευρωπαϊκού χώρου να ανταλλάξουν απόψεις 
επάνω στο ακανθώδες θέμα των δικαιωμάτων, με έμφαση σ’ αυτό της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ανεξιθρησκίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

«Ο φανατικός είναι εκείνος που σφιχταγκαλιάζει την αλήθεια τόσο πολύ, ώστε τελικά 
την πνίγει» Σταύρος Γιαγκάζογλου 

1η δραστηριότητα (αφόρμηση): Ακούστε το παρακάτω τραγούδι στη διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=rL2OvTQkKeU.Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέ-
ρεται; Καταγράψτε το χρονικό-ιστορικό των Σταυροφοριών. Με τη βοήθεια του camp-
tools κάντε τον εννοιολογικό χάρτη τους. 

2η δραστηριότητα: «Εν ονόματι του Θεού». Συντάξτε το χρονολόγιο των θρησκευτικών 
πολέμων. Επιπρόσθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή time toast 
(http://www.timetoast.com/) και να κάνετε τη χρονογραμμή τουλάχιστον τριών βασι-
κών σταθμών στην ιστορία της «πάλης των Θεών».  

3η δραστηριότητα: Αφού εντοπίσετε το θρησκευτικό χάρτη της Ευρώπης στον παρα-
κάτω σύνδεσμο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3333 με τη βοήθεια του εργαλείου 
think ling που θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.thinglink.com/ κάντε το χάρτη 
διαδραστική εικόνα και προσθέστε πάνω από τα κράτη της Ευρώπης ότι εσείς κρίνετε 
χρήσιμο για την θρησκευτική της ανθρωπογεωγραφία από τις έως τώρα αποκτηθείσες 
γνώσεις σας. 

4η δραστηριότητα (Βιωματική): ρόλος στον τοίχο. Σ’ ένα μεγάλο χαρτί σχεδιάστε το 
περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής που αναπαριστά την Υπατία. Καταγράψτε εντός 
του περιγράμματος μια σκέψη και τρία συναισθήματα της κατηγορουμένης φιλοσόφου 
για τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης της και εκτός του 
περιγράμματος μια σκέψη και τρία συναισθήματα των δικαστών της και του ακροατη-
ρίου αντίστοιχα. 

5η δραστηριότητα: Παρακολουθήστε το video στη διεύθυνση  

https://www.youtube.com/watch?v=RwsYgHDAR581 και καταγράψτε τα αίτια και τα 
γεγονότα που οδήγησαν σε μια από τις μεγαλύτερες «θρησκευτικές» σφαγές στην ι-
στορία, στη σφαγή της νύχτας του αγίου Βαρθολομαίου. 

6η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στη θρησκευτική μισαλλοδοξία και αναρτήστε την στον ηλεκτρονικό πίνακα 
ανακοινώσεων (padlet) της ομάδας σας. 
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ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 

«Μίσος εγείρει νείκος, πάντας δε τους μη φιλονεικούντας καλύπτει φιλία»(Πα-
ροιμ.10,12) 

1η δραστηριότητα (αφόρμηση): Με αφορμή το παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε τα 
χαρακτηριστικά του θρησκευτικού φανατισμού: «Θεωρώ τον θρησκευτικό φανατισμό 
ως παρέκκλιση του γνήσιου θρησκευτικού βιώματος. Ο φανατισμός αυτός, που συχνά 
εξελίσσεται σε μισαλλοδοξία, αναπτύσσεται είτε από σπέρματα θρησκευτικού τύπου είτε 
από μη θρησκευτικές ρίζες, όπως από παράγοντες πολιτικούς, εθνικιστικούς, που ζητούν 
να χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία για άλλες επιδιώξεις...» (Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Α-
ναστάσιος). 

2η δραστηριότητα: Να ορίσετε με συντομία τους παρακάτω όρους: 

Φανατισμός: Ανεξιθρησκία:  Θρησκευτική ελευθερία: 

3η δραστηριότητα: Αφού περιηγηθείτε στις πληροφορίες που σας δίνει ο παρακάτω 
σύνδεσμος http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5068 αναγνωρίστε τις μορφές του 
φανατισμού στις οποίες εστιάζει. 

4η δραστηριότητα: Δημιουργική γραφή. Καταγράψτε αυθόρμητα τις σκέψεις που σας 
γεννά η παρακάτω γελοιογραφία. 

 

5η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου Toondoo κάντε τα δικά σας σκίτσα 
σε σχέση με το θρησκευτικό φανατισμό. 

6η δραστηριότητα (προαιρετική): Μέσα από το παρακάτω κείμενο να σκιαγραφήσετε 
το προφίλ του φανατικού. 

 «Ο φανατισμός, … μπορεί να εμφανισθεί στους άθεους όπως και στους πιστούς, στους 
προοδευτικούς όπως και στους συντηρητικούς. Ριζώνει στο άγχος και στην αλαζονεία. 
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…Ο φανατικός έχει συχνά την ψύχωση της συνωμοσίας! Μάλιστα, μια μορφή απελπι-
σμένης αλαζονείας μπορεί να οδηγήσει τον καθένα να πεισθεί ότι είναι ο μόνος που 
μένει στην αλήθεια, μια αλήθεια την οποία απολυτοποιεί, και την οποίαν κατέχει… Αν 
είσαι διαφορετικός από εμένα, αυτό σημαίνει ότι θέλεις το θάνατό μου! Ο φανατικός 
είναι συχνά ένα ον αβέβαιο, ανήσυχο, αποδιοργανωμένο…, θεωρεί πως εκείνος που 
διαφωνεί μαζί του σε ένα σημείο, έστω και δευτερεύον, έχει άδικο σε όλα και για όλα. 
Είναι ανίκανος να περάσει μέσα στην ετερότητα του άλλου, να τον καταλάβει λίγο, να 
δεχτεί πως ίσως έχει δίκιο, έστω και εν μέρει. Ορισμένες λέξεις, που αγνοεί την πραγ-
ματική τους σημασία, τον κάνουν μανιακό» (Ολιβιέ Κλεμάν). 

7η δραστηριότητα (μελέτη περίπτωσης): Παρακολουθήστε το video που αφορά στα ση-
μειώματα που έστελναν οι εβραίοι μέσα από τα τρένα που τους οδηγούσαν στα στρα-
τόπεδα στην παρακάτω διεύθυνση:  

https://www.youtube.com/watch?v=iMkY3RUNAlQ.Τώρα φανταστείτε πως με συνο-
πτικές διαδικασίες και εξαιτίας της καταγωγής και της θρησκείας σας είστε εσείς αυτοί 
που επανδρώνουν τα τρένα της ντροπής. Στείλτε τα δικά σας σημειώματα μέσα από 
αυτά. 

8η δραστηριότητα: η καρέκλα της αφήγησης(βιωματική)  

Ένας από εσάς θα καθίσει στην καρέκλα της αφήγησης, θα συναισθανθεί, θα θυμηθεί, 
θα περιγράψει και θα αφηγηθεί τη στιγμή της σύλληψης, την επιβίβαση στα τρένα και 
το… ταξίδι. Στο τέλος της αφήγησης θα δεχτεί ερωτήσεις από τους συνταξιδιώτες-α-
κροατές.  

 9η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. 

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ 

1η δραστηριότητα: αφόρμηση (Artful thinking): Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τον 
παρακάτω πίνακα επεξεργαστείτε τον με τη βοήθεια της παλέτας του artful thinking : 

 

(Ο Γαλιλαίος αντιμετωπίζει την Ιερά Εξέταση ,πίνακας του Κριστιάνο Μπάντι, 1857) 
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Γαλάζιο: αναρωτηθείτε, εξετάστε και περιγράψτε την απεικόνιση της μορφής του Γα-
λιλαίου και αναζητήστε τις αιτίες που τον έφεραν ενώπιον του δικαστηρίου της ιεράς 
εξέτασης. 

Πράσινο: παρατηρείστε και περιγράψτε τα πρόσωπα που συνθέτουν το δικαστήριο και 
τον τρόπο που απεικονίζονται. Πως θα περιγράφατε τη στάση του σώματος και τις εκ-
φράσεις των προσώπων; 

Πορτοκαλί Να συγκρίνετε τον πίνακα με άλλους πίνακες που έχουν την ίδια θεματο-
λογία. 

Βιολετί: Διερευνείστε την πολυπλοκότητα του έργου αν και όπου κρίνετε ότι υπάρχει. 

Κίτρινο: Εξετάστε το από διαφορετικές οπτικές γωνίες θέασης. Τι πιστεύετε πως θα 
ένιωθε όταν το παρατηρούσε ο καλλιτέχνης που τον φιλοτέχνησε, ο κατηγορούμενος 
Γαλιλαίος ,οι ιεροεξεταστές, το ακροατήριο, εσείς; 

Κόκκινο: Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας. 

2η δραστηριότητα (προαιρετική): Καλούνται τα μέλη της ομάδας σας να ενσαρκώσουν 
το τριμελές δικαστήριο της ιεράς εξέτασης που απεικονίζεται στον πίνακα και τον κα-
τηγορούμενο Γαλιλαίο. Το ρόλο του ακροατηρίου θα έχει η ολομέλεια.  

3η δραστηριότητα: Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε τις διεθνείς συμβάσεις 
που αφορούν στη θρησκευτική ελευθερία. Εντοπίστε και καταγράψτε τα ακριβή άρθρα. 

4η δραστηριότητα: Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα: Αναζητήστε την εξέλιξη 
της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος του θρησκεύειν από την ίδρυση του 
νεώτερου Ελληνικού κράτους έως σήμερα. 

5η δραστηριότητα: Όταν τα δικαιώματα παραβιάζονται(μελέτη περίπτωσης): Αναζητή-
στε και παρουσιάστε μια υπόθεση που απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και α-
φορούσε σε παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας. 

6η δραστηριότητα: μοντέλο προσομοίωσης: Η τάξη σας αποτελεί την αρμόδια κοινο-
βουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τη θρησκευτική ελευθερία 
και ανεξιθρησκία στην Ελλάδα μετά τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη γενικότερα. Επεξεργαστείτε τα βασικά του άρθρα πριν το παραπέμ-
ψετε στην Ολομέλεια προς ψήφιση. 

7η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. 
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OI ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

1η δραστηριότητα (αφόρμηση): Αφού ακούσετε το τραγούδι των U2 στην παρακάτω 
διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=LQZLPV6xcHI αναζητήστε την ιστο-
ρική συγκυρία, τον τόπο, το χρόνο και το γεγονός στο οποίο αναφέρεται. Ποιες άλλες 
αντίστοιχα ακραίες συμπεριφορές εξαιτίας της πολιτικής- θρησκευτικής ετερότητας 
σας θυμίζει;  

2η δραστηριότητα: Τα… σπίτια του Θεού: Ναοί, τζαμιά και συναγωγές στις ευρωπαϊκές 
χώρες. Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, συλλέξτε πληροφορίες και αναλογιστείτε τι μαρ-
τυρούν όλα αυτά για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η απάντησή σας θα έχει τη μορφή 
άρθρου που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ή στο περιοδικό του σχολείου σας. 

3η Δραστηριότητα: Αναζητήστε και καταγράψτε τις θρησκευτικές κοινότητες στην Ελ-
λάδα σήμερα. 

4η δραστηριότητα: Στα πλαίσια της δημοσιογραφικής σας έρευνας συντάξτε ένα ερω-
τηματολόγιο που θα εστιάζει σε καίρια περί θρησκείας θέματα στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη του σήμερα. Το ερωτηματολόγιο θα το δώσετε να συμπληρωθεί ανώνυμα από 
τους συμμαθητές σας. Τα αποτελέσματα, αφού τα συγκεντρώσετε και τα επεξεργα-
στείτε, θα τα παρουσιάσετε στην ολομέλεια με τη μορφή powerpoint. 

5η δραστηριότητα: Παρακολουθήστε την ταινία « Ρώτα την καρδιά σου» στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=YKZbkIg-8Z4 Στη συνέχεια κά-
ντε μια παρουσίαση για το θέμα. Εάν το επιθυμείτε αναζητήστε και πάρτε συνέντευξη 
από ένα σύγχρονο κρυπτοχριστιανό. 

6η δραστηριότητα: στρογγυλή τράπεζα και 4 δημοσιογράφοι… συνομιλούν: Γιατί είναι 
σημαντικός ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών; Η ολομέλεια κάνει τις δικές της παρεμ-
βάσεις. 

7η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία 

8η δραστηριότητα (έλεγχος γνώσεων): Με τη βοήθεια του movie maker κάντε ένα σύ-
ντομο video ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία με τίτλο: «ο… 
δικός μου θεός». Η ταινία θα παρουσιαστεί στο κανάλι στο οποίο εργάζεστε (η ολομέ-
λεια της τάξης). 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

1η δραστηριότητα: Όταν ο Θεός …εμπνέει. Αναζητήστε πίνακες ζωγραφικής με θρη-
σκευτικό περιεχόμενο και κάντε τα δικά σας ψηφιακά photoalbum.  
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2η δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε το άρθρο «Καταστρέφοντας την Ιστορία» στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=693979 αναζητήστε στο 
διαδίκτυο περαιτέρω πληροφορίες για την καταστροφή έργων τέχνης ανά τους αιώνες 
με αφορμή τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. 

3η δραστηριότητα: Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες  

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

 

Εικόνα 3 

γράψτε με μορφή Λίμερικ και Χαϊκού τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας προ-
κάλεσαν. 
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 4η δραστηριότητα: στην παρακάτω διεύθυνση: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ge-PoZ8RRco δείτε και μελετήστε τα σκίτσα που 
αναφέρονται στο θρησκευτικό φανατισμό. Στη συνέχεια αναλάβετε δράση και ως μι-
κροί καλλιτέχνες- σκιτσογράφοι καταθέστε τις δικές σας δημιουργίες!  

5η δραστηριότητα: Η διακήρυξη των καλλιτεχνών. Έχοντας ως κεντρικό πυρήνα την 
άποψη της υπουργού πολιτισμού της Γαλλίας Φλερ Πελερέν πως «Η τέχνη είναι η κα-
λύτερη απάντηση στον τρόμο», συντάξτε τη διακήρυξη των καλλιτεχνών του τμήματος 
σας. Κεντρικός πυρήνας της διακήρυξης θα είναι οι τρόποι με τους οποίους η τέχνη 
μπορεί να συμβάλλει στην απάλειψη του θρησκευτικού φανατισμού.  

 6η δραστηριότητα: Με το εργαλείο glogster φιλοτεχνήστε τη δική σας αφίσα που θα 
έχει ως θέμα την αρμονική θρησκευτική-ιδεολογική συνύπαρξη των λαών. 

7η δραστηριότητα: Αφού ακούσετε το μελοποιημένο ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη 
στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=BfyrN9uWEpA,ποια 
πιστεύετε πως θα πρέπει να είναι η στάση ζωής ενός ευρωπαίου πολίτη στα σημεία των 
καιρών του σήμερα; Η απάντηση σας μπορεί να πάρει οποιασδήποτε μορφής εικαστική 
έκφραση.  
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« Όταν θυμωμένα κύματα χτυπούν τον τόπο μας»  
Σενάριο διδασκαλίας γεωκινδύνου με χρήση Τ.Π.Ε. 

1 Κλωνάρη Αικατερίνη, 2Πασσαδέλλη Ανθούλα – Στυλιανή 
1Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γεωγραφίας Τμήμα Γεωγραφίας, Πα-

νεπιστήμιο Αιγαίου, aklonari@geo.aegean.gr 
2Msc,Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, geom14018@geo.aegean.gr 

Περίληψη 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση δημιουργεί νέα μαθησιακά περιβάλλοντα που 
συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη βελτίωση της 
ποιότητας μάθησης. Με τη βοήθεια νέων πολυδύναμων εργαλείων μπορεί ο εκπαιδευ-
τικός να δομήσει σενάρια διδασκαλίας που θα κάνουν τη μάθηση περισσότερο αποτε-
λεσματική. Μια τέτοια προσπάθεια πραγματεύεται και το ακόλουθο άρθρο. Αφορά ένα 
σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου και συν-
δέεται με την ενότητα: «Το εσωτερικό της γης – Ενδογενείς και Εξωγενείς δυνάμεις – 
Σεισμοί και ηφαίστεια». Το σενάριο «Όταν θυμωμένα κύματα χτυπούν τον τόπο μας» 
στοχεύει στο να γνωρίσουν οι μαθητές τις συνέπειες της δράσης των ενδογενών δυνά-
μεων στην επιφάνεια της γης, να αναγνωρίσουν τα κύματα tsunami, ποια είναι η αιτία 
δημιουργίας τους, τα χαρακτηριστικά τους και ο αντίκτυπος τους στην ζωή των ανθρώ-
πων. Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά, υ-
περμέσα, πολυμέσα και μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο. Επίσης για την 
οπτικοποίηση των πληροφοριών και την δημιουργία χάρτη χρησιμοποιείται το Σύ-
στημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, QGIS. 

Λέξεις-Κλειδιά: εσωτερικό της γης, λιθοσφαιρικές πλάκες, σεισμός, τσουνάμι 

Εισαγωγή: Σκεπτικό του σεναρίου - Διδακτικές προσεγγίσεις 

 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 (Jonassen 2000), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ε-
μπλεκομένων μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει 
χώρα. 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία, περιβάλλον της τάξης, αντικείμενα διδα-
σκαλίας, κλπ, αποτελούν μέρη ενός συστήματος δραστηριότητας που αλληλεπιδρούν. 
Η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί το διαμεσολαβητικό εργαλείο & τη μονάδα ανάλυσης 
της μαθησιακής διαδικασίας.  

Με αυτό το σενάριο μάθησης επιδιώκεται να γίνει η διδασκαλία ενδιαφέρουσα, με την 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν, να διερευνή-
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σουν, και τελικά να μάθουν (ανακαλυπτική μάθηση). Οι μαθητές συνεργάζονται με-
ταξύ τους προκειμένου να βρουν τις βασικές έννοιες-άξονες του φαινομένου. Κατά τη 
διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, οι μαθητές συζητούν, α-
ναλύουν, διατυπώνουν αμφιβολίες, επιλύνουν προβλήματα (problem solving). 

Συμβολή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

Οι Τ.Π.Ε. θεωρούνται πλέον από τα ισχυρότερα εργαλεία του εκπαιδευτικού και του 
μαθητή και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην σταδιακή υποχώρηση της δασκαλο-
κεντρικής διδασκαλίας και στην αντικατάσταση της από την μαθητοκεντρική. Το μο-
ντέλο που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια δίνει τη θέση του σε ένα καινούριο 
μοντέλο που χαρακτηρίζεται από σύγχρονές παιδαγωγικές και διδακτικές απόψεις (κα-
τασκευή της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή, ενεργητική, βιωματική, ομαδοσυνεργα-
τική μάθηση δραστηριότητες που συνδέονται με την πραγματική ζωή και έχουν νόημα 
για τον μαθητή, διαθεματικές μορφές σκέψης και έκφρασης, έντονη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών κτλ) (Κοντογεώργος & Μαραγκός, 2003). Η χρήση των διαδικτυακών 
εργαλείων για μαθησιακούς σκοπούς αναμένεται να ασκήσει σημαντική επίδραση στην 
εκπαίδευση και τον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν εξαιτίας της αλλαγής στη σχέση 
μεταξύ της διδασκαλίας και της μάθησης, της έρευνας και της κατασκευής της γνώσης 
και των ορίων ανάμεσα στις δραστηριότητες στην τάξη και στο σπίτι (Κλωνάρη, 2015). 
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των Τ.Π.Ε. είναι η πολύ γρήγορη διαχείριση όγκου δε-
δομένων και πληροφοριών, και η παρουσίαση πληροφοριών μέσω δυναμικών, αλλη-
λεπιδραστικών, πολλαπλών αναπαραστάσεων (Mikropoulos & Bellou, 2006). Αντί-
θετα η έλλειψη της κατάλληλης χρήσης εποπτικών μέσων διδασκαλίας οδηγεί σε δα-
σκαλοκεντρικές μεθόδους, απώλεια αυτενέργειας και αναζήτησης του νέου, της σύν-
θεσης, της συσχέτισης και της ευχαρίστησης (Κατσίκης, 2001). Σημαντικός αριθμός 
ερευνών επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση των Τ.Π.Ε. στην κατανόηση βασικών εν-
νοιών γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές 
Επιστήμες, καθώς και στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη 
δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους µμαθητές 
(Croock, et al., 2010). Η διδασκαλία με Τ.Π.Ε. δίνει τη δυνατότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, προκαλείται η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και εξασφαλί-
ζεται η αποτελεσματικότητα της μάθησης (Κλωνάρη, κ.α, 2015). Απεγκλωβίζει τον 
μαθητή από τη μελέτη ενός θέματος από το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο και από 
τη στείρα απομνημόνευση.  

 Οι νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των βασικών γεωγρα-
φικών εννοιών γιατί μέσω αυτών συγκεκριμενοποιούνται αφηρημένες έννοιες και δια-
δικασίες. Εμπλουτίζεται η διδασκαλία, διευκολύνονται οι μαθητές στην αναζήτηση 
πληροφοριών, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτούν άμεση αντίληψη των 
συνεπειών που έχουν για τον άνθρωπο φαινόμενα ή γεγονότα και διευκολύνεται η σύν-
δεση γεωγραφικών θεμάτων με άλλες γνωστικές περιοχές (Κλωνάρη, κ.α.2013). 
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Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στους φυσικούς κινδύνους 

Μη μπορώντας ο άνθρωπος να επέμβει τις φυσικές γεωλογικές και κλιματικές διαδικα-
σίες πρέπει να εστιαστεί στη διαδικασία πρόληψης και μείωσης των φυσικών κινδύνων 
αφού πρώτα κατανοήσει τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των φαινομένων. Η 
συνειδητοποίηση των κινδύνων είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που μπο-
ρεί να επηρεάσει τους ανθρώπους και να τους προετοιμάσει στο να αντιμετωπίσουν 
μια καταστροφή (Adiyoso, Kanegae, 2012). Το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
συμβάλλοντας στη γνώση και θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση των συνεπειών 
των φυσικών καταστροφών γιατί συμβάλλει και στη διάδοση πληροφοριών. Είναι ση-
μαντικό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και με τη σειρά τους 
ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη κοινότητα διαδίδοντας σωστή γνώση σχετικά με την 
καταστροφή και την ετοιμότητα. Η εκπαίδευση θεωρείται το πρώτο βήμα για την αντι-
μετώπιση φυσικών καταστροφών και η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στο σχο-
λείο θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική (Ronan & Johnston, 2003). Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού θα βοηθούσε ένα προσβάσιμο και καινοτόμο διδακτικό 
υλικό από το διαδίκτυο καθώς και εργαλεία, όπως για παράδειγμα το QGIS, που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν τελματώσει σε προκαθορι-
σμένα σχέδια και άκαμπτα προγράμματα σπουδών τα οποία αποτυγχάνουν να διεγεί-
ρουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Παρουσίαση σεναρίου 

Τίτλος 

« Όταν θυμωμένα κύματα χτυπούν τον τόπο μας» 

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Όπως προαναφέραμε το παρόν σχέδιο: «Όταν θυμωμένα κύματα χτυπούν τον τόπο 
μας», συνδέεται με την ενότητα του μαθήματος της Γεωλογίας- Γεωγραφίας της Α΄ 
Γυμνασίου: «Το εσωτερικό της γης – Ενδογενείς και Εξωγενείς δυνάμεις – Σεισμοί και 
ηφαίστεια» που είναι πλήρως συμβατή με το ΑΠΣ Γεωλογίας –Γεωγραφίας (2003) και 
το συμπληρωματικό νέο ΠΣ Γεωγραφίας (2011).  

Γνώσεις των μαθητών από προηγούμενες τάξεις 

Οι μαθητές: 

Eίναι ήδη από την ΣΤ΄ Δημοτικού γνώστες της ύπαρξης των λιθοσφαιρικών πλακών 
και της δομής του εσωτερικού της γης και μπορούν να κατανοήσουν, στο βαθμό που 
το επιτρέπει η ηλικία τους, ότι κάποιες διεργασίες στο εσωτερικό της γης επηρεάζουν 
την μορφή της επιφάνειας της. 

Έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο. 
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Έχουν ικανότητα δημιουργίας power point και movie maker όπως προκύπτει από την 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων (pre-test) και από σχετική ενημέρωση από την υπεύ-
θυνη εκπαιδευτικό του μαθήματος της Πληροφορικής.  

Στόχοι: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Οι μαθητές: 

1. Να συσχετίζουν τα όρια και τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών με φαινό-
μενα που αυτές δημιουργούν. 

2. Να εντοπίζουν τις περιοχές της γης που παρουσιάζουν υψηλή σεισμικότητα και 
πιθανότητα εμφάνισης tsunami. 

3. Να περιγράφουν τον τρόπο δημιουργίας των tsunami και να είναι ικανοί να ερ-
μηνεύουν τη σχέση του συγκεκριμένου φαινομένου με τους σεισμούς και ηφαί-
στεια. 

4. Να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις αυτών των φαινομένων στη ζωή των ανθρώ-
πων. 

5. Να αξιολογούν τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός tsunami τόσο για το περι-
βάλλον όσο και για την ζωή των ανθρώπων. 

6. Να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια έντονα σεισμική περιοχή 
λόγω της θέσης της στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και είναι απαραίτητη 
η γνώση των κανόνων αντισεισμικής προστασίας και να υποθέσουν περιοχές 
που θα μπορούσε να δημιουργηθεί tsunami. 

7. Να ενημερωθούν σχετικά με τους κανόνες προστασίας κατά την διάρκεια και 
μετά το τέλος του tsunami. 

Β. Ως προς την χρήση νέων τεχνολογιών 

Οι μαθητές: 

1. Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία Power point, movie maker για την παρου-
σίαση εργασιών. 

2. Να χρησιμοποιούν ΓΣΠ για τη δημιουργία χάρτη. 
3. Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο για την εύρεση έγκυρων και αξιό-

πιστων πληροφοριών. 

 

Γ. Ως προς την μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές: 
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1. Να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο 
στη μαθησιακή διαδικασία. 

2. Να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο Δια-
δίκτυο. 

3. Να αναπτύξουν την διερευνητική ικανότητα μέσα από πολυμεσικά περιβάλλο-
ντα και να τα χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάθησης. 

4. Να ερμηνεύσουν φυσικά φαινόμενα μέσα από προσομοιώσεις, αναπαραστάσεις 
και πειράματα. 

5. Να ενισχύσουν την ύπαρξη συνεργατικού πνεύματος.  
6. Να καλλιεργήσουν ικανότητες-δεξιότητες και να εκφραστούν δημιουργικά. 
7. Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού  

Για την υλοποίηση του σεναρίου, χρησιμοποιείται: 

1) Video, Animation. Η χρήση αυτών των πολυμέσων αποσκοπεί στο να παρακινήσουν 
τους μαθητές να εμπλακούν στη διαδικασία μάθησης. 

2) Θα χρησιμοποιηθεί εφαρμογή προσομοίωσης στην οποία θα φαίνεται η κίνηση των 
λιθοσφαιρικών πλακών και η δημιουργία tsunami.  

3) Hot Potatoes. Με αυτό το λογισμικό αλληλεπιδραστικά τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, 
σταυρόλεξα, αντιστοιχίσεις, συμπληρώσεις κενών κ.τ.λ. δίνουν την ευκαιρία στους μα-
θητές να ελέγξουν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους. 

4) Προγράμματα παρουσίασης (Power Point, video). Πρόκειται για λογισμικά οπτικο-
ποίησης. Είναι πολυμεσικά και υπερμεσικά εργαλεία. Τα λογισμικά αυτά θα χρησιμο-
ποιηθούν στο συγκεκριμένο σενάριο για να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες διαχεί-
ρισης έργου και δεξιότητες διερεύνησης, ανακάλυψης. Μ΄ αυτό τον τρόπο ενισχύονται 
οι γνωστικές δομές του μαθητή. 

5) Διαδίκτυο. Θα αξιοποιηθεί αφού προηγηθεί έλεγχος των ιστοσελίδων πριν δοθούν 
στους μαθητές. Έτσι με καθοδηγούμενη διερεύνηση - ανακάλυψη οι μαθητές συλλέ-
γουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

 6) GIS. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) επιτρέπουν στους μαθητές 
να συνδέσουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και να προχωρήσουν σε ψηφιοποίηση 
και δημιουργία του δικού τους θεματικού χάρτη. Μ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα 
αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον γιατί θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο στην κατασκευή του χάρτη και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.  

Διάρκεια 

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου χρειάζονται 8 διδακτικές ώρες. 

1604

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Οργάνωση τάξης – απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσα στην τάξη και στo εργαστήριο Η/Υ. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να υπάρχει στην αίθουσα βιντεοπροβολέας και σύνδεση με internet. 
Στους υπολογιστές του εργαστηρίου θα πρέπει να έχει γίνει εγκατάσταση του προγράμ-
ματος QGIS και να υπάρχει κι εκεί δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο σε όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές χωρίζονται σε διμελείς ομάδες οπότε απαιτείται 
ο κατάλληλος αριθμός σταθμών εργασίας. 

Πορεία διδασκαλίας: 

1η διδακτική ώρα: (στην τάξη) Πρόκληση ενδιαφέροντος –ανίχνευση ιδεών (pre-test) 

Το ξεκίνημα της διδασκαλίας γίνεται με συζήτηση σχετικά με τις καταστροφές που 
προκαλούν οι ενδογενείς δυνάμεις (σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείων, tsunami κ.τ.λ.) και 
που πιθανά να γνωρίζουν οι μαθητές. Ακολουθεί προβολή video: 
https://www.youtube.com/watch?v=RDOuwMj7Xzo σχετικά με το tsunami που προ-
κλήθηκε στην Ταϊλάνδη από το σεισμό του 2004. Στόχος είναι να προκληθεί το ενδια-
φέρον των μαθητών.  

Στη συνέχεια διανέμεται ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές με σκοπό να διερευνη-
θούν οι πρότερες γνώσεις τους. Γίνεται χωρισμός σε ομάδες. Η σύνθεση των ομάδων 
γίνεται ύστερα από μελέτη του pretest και με βάση τις γνώσεις που έχουν στη χρήση 
Η/Υ. Επιδιώκεται σε κάθε ομάδα να υπάρχουν μαθητές με διαφορετικό επίπεδο γνώ-
σεων στους υπολογιστές ώστε να αναπτυχθεί το πνεύμα συνεργατικότητας. Τέλος σε 
ένα φύλλο εργασίας που τους δίνεται καταγράφουν τα στοιχεία και το όνομα κάθε ο-
μάδας. (Σύνδεση με τους στόχους 5, 4). 

2η διδακτική ώρα: (στο εργαστήριο) γνωστική σύγκρουση – αναδόμηση επιστημονικά 
ορθών ιδεών. 

Η δεύτερη διδακτική ώρα ξεκινά με συζήτηση-προβληματισμό για το πώς είναι το ε-
σωτερικό της Γης και τις δυνάμεις που δρουν σ’ αυτό. Ακολουθεί η προβολή του video 
https://www.youtube.com/watch?v=hOmoTCTh2ew. Μετά την παρακολούθηση οι 
μαθητές διατυπώνονται υποθέσεις για το πώς δημιουργείται ένα tsunami και ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια τους δίνεται ένα φύλλο εργασίας μέσα από το 
οποίο με χρήση του μαθησιακού αντικειμένου: 
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3220?locale=el και της προσομοίωσης: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Xebwzb3dDE, έχουν την ευκαιρία να επαληθεύ-
σουν τις υποθέσεις τους. Μετά την συμπλήρωση των φύλλων εργασίας οι ομάδες ανα-
κοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματα τους και γίνεται συζήτηση-
επεξήγηση. (Σύνδεση με τους στόχους 1, 2, 14) 

3η διδακτική ώρα: (στο εργαστήριο) Εφαρμογή 
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Ζητείται από τους μαθητές να προβλέψουν σε ποιες περιοχές του κόσμου υπάρχει πι-
θανότητα να προκληθεί ένα tsunami και να αιτιολογήσουν την άποψή τους. Εκφράζουν 
πάλι υποθέσεις βασιζόμενοι σε πρότερες γνώσεις τους, όπως τη γνώση που αφορά στα 
όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και τον ορισμό των σεισμικών και ηφαιστειακών ζω-
νών στο κόσμο. 

Μοιράζονται στις ομάδες λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του QGIS, δημιουργούν 
χάρτες, εξάγουν συμπεράσματα τα οποία και καταγράφουν στα φύλλα εργασίας τους. 
(Σύνδεση με τους στόχους 1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, 16). 

4η διδακτική ώρα: (στο εργαστήριο) 

Σε αυτή την διδακτική ώρα οι μαθητές μελετούν, παίρνουν πληροφορίες και ενημερώ-
νονται από τους ιστότοπους και από υλικό που υπάρχει σε φάκελο στην επιφάνεια ερ-
γασίας. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή των γνώσεων με ασκήσεις στο Hot Potatoes 
(σταυρόλεξα, επιλογή σωστού-λάθους κ.τ.λ.). Η κάθε ομάδα προσπαθεί να συγκεντρώ-
σει τους περισσότερους πόντους σε λιγότερο χρόνο. Η συγκέντρωση της βαθμολογίας 
καταγράφεται σε φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί. Στο συγκεκριμένο φύλλο επίσης 
οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα καλούνται 
να δημιουργήσουν ένα κατάλογο με συμβουλές και σωστές ενέργειες που πρέπει να 
γίνονται μετά από μια ισχυρή σεισμική δόνηση. (Σύνδεση με τους στόχους 7, 10, 12, 
13, 15,17). 

5η διδακτική ώρα: 

Ύστερα από συζήτηση γίνεται χωρισμός του θέματος σε υποενότητες (το εσωτερικό 
της γης, λιθοσφαιρικές πλάκες, πώς δημιουργείται ένα τσουνάμι, τα καταστρεπτικό-
τερα τσουνάμι, επιπτώσεις). Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ασχοληθεί με μία ενότητα 
παίρνοντας πληροφορίες από ιστότοπους που προτείνει ο ερευνητής και που βρίσκο-
νται σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες δη-
μιουργούν μια σύντομη παρουσίαση με πέντε διαφάνειες. Στη συνέχεια γίνεται σύν-
θεση των εργασιών όλων των ομάδων, προβολή της εργασίας και συζήτηση του απο-
τελέσματος. (Σύνδεση με τους στόχους 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16). 

6η και 7η διδακτική ώρα: 

Οι ομάδες των μαθητών με την καθοδήγηση του ερευνητή γράφουν μια δική τους ιστο-
ρία με στοιχεία πραγματικά και φανταστικά. Στη συνέχεια την εικονογραφούν και δη-
μιουργούν το δικό τους video με το πρόγραμμα movie maker. (Σύνδεση με τους στό-
χους 4, 5, 8, 15, 16, 17). 

8η διδακτική ώρα 

Την τελευταία ώρα συμπληρώνουν τα τελικά ερωτηματολόγια (posttest) στα οποία υ-
πάρχουν οι ίδιες ερωτήσεις με τα αρχικά (pretest). Επίσης οι ομάδες παρουσιάζουν τα 
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έργα τους στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές αξιολογούνται στην αλλαγή του γνω-
στικού επιπέδου τους μετά τη διδακτική παρέμβαση, στο βαθμό συμμετοχής τους στο 
παραγόμενο έργο, στο βαθμό συνεργασίας των μελών της ομάδας και στο τελικό απο-
τέλεσμα παραγωγής έργων. Οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια, η απο-
δοτικότητα τους στις εργασίες και η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού πακέτου.  

 

Αξιολόγηση του Σεναρίου - Επισημάνσεις - Επίλογος. 

Μετά την εφαρμογή του διδακτικού πακέτου διαπιστώνεται αλλαγή στο γνωστικό, στο 
συναισθηματικό αλλά και στο επίπεδο ικανοτήτων. Όλοι οι μαθητές καταφέρνουν να 
βελτιώσουν το αρχικό τους γνωστικό επίπεδο και αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις σε 
ερωτήσεις των φύλλων εργασίας όπου παρατηρείται ότι είναι σε θέση να εξηγήσουν 
και να περιγράψουν με ακριβέστερο και πιο αναλυτικό τρόπο, απ΄ ότι στην αρχή, τα 
προς μελέτη φαινόμενα – έννοιες (Κλωνάρη & Πασσαδέλλη, 2016). Από τον εκπαι-
δευτικό παρατηρείται επίσης ότι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον κατά την ενασχόλησή 
τους και δεν παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης ή ανησυχίας. Παρακολουθούν τα Μαθη-
σιακά Αντικείμενα από το Φωτόδεντρο χωρίς να δυσκολευτούν καθόλου στη χρήση 
τους και στην κατανόηση τους. Ο βαθμός αλληλεπίδρασης και δυναμικής παρουσίασης 
των πληροφοριών αποτελεί επίσης μέτρο εκτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
και μαθησιακών δραστηριοτήτων (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010). Λαμβάνοντας υ-
πόψη τα παραπάνω παρατηρείται ότι μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου 
η πλειονότητα των μαθητών κατασκευάζει τους χάρτες με επιτυχία και ενθουσιασμό, 
δημιουργεί παρουσιάσεις και video αξιοποιώντας τις πληροφορίες και τις γνώσεις από 
τη διδακτική παρέμβαση. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι με απλή καθοδήγηση από τους εκ-
παιδευτικούς υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς τα Συστήματα Γε-
ωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ) και τα λογισμικά power point και movie maker από 
τους μαθητές. Η αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού πακέτου 
είναι επίσης υψηλή και στο επίπεδο δεξιοτήτων αλλά και στο συναισθηματικό επίπεδο. 
Μελετώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος από τους μαθητές, 
είναι εμφανής η θετική τους στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε..  

Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Τ.Π.Ε. 
και τα πολυμεσικά εργαλεία προσδίδουν θετικά αποτελέσματα στη διδακτική πράξη 
και ότι οι μαθητές εκτίθενται σε μια πλειάδα αντιληπτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 
την κριτική επεξεργασία και τη δημιουργική αξιοποίηση της παρεχόμενης πληροφο-
ρίας. Συνάμα ο κάθε μαθητής εξασκείται και αξιολογείται σε ένα ευχάριστο και ελκυ-
στικό περιβάλλον που στόχο του έχει να ενθαρρύνει και να ενισχύει την συνεχή προ-
σπάθεια για μάθηση (Αθανασιάδης, κ.α., 2007). Το συγκεκριμένο σενάριο κατέδειξε 
πως οι μαθητές είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις, να ανταπο-
κριθούν και να συμμετάσχουν πλήρως στις δραστηριότητες πετυχαίνοντας σημαντικά 
μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Περίληψη 

Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «Τα τοπία της Δυτικής Φθιώτιδας 
μέσα από τη ζωγραφική ντόπιων καλλιτεχνών» οι μαθητές/τριες του ΕΠΑ.Λ Μα-
κρακώμης ασχολήθηκαν με την παρατήρηση και την περιγραφή έργων ζωγραφικής 
ντόπιων καλλιτεχνών που είχαν ως πηγή έμπνευσης τα τοπία της Δυτικής Φθιώτιδας. 
Παρήγαγαν περιγραφικά κείμενα και φωτογράφισαν τα τοπία της ιδιαίτερης πατρίδας 
τους σε μια προσπάθεια αφενός να αναδείξουν το έργο των καλλιτεχνών και της περιο-
χής, αφετέρου να εξασκηθούν στον κειμενικό τύπο της περιγραφής με συγκεκριμένο 
στόχο: την παρουσίαση των έργων σε ειδική εκδήλωση του σχολείου και τη δημιουργία 
μικρής ταινίας για την προβολή της περιοχής μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία 
σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου 
Μακρακώμης-Σπερχειάδας. 

Λέξεις-Κλειδιά: περιγραφή, αφήγηση, ζωγραφική, τουριστική προβολή. 

Εισαγωγή 

Σε επίσημα κείμενα της UNESCO αναρτημένα στον δικτυακό της τόπο αναγνωρίζεται 
η σημαντική επίδραση του δημιουργικού πνεύματος στη διαμόρφωση της προσωπικό-
τητας, στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των παιδιών και των εφήβων και στη 
διατήρηση της συναισθηματικής ισορροπίας τους. Η «εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες 
και τον πολιτισμό» είναι μία διδακτική προσέγγιση που προτείνεται από τον διεθνή 
οργανισμό και εισάγει στην εκπαιδευτική διαδικασία την καλλιτεχνική έκφραση, κα-
θώς και πολιτιστικούς πόρους και πρακτικές, σύγχρονες και παραδοσιακές, ως γνω-
στικά εργαλεία. Στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των κοινωνιών ώστε να προωθηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση 
στη μάθηση.  

Οι θετικές επιδράσεις της διδακτικής αξιοποίησης των έργων τέχνης εντοπίζονται στην 
πνευματική, συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη ατόμων και κοινωνιών. Μια 
τέτοια εκπαίδευση ενδυναμώνει τη γνωστική ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων, 
όπως η κριτική, πρωτότυπη και δημιουργική σκέψη και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Επίσης βελτιώνει την κοινωνική προσαρμοστικότητα συντελώντας στην οικοδόμηση 
προσωπικών και συλλογικών ταυτοτήτων αλλά και αρετών όπως η ανεκτικότητα και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας, πάνω στις οποίες υφαίνονται οι συνεκτικοί κοινωνικοί 
δεσμοί. 
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Η βιωματική μάθηση μέσω της τέχνης αποτελεί ένα δυναμικό τμήμα του πεδίου της 
εκπαίδευσης (Κόκκος, 2009). Η έρευνα έχει δείξει ότι οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν 
στη θετική στάση των μαθητών προς το σχολείο και συνεπώς στη σχολική επιτυχία. 
Επίσης, προσφέρουν υψηλής ποιότητας μάθηση και μάλιστα δημιουργική, καθώς η 
γνώση που επιτυγχάνεται είναι πολυεπίπεδη και σφαιρική. Η κατανόηση της τέχνης 
αποτελεί μια σύνθετη διεργασία, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση και την καλλιέρ-
γεια του κριτικού στοχασμού (Bamford, 2006). Η Green (2000) θεωρεί ότι η συστημα-
τική ανάλυση έργων τέχνης επιτρέπει την ανακάλυψη διαφόρων διαστάσεων της πραγ-
ματικότητας, καθώς και ποικίλους τρόπους αντίληψης και συμπεριφοράς, που χαρα-
κτηρίζουν τύπους προσωπικότητας ή κοινωνικές ομάδες.  

Επιπλέον, η ενασχόληση με έργα τέχνης στο σχολείο ενισχύει την πολιτισμική συνεί-
δηση ενώ η παρατήρησή τους αποκαλύπτει κοινωνικές αξίες, ιστορικά και πολιτικά 
δεδομένα, φιλοσοφικές αντιλήψεις. Επιτυγχάνεται γνωστική ευελιξία, ερμηνευτική 
γνώση, φαντασιακή σκέψη, ανάπτυξη της αισθητικής (Efland, 2002).  

Ο βραζιλιάνος παιδαγωγός Paulo Freire αξιοποιούσε την αισθητική εμπειρία στη με-
τασχηματιστική μαθησιακή διεργασία, η οποία, με κατάλληλους χειρισμούς και με ό-
χημα το διάλογο, οδηγεί τελικά στην κριτική αντίληψη και συνειδητοποίηση της πραγ-
ματικότητας. Η «προβληματίζουσα» κατά τον Freire εκπαίδευση στηρίζεται στη δη-
μιουργικότητα και δυναμώνει την αληθινή σκέψη και δράση πάνω στην πραγματικό-
τητα που οδηγεί στην αλλαγή (Freire, 1972). Οι έρευνές του έδειξαν ότι σχέδια εργα-
σίας που ενέπλεκαν τις τέχνες, κυρίως τις διάφορες μορφές της λαϊκής τέχνης, και σχε-
τίζονταν με την εθνική/φυλετική και πολιτιστική ταυτότητα του μαθητή είχαν ως απο-
τέλεσμα τη βελτίωση των ακαδημαϊκών του επιδόσεων. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του Freire οι εκπαιδευτικοί συνδυάζουν δημιουργικά το γνωστικό αντικείμενό τους με 
διάφορες μορφές και δημιουργίες τέχνης, επιτυγχάνοντας στόχους και στις δύο περιο-
χές, γνωστικούς και αισθητικούς. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι πρόσφατες 
έρευνες της Bamford (2006). 

Για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος ελήφθησαν υπόψη 
οι προαναφερθείσες θεωρητικές θέσεις αλλά και προγράμματα που εφαρμόζονται σε 
σχολεία που ακολουθούν το πρόγραμμα του Freire, καθώς κρίθηκαν τα πλέον κατάλ-
ληλα να εφαρμοστούν σε μαθητές/τριες αγροτικής περιοχής που φοιτούν σε Επαγγελ-
ματικό Λύκειο και έχουν ιδιαίτερη ανάγκη καλλιτεχνικών ερεθισμάτων. 

Στόχοι προγράμματος 

Α) Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες και στάσεις 

Να εκτιμήσουν την καλλιτεχνική έκφραση των ντόπιων καλλιτεχνών αλλά και γενικό-
τερα να αναπτύξουν την αισθητική τους εμπειρία. Να δεχθούν ερεθίσματα για να α-
σχοληθούν προσωπικά με την τέχνη (ζωγραφική, φωτογραφία, λογοτεχνία) – και να 
αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Να εμπλακούν ενεργά στην προβολή του τόπου 
τους συνειδητοποιώντας την ταυτότητά τους ως δημοτών του συγκεκριμένου Δήμου 
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και αναλαμβάνοντας δράση. 

Β) Καλλιέργεια γραμματισμών και δεξιοτήτων 

Να οξύνουν την παρατηρητικότητα και την κριτική τους ικανότητα ώστε να επιτύχουν 
εύστοχη διατύπωση και επιτυχημένη περιγραφή. Να συνδυάζουν τον περιγραφικό με 
τον κριτικό τρόπο. Να εξασκηθούν στη σημειολογία της εικόνας και  
να καλλιεργήσουν τον οπτικό γραμματισμό. 

Γ) Γνώσεις για τη γλώσσα 

Να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου 
της περιγραφής και να αποκτήσουν τη δεξιότητα να τα εφαρμόζουν στην πράξη επαρ-
κώς σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες. Να περιγράφουν με ακρίβεια, τάξη και 
σαφήνεια έναν ζωγραφικό πίνακα (επιλογή παραγωγικού τρόπου οργάνωσης της περι-
γραφής - από το όλο στα μέρη). Να οργανώνουν την περιγραφή τους στον άξονα του 
χώρου (κινούμενοι στον οριζόντιο ή κάθετο άξονα, από το κέντρο στην περιφέρεια ή 
με τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Να παράγουν περιγραφικό κείμενο λαμβάνο-
ντας υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο, την απαιτούμενη γλωσσική ποικιλία, προσδιο-
ρίζοντας την οπτική γωνία της περιγραφής τους και προβαίνοντας στον δέοντα σχολια-
σμό. 

Φάσεις και διαδικασίες 

Παίρνοντας αφορμή από το κεφάλαιο «Περιγραφή» της Νεοελληνικής Γλώσσας της 
Α΄ Λυκείου και τις προτεινόμενες δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου, σχεδιά-
σαμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που να αγγίζει τα παιδιά και να τα παρακινεί σε δη-
μιουργική ενασχόληση με τις καλές τέχνες. Ο βασικός κορμός του προγράμματος ήταν 
η περιγραφή των πινάκων και η παραγωγή σχετικού κειμένου, ωστόσο, επειδή κάποιοι 
πίνακες, τοποθετούμενοι σε ορισμένη σειρά, αφηγούνταν μια ιστορία, σκεφτήκαμε να 
ζητήσουμε από τα παιδιά να γράψουν ένα διήγημα και συγκεκριμένα ένα ειδύλλιο με 
ευτυχή κατάληξη. Η μαθήτρια που προθυμοποιήθηκε να γράψει το διήγημα συμμετείχε 
στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Διηγήματος ενώ τα παιδιά που φωτογράφισαν 
τα τοπία της περιοχής τους, πέρα από τη χρήση των φωτογραφιών τους στο τελικό μας 
προϊόν, συμμετείχαν σε τοπικό μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας. 

Στη φάση της προετοιμασίας κρίθηκε σκόπιμο να προβληθούν μικρές ταινίες με περι-
γραφές έργων τέχνης ώστε να γίνει πιο κατανοητό το έργο που τους ζητήθηκε. Παρα-
κολούθησαν την περιγραφή της βυζαντινής εικόνας της Γέννησης του Χριστού, την 
περιγραφή έργων του Da Vinci από τη σειρά «Μια παλέτα γεμάτη ζωή» της Εκπαιδευ-
τικής Τηλεόρασης και επιπλέον, για να έχουν στη διάθεσή τους και κειμενικό πρότυπο 
περιγραφής ζωγραφικού πίνακα, τους δόθηκε η περιγραφή του πίνακα του Θεοτοκό-
πουλου «Η ταφή του Κόμη Οργκάθ» και η αντίστοιχη του πίνακα του Rene Puaux «Η 
Ελλάδα εξεγείρεται» από τα Μαθησιακά Αντικείμενα του Φωτόδεντρου. Λόγω του γε-
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γονότος ότι οι συγκεκριμένοι πίνακες που περιέγραψαν ανήκουν στην τέχνη naïve, κρί-
θηκε σκόπιμο να υπάρξει μια εξοικείωση των μαθητών με το συγκεκριμένο είδος τέ-
χνης μέσα από μια σχετική μικρή ταινία.  

Εν συνεχεία προχωρήσαμε δίνοντας στους μαθητές τις γενικές οδηγίες περιγραφής ζω-
γραφικού πίνακα: ακολουθούμε τον παραγωγικό τρόπο οργάνωσης της περιγραφής, το 
οποίο σημαίνει πορεία από το όλο στα μέρη και μάλιστα από πάνω προς τα κάτω και 
από την περιφέρεια στο κέντρο. Εστιάζουμε πρώτα στο κέντρο και προσπαθούμε να 
βρούμε τις νοητές γραμμές που χωρίζουν το έργο σε μέρη (τετράγωνα, ορθογώνια, κύ-
κλους).  

Το ερωτηματολόγιο που βοήθησε στην επεξεργασία των πινάκων περιελάμβανε τα α-
κόλουθα ερωτήματα: Αφού δώσετε μια συνολική εικόνα του πίνακα (τι βλέπουμε, ποιο 
είναι το θέμα), απαντήστε στα ερωτήματα: 1) Τι βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα; 
Ποιο είναι το βασικό μοτίβο γύρω από το οποίο οργανώνονται τα επιμέρους στοιχεία; 
2) Ποιο είναι το πλαίσιο, το σκηνικό, τι χρώματα κυριαρχούν, υπάρχει φως ή πηγές 
φωτός; Ποιος είναι ο χρόνος του πίνακα (εποχή, ώρα της ημέρας); 3) Ποια πρόσωπα 
απεικονίζονται; Πώς είναι τοποθετημένα; Τι κάνουν; 4) Υπάρχουν αλληγορίες, συμβο-
λισμοί; Τι συναισθήματα μας γεννά ο πίνακας; 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν και σε ομάδες και ατομικά. Στην πρώτη φάση 
χωρίστηκαν σε τριάδες έτσι ώστε να περιγράψουν συγκεκριμένο αριθμό πινάκων και 
να καταλήξουν σε ένα ενιαίο κείμενο που να αποδίδει τα γενικά χαρακτηριστικά της 
συλλογής αυτής. Να αναφερθούν δηλαδή στη θεματολογία των έργων, στην παρουσί-
αση των τοπίων της περιοχής, των αγροτικών εργασιών που γίνονταν τα παλαιότερα 
χρόνια αλλά και του τρόπου ζωής των ανθρώπων, των ηθών και των εθίμων τους, όπως 
ζωντανεύουν μέσα από τους πίνακες. Εν συνεχεία τα επιμέρους κείμενα συγχωνεύτη-
καν σε ένα, το οποίο ηχογραφήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στην ταινία. 

Το τελικό προϊόν του προγράμματος είναι η μικρού μήκους ταινία, η οποία περιλαμ-
βάνει τους ζωγραφικούς πίνακες της Ιωάννας Ξέρα και τις φωτογραφίες των μαθητών 
ως οπτικό υλικό και ηχογραφημένο το τελικό κείμενο που προέκυψε από την επεξερ-
γασία των επιμέρους κειμένων των ομάδων.  

Συμπεράσματα 

Το βασικό ζητούμενο ήταν η συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών με την καλλιτε-
χνική έκφραση της ζωγράφου, καθώς και με την απεικόνιση της περιοχής τους σε μια 
εποχή που έχει παρέλθει αλλά μένει ζωντανή στις καρδιές των γονιών και των παππού-
δων τους. Η θέαση των τοπίων και των ανθρώπων που αναπαριστάνονται στους πίνα-
κες με τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς των παιδιών λειτούργησε ως καθοριστικό 
κίνητρο ώστε να εργαστούν με προθυμία και να αφιερώσουν πολύ από τον ελεύθερο 
χρόνο τους στο πρόγραμμα. Η αίσθηση της επίτευξης και η επιβράβευση, τόσο από 
τους γονείς, τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, όσο και από την 
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τοπική κοινότητα, είχαν θετικές επιδράσεις στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παι-
διών και την περαιτέρω κινητοποίησή τους. 
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Προγραμματίζοντας με το Scratch τη συμπεριφορά της διασκέδασης 

και της διάθλασης του φωτός. 

Χατζηαυγουστίδης Νίκος. 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, M.Sc 

o655c9@otenet.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική εφαρμογή, η οποία με τη βοήθεια 

του Λογισμικού προγράμματος Scratch, διαπραγματεύεται τη λύση θεμάτων φυσικής 

προσανατολισμού με το παραπάνω λογισμικό στο φαινόμενο του διασκεδασμού και 

της διάθλασης του φωτός της Δευτέρας Λυκείου. Το σλόγκαν του Scratch είναι «Φα-

ντάσου-Φτιάξε-Μοιράσου».  Η έμφαση στο μοίρασμα είναι σημαντικό μέρος της παι-

δαγωγικής για το Scratch:  Τα προγράμματα του δεν θεωρούνται μαύρα κουτιά, αλλά 

αντικείμενα που μπορούν να αναμιχθούν για τη δημιουργία νέων έργων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Λογισμικό πρόγραμμα Scratch, διασκεδασμός, διάθλαση, δείκτης 

διάθλασης.  

Τι είναι το Scratch. 

Το Scratch είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε 

από το ΜΙΤ Media Lab. Πρόκειται για μία δωρεάν γλώσσα προγραμματισμού, η οποία, 

σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της στο διαδίκτυο (https://scratch.mit.edu), «χρησιμο-

ποιείται σε περισσότερες από 150 διαφορετικές χώρες και είναι διαθέσιμη σε περισσότε-

ρες από 40 γλώσσες». Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει και να είναι τόσο δημοφιλής 

είναι η ευκολία με την οποία ένας αρχάριος χρήστης μπορεί να μάθει βασικές έννοιες 

προγραμματισμού. Είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε παιδιά, 

από 8 ετών και άνω. Στην Ελλάδα, υπάρχουν τα ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία όπου διδά-

σκετε το μάθημα των Τ.Π.Ε. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι μαθητές της Γ' Γυ-

μνασίου διδάσκονται προγραμματισμό. Το Scratch είναι μια επιλογή που προτείνεται 

γιατί: 

 Διαθέτει εντολές σε μορφή απόλυτα κατανοητή για το χρήστη. 

 Η σύνταξη τους είναι πολύ εύκολη, καθώς τα κομμάτια του κώδικα σχηματίζονται με 

γραφικό τρόπο, δεν απαιτείται πληκτρολόγηση, οπότε αποφεύγονται τα συντακτικά 

λάθη. 

1615

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://scratch.mit.edu/


 Η δομή του προγράμματος μπορεί να σχεδιαστεί όπως ένα παζλ, με αποσπώμενα 

κομμάτια κώδικα που μπορούν να μετακινηθούν και να προσαρμοστούν μαζί.  

 Το περιβάλλον επαφής είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη.  

 Παρέχεται μεγάλη βοήθεια, τόσο μέσα από την εφαρμογή όσο και μέσα από την πα-

γκόσμια διαδικτυακή κοινότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. 

Προγραμματίζοντας με το Scratch καλλιεργείται η κριτική και δημιουργική σκέψη των 

μαθητών, κάτι που δυστυχώς δεν προωθείται σε πολλές άλλες σχολικές δραστηριότη-

τες πέρα από την κατάκτηση γνώσεων.  «Δημιουργώ Παιχνίδια στο Scratch, Συγγραφική 

Ομάδα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λίας, Επιμέλεια Γ. Παλαιγεωργίου, Δεκέμβριος 2010, σελ. 2-1». 

Με τον προγραμματισμό είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημά-

των (Papert 1991). 

Με το Scratch μαθαίνουν να σχεδιάζουν εναλλακτικές λύσεις ενός προβλήματος, αξιο-

λογώντας τα δεδομένα και παίρνοντας την κατάλληλη απόφαση κάθε φορά. Μαθαί-

νουν όμως και να κατασκευάζουν πρωτότυπα και δημιουργικά έργα, αξιοποιώντας τα 

εργαλεία που παρέχει η γλώσσα.  «Χρησιμοποιούν γραφικά, κινούμενα σχέδια, μουσική 

και ήχους για να κατασκευά-σουν διαδραστικές ιστορίες, τα δικά τους παιχνίδια, όπως 

επίσης και κινούμενα σχέδια», όπως αναφέρεται στο δικτυακό τόπο του Scratch. Εκτός 

από εκπαίδευση, είναι σίγουρα και ψυχαγωγία, γι' αυτό αρέσει τόσο στα παιδιά. 

Επίσης σημαντικό είναι ότι οικοδομούν κομμάτι κομμάτι τη γνώση, επαναχρη-σιμο-

ποιώντας μικρότερα τμήματα κώδικα σε πιο σύνθετα προβλήματα, κατανοώντας και 

την έννοια του εποικοδομητισμού, που άλλωστε εκφράζεται μέσο της εφαρμογής του 

Scratch.  

Η γλώσσα ανήκει στην κατηγορία του Ταυτόχρονου Προγραμματισμού, όπου παρέχει 

τη δυνατότητα κατασκευής ανεξάρτητων τμημάτων κώδικα τα οποία εκτελούνται και 

δίνουν μερικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη με τη δημιουργία 

ομαδικών εργασιών, όπου το κάθε μέλος αναλαμβάνει ένα τμήμα και η συνένωση τους 

αποτελεί το τελικό έργο. Καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο δεξιότητες συνεργασίας 

και ομαδικότητας.  Η εξοικείωση των μαθητών με διάφορα υποδείγματα προγραμμα-

τισμού προτείνεται ως παιδαγωγική προσέγγιση από τον Stephenson (Stephenson et al. 

2005).  
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 Όπως αναφέρθηκε, η κοινότητα του Scratch φιλοξενεί πλήθος ατόμων που ανταλλά-

σουν ιδέες και γνώσεις.  Είναι σημαντικό για ένα παιδί να λάβει μέρος σε αυτή, γιατί, 

εκτός των άλλων, μαθαίνει και να μοιράζεται τα έργα του, μία φιλοσοφία που καλλιερ-

γεί η κοινότητα του Scratch. «Δημιουργώ Παιχνίδια στο Scratch, Συγγραφική Ομάδα, 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επι-

μέλεια Γ. Παλαιγεωργίου, Δεκέμβριος 2010, σελ. 2-1».
 

 

 Θέματα Φυσικής Προσανατολισμού Τρίτης Λυκείου με χρήση 

του λογισμικού προγράμματος Scratch στο φαινόμενο του Δια-

σκεδασμού του φωτός:  

 

Τι είναι ο Διασκεδασμός του φωτός – Πότε συμβαίνει; 

Στο κενό η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια για όλα τα μήκη κύματος.  

Μέσα στην ύλη, όμως, η ταχύτητα διάδοσης του φωτός εξαρτάται από το μήκος κύμα-

τος. Αυτό σημαίνει ότι και ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού, δεν είναι ίδιος για όλες 

τις ακτινοβολίες αλλά εξαρτάται από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που προσπί-

πτει στο υλικό. Σε ένα υλικό οπτικό μέσο η ταχύτητα του φωτός είναι διαφορετική για 

διαφορετικά μήκη κύματος. Ο δείκτης διάθλασης του μέσου δεν είναι σταθερός, αλλά 

εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, το φως, 

όταν διαδίδονται μέσα σε συγκεκριμένα υλικά μέσα, όπως τα οπτικά πρίσματα, παρου-

σιάζουν το φαινόμενο του διασκεδασμού. Το ηλιακό φως, για παράδειγμα, το οποίο 

αποτελείται από πολλά μήκη κύματος (χρώματα) και φαίνεται λευκό στον αέρα, όταν 

περάσει μέσα από ένα οπτικό πρίσμα, αναλύεται στα χρώματα (μήκη κύματος από τα 

οποία συντίθεται), επειδή τα διάφορα μήκη κύματος ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύ-

τητες μέσα στο πρίσμα και, ως αποτέλεσμα, εκτρέπονται κατά διαφορετικές γωνίες 

(διασπείρονται). Στο ίδιο φαινόμενο οφείλεται και ο σχηματισμός του ουράνιου τόξου. 

Αντίθετα, τέτοιου είδους φαινόμενα δεν υπάρχουν για τα ακουστικά κύματα στον αέρα, 

και έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα καλής ποιότητας 

μουσική.  

Αν οι διαφορετικές νότες, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές συχνότητες του ή-

χου, ταξίδευαν με διαφορετικές ταχύτητες ίσως δε θα μπορούσαμε ούτε καν να φαντα-

στούμε το αποτέλεσμα μιας τέτοιας «κακοφωνίας». 
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 Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή η εξάρτηση της ταχύτητας του φωτός και του δείκτη διάθλα-

σης από το μήκος κύματος, ονομάζεται διασπορά ή διασκεδασμός.
 
 

 
Άσκηση 1: Μελετάμε την εξάρτηση του δείκτη διάθλασης ενός οπτικού υλικού

 (χα-

λαζία) από το μήκος κύματος 0λ  στο κενό. Η τιμή του δείκτη διάθλασης n, όπως 
βλέ-

πουμε, μειώνεται, καθώς αυξάνεται η τιμή του μήκους κύματος.  

 Φως μεγαλύτερου μήκους κύματος έχει μεγαλύτερη ταχύτητα σε ένα μέσο από φως 

μικρότερου μήκους κύματος. 

 Αρχείο: Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος.  

1. Σκοπός της άσκησης: 

Ο σκοπός της άσκησης είναι να μπορούν οι μαθητές να περιγράψουν το φαινόμενο του 

διασκεδασμού με το λογισμικό Scratch. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με απλές εντολές 

οι οποίες φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι έχουμε 

δημιουργήσει μια σφαίρα από τα σενάρια η οποία θα αφήνει πίσω της το ίχνος κίνησης 

της. Φως μεγαλύτερου μήκους κύματος έχει μεγαλύτερη ταχύτητα σε ένα μέσο από 

φως μικρότερου μήκους κύματος.
 

Αυτό ισχύει για το λόγο ότι η συχνότητα κάθε μονοχρωματικής ακτινοβολίας f  σε 

οποιοδήποτε υλικό παραμένει σταθερή , άρα από την κυματική εξίσωση C f   , για 

διαφορετικά μήκη κύματος λ θα έχουμε και διαφορετικές ταχύτητες .  

Δηλαδή ισχύει: 

 1 2

1
1 1 1 1 1 2

1

2
2 2 2 2 1 2

2

f f

C
C f f

ό

C
C f f C C



  


 






   

 

   

 (1) 

 Ερώτηση. Να περιγραφεί το φαινόμενο του διασκεδασμού του φωτός σαν συνάρ-

τηση του μήκους κύματος.  
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 Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος. 

 Αρχείο: Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος.  

 

Εικόνα 1.1: Αρχείο: Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος. 

Η Απάντηση θα δοθεί με εντολές του Λογισμικού Scratch, οι οποίες κατά σειρά 

είναι οι παρακάτω. 
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Αρχείο: Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος. 

 Το τελικό φαινόμενο της Διάθλασης, αλλά ουσιαστικά της εξάρτησης του δείκτη διά-

θλασης από το μήκους κύματος θα δοθεί από το παραπάνω αρχείο με πάτημα της πρά-

σινης σημαίας, δηλαδή όταν πατήσουμε την πράσινη σημαία θα παρατηρήσουμε το 

φαινόμενο της εξάρτησης του δείκτη διάθλασης από το μήκους κύματος της ακτινοβο-

λίας. 

 

 

 Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος. 

 Αρχείο: Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος.  
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 Σημείωση: Την τιμή του ψ την ορίσαμε σαν λογαριθμική συνάρτηση της τιμής του χ 

και αυτό για να έχουμε καλύτερη αναπαράσταση της παραπάνω εξάρτησης .  

 

Εικόνα 1.2: Αρχείο: Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος. 

 

Άσκηση 2: Ουράνιο τόξο - Τα χρώματα της φύσης.  

 Ο διασκεδασμός προκαλεί τη διάθλαση των χρωμάτων σε διαφορετικές γωνίες και 

έτσι έχουμε την ανάλυση του φωτός στα χρώματα της ίριδας. 

 Αρχείο: Ανάκλαση - Διάθλαση ηλιακού φωτός σε σταγόνα βροχής.  

Γενικά: Ουράνιο τόξο - Τα χρώματα της φύσης. 

 Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές, τις βροχερές μέρες με λίγο Ήλιο, να εμφανίζεται 

στον ουρανό το ουράνιο τόξο.  

 Εκείνη τη στιγμή η φύση συνδυάζει δύο φαινόμενα, το διασκεδασμό και την ολική 

ανάκλαση, και μας δίνει την ευκαιρία να χαρούμε την ωραιότητα των αποτελε-σμάτων 

του συνδυασμού αυτού.  

  

Εικόνα 1.3 : Διάθλαση ηλιακού φωτός σε σταγόνα βροχής. 

 

Το φως, όπως έρχεται πίσω από τον παρατηρητή, αφού διαθλαστεί και υποστεί ολική 

ανάκλαση στις μικρές σταγόνες της βροχής, εξέρχεται από αυτές και κατευθύνεται 

προς τα μάτια του. Ο διασκεδασμός προκαλεί τη διάθλαση των χρωμάτων σε διαφορε-

τικές γωνίες και έτσι έχουμε την ανάλυση του φωτός στα χρώματα της ίριδας. 
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1. Σκοπός της άσκησης: 

 Ο σκοπός της άσκησης είναι να μπορούν οι μαθητές να περιγράψουν το φαινόμενο 

του ουράνιου τόξο και τον σχηματισμό των χρωμάτων της ίριδας. Για το σχηματισμό 

του ουράνιου τόξου έχουμε συνδυασμό δύο φαινομένων, το διασκεδασμό και την ολική 

ανάκλαση, οπότε έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε την ωραιότητα των αποτελεσμάτων 

του συνδυασμού αυτού. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με απλές εντολές οι οποίες φαί-

νονται στο παρακάτω σχήμα. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι έχουμε δημιουργήσει 

μια σφαίρα από τα σενάρια η οποία θα αφήνει πίσω της το ίχνος κίνησης της.  

 
Ερώτηση. Να περιγραφεί το φαινόμενο του διασκεδασμού του φωτός από τις 

σταγόνες του φωτός, διασκεδασμός προκαλεί τη διάθλαση των χρωμάτων σε 

διαφορετικές γωνίες και έτσι έχουμε την ανάλυση του φωτός στα χρώματα της 

ίριδας. 

 

 

 Διάθλαση – Ανάκλαση λευκού φωτός από σταγόνα βροχής. 

 Αρχείο: Ανάκλαση - Διάθλαση ηλιακού φωτός σε σταγόνα βροχής. 

 

 

Εικόνα 1.4: Αρχείο: Ανάκλαση - Διάθλαση ηλιακού φωτός σε σταγόνα βροχής. 
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 Η Απάντηση θα δοθεί με εντολές του Λογισμικού Scratch, οι οποίες κατά σειρά 

είναι οι παρακάτω. 

 

 
Αρχείο: Ανάκλαση - Διάθλαση ηλιακού φωτός σε σταγόνα βροχής. 
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Το τελικό φαινόμενο του διασκεδασμού του φωτός έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό 

του ουράνιου τόξου, δηλαδή όταν πατήσουμε την πράσινη σημαία θα παρατηρήσουμε 

το φαινόμενο του διασκεδασμού του ηλιακού φωτός από τις σταγόνες της βροχής, και 

το σχηματισμό του ουράνιου τόξου.  

  

 

 

 

  

 Διάθλαση – Ανάκλαση λευκού φωτός από 

σταγόνα βροχή. 

Αρχείο: Ανάκλαση - Διάθλαση ηλια-

κού φωτός σε σταγόνα βροχής. 

 Διάθλαση – Ανάκλαση λευκού φωτός από 

σταγόνες βροχής. Σχηματισμός ουράνιου 

τόξου. 

Αρχείο: Σχηματισμός ουράνιου τόξου.  

 

Εικόνα 1.5: Αρχεία: Ανάκλαση - Διάθλαση ηλιακού φωτός σε σταγόνα βροχής , 

Σχηματισμός ουράνιου τόξου. 

 

Συμπεράσματα: 

Ο επιδιωκόμενος στόχος της ποιοτικής κατανόησης των εντολών του Scratch για τη 

δημιουργία των γραφικών παραστάσεων στον διασκεδασμό τη διάθλαση και ανάκλαση 

των κυμάτων, σύμφωνα με τα σχόλια των συμμετεχόντων μαθητών, φαίνεται πως επι-

τεύχθηκε. Προφανώς και δεν επαρκεί για τη συνέχεια των σπουδών τους, είναι όμως 

μια ουσιαστική ενθάρρυνση. Η σύνδεση της άμεσης διαδικασίας με το λογισμικό 

Scratch με τη γραφική της απεικόνιση και η μεταβατική διαδικασία από τη μία στην 

άλλη, συνεισφέρει στην ουσιαστική κατανόηση των φυσικών φαινομένων και του μα-

θηματικού φορμαλισμού που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή γενικών νόμων, επιβε-

βαιώνοντας ξανά τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Η ανιαρή, κουραστική και συχνά 

αποτρεπτική μέθοδος διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με απηρχαιωμένες μηχα-

νιστικές πρακτικές αποδίδει ελάχιστα και σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο.  Ο κύριος στόχος ενός μαθητοκεντρικού εκπαι-

δευτικού συστήματος οφείλει να είναι η κατανόηση των εννοιών και των εργαλείων 
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που χρησιμοποιεί η επιστήμη και όχι η εξουθενωτική αναπαραγωγή ακατανόητων τε-

χνικών επίλυσης προβλημάτων. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

«Δημιουργώ Παιχνίδια στο Scratch, Συγγραφική Ομάδα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Δι-

κτύων και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιμέλεια Γ. Παλαιγε-

ωργίου, Δεκέμβριος 2010, σελ. 2-1». 

Papert S., «Νοητικές Θύελλες : Παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ι-

δέες», Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας (Ελληνική μετάφραση). 

Stephenson Chris et al, (2005), The New Educational Imperative: Improving High 

School Computer Science Education, Final Report of the CSTA Curriculum Im-

provement Task Force, ACM ISBN: # 1-59593-335-2, Τελευταία πρόσβαση 19 

IOYN 2006, Ιστοχώρος: http://csta.acm.org 

«Οδηγός χρήσης του Scratch http://scratch.mit.edu». 
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Προγραμματίζοντας με το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch τη συμπερι-

φορά της συμβολής των μηχανικών κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού. 

Χατζηαυγουστίδης Νίκος. 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, M.Sc 

o655c9@otenet.gr  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική εφαρμογή, η οποία με τη βοήθεια 

του περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch, διαπραγματεύεται τη λύση θεμάτων φυ-

σικής προσανατολισμού με το παραπάνω λογισμικό στο φαινόμενο της συμβολής των 

μηχανικών κυμάτων της τρίτης Λυκείου. Η εργασία υποβάλλεται για παρουσίαση στο 

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

Το σλόγκαν του Scratch είναι «Φαντάσου-Φτιάξε-Μοιράσου». Η έμφαση στο μοίρα-

σμα είναι σημαντικό μέρος της παιδαγωγικής για το Scratch: Τα προγράμματα του δεν 

θεωρούνται μαύρα κουτιά, αλλά αντικείμενα που μπορούν να αναμιχθούν για τη δη-

μιουργία νέων έργων. Στην πορεία παρουσίασης της εργασίας αναφέρομαι ένα ολίγοις 

στο περιβάλλον προγραμματισμού Scratch. Η παραπάνω εργασία καθώς και ο προ-

γραμματισμός διδάχτηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του ΓΕΛ Αλμυρού κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 και όπως αναφέρω παραπάνω στο μάθημα 

Φυσικής Προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Λογισμικό πρόγραμμα Scratch, Ενίσχυση, Απόσβεση, Συμβολή κυ-

μάτων.  

Τι είναι το Scratch. 

Το Scratch είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε 

από το ΜΙΤ Media Lab. Πρόκειται για μία δωρεάν γλώσσα προγραμματισμού, η οποία, 

σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της στο διαδίκτυο (https://scratch.mit.edu), «χρησιμο-

ποιείται σε περισσότερες από 150 διαφορετικές χώρες και είναι διαθέσιμη σε περισσότε-

ρες από 40 γλώσσες». 

Το Scratch είναι μια επιλογή που προτείνεται γιατί: 

  Διαθέτει εντολές σε μορφή απόλυτα κατανοητή για το χρήστη. 

  Η σύνταξη τους είναι πολύ εύκολη, καθώς τα κομμάτια του κώδικα σχηματίζονται 

με γραφικό τρόπο, δεν απαιτείται πληκτρολόγηση, οπότε αποφεύγονται τα συντακτικά 

λάθη. 
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  Η δομή του προγράμματος μπορεί να σχεδιαστεί όπως ένα παζλ, με αποσπώμενα 

κομμάτια κώδικα που μπορούν να μετακινηθούν και να προσαρμοστούν μαζί.  

 Το περιβάλλον επαφής είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη.  

 Παρέχεται μεγάλη βοήθεια, τόσο μέσα από την εφαρμογή όσο και μέσα από την πα-

γκόσμια διαδικτυακή κοινότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. 

Προγραμματίζοντας με το Scratch καλλιεργείται η κριτική και δημιουργική σκέψη των 

μαθητών, κάτι που δυστυχώς δεν προωθείται σε πολλές άλλες σχολικές δραστηριότη-

τες πέρα από την κατάκτηση γνώσεων. (Δημιουργώ Παιχνίδια στο Scratch, Συγγραφική 

Ομάδα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λίας, Επιμέλεια Γ. Παλαιγεωργίου, Δεκέμβριος 2010, σελ. 2-1). 

Με τον προγραμματισμό είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημά-

των (Papert 1991). 

Εκτός από εκπαίδευση, είναι σίγουρα και ψυχαγωγία, γι' αυτό αρέσει τόσο στα παιδιά. 

Επίσης σημαντικό είναι ότι οικοδομούν κομμάτι κομμάτι τη γνώση, επαναχρη-σιμο-

ποιώντας μικρότερα τμήματα κώδικα σε πιο σύνθετα προβλήματα, κατανοώντας και 

την έννοια του εποικοδομητισμού, που άλλωστε εκφράζεται μέσο της εφαρμογής του 

Scratch. Η γλώσσα ανήκει στην κατηγορία του Ταυτόχρονου Προγραμματισμού, όπου 

παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής ανεξάρτητων τμημάτων κώδικα τα οποία εκτελού-

νται και δίνουν μερικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη με τη δη-

μιουργία ομαδικών εργασιών, όπου το κάθε μέλος αναλαμβάνει ένα τμήμα και η συνέ-

νωση τους αποτελεί το τελικό έργο. Καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο δεξιότητες συ-

νεργασίας και ομαδικότητας. Η εξοικείωση των μαθητών με διάφορα υποδείγματα 

προγραμματισμού προτείνεται ως παιδαγωγική προσέγγιση από τον Stephenson 

(Stephenson et al. 2005).  Είναι σημαντικό για ένα παιδί να λάβει μέρος σε αυτή, γιατί, 

εκτός των άλλων, μαθαίνει και να μοιράζεται τα έργα του, μία φιλοσοφία που καλλιερ-

γεί η κοινότητα του Scratch. (Δημιουργώ Παιχνίδια στο Scratch, Συγγραφική Ομάδα, 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επι-

μέλεια Γ. Παλαιγεωργίου, Δεκέμβριος 2010, σελ. 2-1). 

 

 Θέματα Φυσικής Προσανατολισμού Τρίτης Λυκείου με χρήση του 

λογισμικού προγράμματος Scratch στο φαινόμενο της Συμβολής 

των κυμάτων :  

Γενικά: Συμβολή κυμάτων στην επιφάνεια υγρού: 
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Οι εικόνες 1.1α και 1.1β δείχνουν το αποτέλεσμα της συμβολής δύο όμοιων κυμάτων 

στην επιφάνεια νερού.  Τα κύματα προκαλούνται στην επιφάνεια νερού από τις πηγές 

Α και Β. 

  

 Εικόνα 1.1α Εικόνα 1.1β 

Στα σημεία Φ0, Φ1, Φ2,… για τα οποία οι 

αποστάσεις τους από τις δύο πηγές διαφέ-

ρουν ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους 

κύματος έχουμε ενίσχυση. 

 Στα σημεία Φ0, Φ1, Φ2,… για τα οποία οι 

αποστάσεις τους από τις δύο πηγές διαφέ-

ρουν περιττό πολλαπλάσιο του μισού μή-

κους κύματος έχουμε απόσβεση. 

 
(Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλέκος Ιω-

άννου – Γιάννης Ντάνος – Άγγελος – Πήττας – Σταύρος Ράπτης. Οργανισμός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα Σεπτέμβριος 1999, Σελ. 49, 50). 

Βλέπουμε ότι υπάρχουν σημεία (τα οποία μάλιστα σχηματίζουν γραμμές) που παραμέ-

νουν ακίνητα, ενώ άλλα ταλαντώνονται πολύ έντονα. 

Στην Εικόνα 1.α το σημείο Φ0 είναι ένα σημείο στην επιφάνεια του νερού που απέχει
 

εξίσου από τα σημεία Α και Β, (
1 2r r ).  

Επειδή τα δύο κύματα ξεκινούν ταυτόχρονα από τις πηγές και η απόσταση που διανύ-

ουν μέχρι να φτάσουν στο Φ0 είναι ίδια, όταν στο Φ0 φτάνει ΄΄όρος΄΄ από τη μια πηγή, 

θα φτάνει ΄΄όρος΄΄ και από την άλλη, σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, στο Σ0 θα 

δημιουργηθεί ΄΄όρος΄΄ με διπλάσιο ύψος. 

Μετά από χρόνο 
2


 στο σημείο Φ0 θα φτάσουν ταυτόχρονα δύο ΄΄κοιλάδες΄΄, έτσι η 

κοιλάδα που θα δημιουργηθεί στο Φ0 θα έχει διπλάσιο βάθος.  
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Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα δύο κύματα συμβάλλουν ενισχυτικά. 

Ενισχυτική συμβολή έχουμε και σε άλλα σημεία.  

Για παράδειγμα και στο σημείο Σ1, στο οποίο 1 2r r   . 

Όταν στο σημείο Σ1 φτάνει ΄΄όρος΄΄ που προέρχεται από την πηγή Β, ταυτόχρονα φτά-

νει ΄΄όρος΄΄ που προέρχεται από την πηγή Α και δημιουργήθηκε μια περίοδο νωρίτερα.  

Το ίδιο συμβαίνει σε όλα εκείνα τα σημεία στα οποία η διαφορά των από στάσεών τους 

από τις δύο πηγές είναι ακέραια πολλαπλάσια του μήκους κύματος. 

Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση ενός σημείου Φ1 (Εικόνα. 1.1α), στο οποίο οι
 α-

ποστάσεις r1 και r2 από τις πηγές Α και Β, διαφέρουν κατά 
2


. 

Όπως είπαμε τα ΄΄όρη΄΄ ξεκινούν ταυτόχρονα από τις δύο πηγές. 

Όταν στο σημείο Φ1 φτάνει όρος προερχόμενο από την πηγή Β, από την πηγή Α θα 

φτάνει κοιλάδα, με αποτέλεσμα τα δύο κύματα να αλληλοαναιρούνται. 

Μετά από χρόνο 
2


, στο σημείο Φ1, θα φτάσει ΄΄κοιλάδα΄΄ από το Β και ΄΄όρος΄΄ από 

το Α.  

Το άθροισμά τους θα είναι πάλι μηδέν.  

Το σημείο Φ1 παραμένει διαρκώς ακίνητο.  

Το ίδιο συμβαίνει με όλα εκείνα τα σημεία, στην επιφάνεια του νερού, στα οποία η 

διαφορά των αποστάσεών τους από τις δύο πηγές είναι ίση με περιττό πολλαπλάσιο
 

του 
2


.  

Επομένως: 

 
 
Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2, από τις δύο πηγές, διαφέρουν κατά 

ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ  

(δηλαδή 
1 2r r N   όπου 0, 1, 2....N    ) 
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 ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος. Τότε έχουμε ενίσχυση. 

 Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2 , από τις δύο πηγές, διαφέρουν κατά 

περιττό πολλαπλάσιο του μισού μήκους κύματος 
2


 .  

 (δηλαδή 1 2 (2 1)
2

r r N


    όπου 0, 1, 2....N     )  

 μένουν διαρκώς ακίνητα.  

 Τότε έχουμε απόσβεση. 

 Όλα τα υπόλοιπα σημεία κάνουν ταλάντωση με ενδιάμεσο πλάτος. 

Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να γίνουν πιο πειστικά αν μελετήσουμε μαθηματικά 

το φαινόμενο.  

Έστω ότι ένα τυχαίο σημείο του μέσου στο οποίο διαδίδονται ταυτόχρονα κύματα που 

προέρχονται από τις πηγές Α και Β, απέχει από αυτές r1 και r2 αντίστοιχα.  

Μια τυχαία χρονική στιγμή t το σημείο αυτό έχει απομάκρυνση, 

12
rt

A
T

  


 
  

 
 εξαιτίας του πρώτου κύματος και (1) 

 22
rt

A
T

  


 
  

 
 εξαιτίας του δεύτερου κύματος (2) 

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η απομάκρυνση του σημείου αυτού από τη θέση 

ισορροπίας του τη χρονική στιγμή t θα είναι 
1 2   η οποία βάσει των (1) και 

(2) γίνεται. 

1 22 2
r rt t

A
T T

    
 

    
       

    
 (3) 

Κάνοντας χρήση της τριγωνομετρικής ταυτότητας  

2
2 2

   
   

    
     

   
 (4) 
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η σχέση (3) γίνεται 

1 2 1 22 2 2
2 2

r r r rt

T
    

 

    
     

   
 (5) 

Επομένως το αποτέλεσμα της συμβολής είναι ταλάντωση που έχει πλάτος  

1 22 2
2

r r
A A 



 
   

 
 (6) 

και φάση 1 22
2

r rt

T




 
   

 
 (7) 

(Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλέκος Ιωάν-

νου – Γιάννης Ντάνος – Άγγελος – Πήττας – Σταύρος Ράπτης. Οργανισμός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα Σεπτέμβριος 1999, Σελ. 50, 51). 

 Άσκηση 1: Δύο σύγχρονες πηγές εγκάρσιων κυμάτων Π1, Π2 δημιουργούν κύματα 

στην επιφάνεια ενός υγρού. Οι εξισώσεις ταλάντωσης των πηγών είναι της μορφής
 

A t   και η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων είναι 8
m

U
s

 . 

 Σε ένα σημείο της επιφάνειας του υγρού που απέχει από τις πηγές Π1, Π2 αποστάσεις 

1r , 
2r  αντίστοιχα 

2 1r r , υπάρχει ένα μικρό κομμάτι φελλού.  

 Η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του φελλού είναι  0,4 4 2U t    (S.I.). 

 
Ο φελλός βρίσκεται στη δεύτερη υπερβολή ενίσχυσης μετά τη μεσοκάθετο του τμή-

ματος Π1Π2. Να υπολογίσετε:  

 Α. Το μήκος κύματος των κυμάτων.  

 Β. Το πλάτος των κυμάτων που δημιουργούν οι πηγές.  

 Γ. Τις αποστάσεις 1r , 
2r  του φελλού από τις πηγές. 

 Δ. Να γίνει η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του φελλού σε συνάρτηση με το 

χρόνο από τη χρονική στιγμή 0t  έως τη χρονική στιγμή 3,5t s .   

(Φυσική Γ΄ Λυκείου Τεύχος Α΄ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Βασίλης Βλάχος 

κλπ. Εκδόσεις Β. Βλάχος. Σελ. 409). 
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Σκοπός της άσκησης: 

Ο σκοπός της άσκησης είναι να μπορούν οι μαθητές να περιγράψουν τη δημιουργία 

ενός στιγμιότυπου του κύματος που προκύπτει από τη συμβολή των δύο κυμάνσεων με 

το λογισμικό Scratch. Η λύση της άσκησης πριν εφαρμόσουμε το λογισμικό δίνεται 

παρακάτω . 

 Α. Υπολογισμός του μήκους κύματος λ , από το σχολικό βιβλίο ισχύουν οι σχέσεις . 

 0,4 4 2U t    (S.I.) (8)  

και  

1 24
2

r rt
U   



 
   

 
 (9)  

Με σύγκριση των παραπάνω προκύπτει.  

0,5s από την κυματική εξίσωση U





 με αντικατάσταση των τιμών στην τελευ-

ταία σχέση προκύπτει ότι το μήκος κύματος: 

4m   (10) 

Β. Έχουμε: 

2
4

rad

s


  


 (11) 

Από την  0,4 4 2U t    (12) 

προκύπτει 0,4
m

U
s

  (13) 

Όμως 
maxU      

οπότε max 0,1U
m

 
    (14) 

ισχύει 2A    
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άρα 
0,05

2
A m




   (15)  

Γ. Με σύγκριση των δύο σχέσεων: 

 

 

1 2

1 2

4
2

32

0,4 4 2

r rt
U

r r m

U t

  


 

 
   

 

  

 

 (16) 

• Ο φελλός ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος (ενισχυτική συμβολή) άρα 1 2r r      

και αφού βρίσκεται στη δεύτερη υπερβολή μετά τη μεσοκάθετο είναι 2N   άρα: 

1 2 1 2 2 4 8r r r r m        (17) 

από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει 
1 20r m  (18) 

και 
2 12r m  (19) 

Δ. Η περίοδος των κυμάτων είναι: 0,5T s  

Τα κύματα φτάνουν στο φελλό τις στιγμές  

1
1

20

8

r
t s

U
   (20) 

ή 
1 5t T   (21)  

και 2
2

12

8

r
t s

U
   (22) 

ή 2 3t T   (23) 

Ζητείται η γραφική παράσταση μέχρι τη στιγμή 3,5 7t s T   . 

Ο φελλός: 

• Για 0 2,5ss t   μένει ακίνητος. 

• Για 1,5 2,5ss t   δηλ. 3 5T t T   ταλαντώνεται μόνο λόγω του κύματος της Π2. 

• 2,5 3,5ss t   ή 5 7T t T   ταλαντώνεται λόγω συμβολής. 
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• Τη στιγμή 2,5st   ο φελλός έχοντας εκτελέσει δύο πλήρεις ταλαντώσεις λόγω του 

κύματος της Π2 βρίσκεται στη Θ.Ι.Τ. και κινείται θετικά. 

Εκείνη τη στιγμή φτάνει το κύμα της Π1 που και αυτό κινεί θετικά το φελλό. 

Άρα η συμβολή αρχίζει τη στιγμή 2,5st   και ο φελλός κινείται θετικά οπότε η γρα-

φική παράσταση είναι όπως στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εικόνα 1.2: Η τελευταία γραφική παράσταση δείχνει την απομάκρυνση του σημείου που 

βρίσκεται ο φελλός, με το χρόνο. Οι γραφικές αυτές παραστάσεις από τη στιγμή που αρ-

χίζει η συμβολή και μετά έχουν διάφορες μορφές. Αυτό εξαρτάται από τη θέση και την 

ταχύτητα του σημείου, τη στιγμή που αρχίζει η συμβολή.  

Ερώτηση. Μελετάμε το στιγμιότυπο που προκύπτει από τη συμβολή δύο κυμάν-

σεων. 

 

 
Εικόνα 1.3: Αρχείο: Συμβολή Κυμάτων. 

 

 

1634

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 Η Απάντηση θα δοθεί με εντολές του Λογισμικού Scratch, οι οποίες κατά σειρά 

είναι οι παρακάτω. 

 
Αρχείο: Συμβολή Κυμάτων. 
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 Το τελικό φαινόμενο της συμβολής των δύο κυμάνσεων δίνεται από το παρακάτω 

αρχείο μέχρι το χρονικό διάστημα 3Τ δεν έχουμε διαταραχή δεν φτάνει καμιά ταλά-

ντωση, στο χρονικό διάστημα 3Τ μέχρι και 5Τ έχουμε τη διαταραχή από τη μια κύ-

μανση, από το χρονικό διάστημα 5Τ και μετά έχουμε το φαινόμενο της συμβολής των 

δύο διαταραχών.  

 

 
Εικόνα 1.4: Αρχείο: Συμβολή Κυμάτων. 

Συμπεράσματα: 

Ο επιδιωκόμενος στόχος της ποιοτικής κατανόησης των εντολών του Scratch για τη 

δημιουργία των γραφικών παραστάσεων στη συμβολή των κυμάτων, σύμφωνα με τα 

σχόλια των συμμετεχόντων μαθητών, φαίνεται πως επιτεύχθηκε. Προφανώς και δεν 

επαρκεί για τη συνέχεια των σπουδών τους, είναι όμως μια ουσιαστική ενθάρρυνση. Η 

σύνδεση της άμεσης διαδικασίας με το λογισμικό Scratch με τη γραφική της απεικό-

νιση και η μεταβατική διαδικασία από τη μία στην άλλη, συνεισφέρει στην ουσιαστική 

κατανόηση των φυσικών φαινομένων και του μαθηματικού φορμαλισμού που χρησι-

μοποιείται για την εξαγωγή γενικών νόμων, επιβεβαιώνοντας ξανά τη σχετική διεθνή 

βιβλιογραφία. Η ανιαρή, κουραστική και συχνά αποτρεπτική μέθοδος διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών με απηρχαιωμένες μηχανιστικές πρακτικές αποδίδει ελάχιστα και 

σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο.  Ο 

κύριος στόχος ενός μαθητοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει να είναι η κα-
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τανόηση των εννοιών και των εργαλείων που χρησιμοποιεί η επιστήμη και όχι η εξου-

θενωτική αναπαραγωγή ακατανόητων τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. Στην πορεία 

και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 σκέφτομαι να χρησιμοποιώ το 

παραπάνω λογισμικό συνεχώς στην παρουσίαση του μαθήματος, εδώ θα ήθελα να το-

νίσω ότι η διπλωματική μου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο μεταπτυ-

χιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης των καθηγητών φυσικών επιστημών είχε να κάνει με 

τη συμπεριφορά των κυμάνσεων και του φωτός με το λογισμικό Scratch.  

Βιβλιογραφικές αναφορές : 

Δημιουργώ Παιχνίδια στο Scratch, Συγγραφική Ομάδα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Δι-

κτύων και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιμέλεια Γ. Παλαιγε-

ωργίου, Δεκέμβριος 2010, σελ. 2-1. 

Papert S., Νοητικές Θύελλες : Παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες, 

Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας (Ελληνική μετάφραση). 

Stephenson Chris et al, (2005), The New Educational Imperative: Improving High 

School Computer Science Education, Final Report of the CSTA Curriculum Im-

provement Task Force, ACM ISBN: # 1-59593-335-2, Τελευταία πρόσβαση 19 

IOYN 2006, Ιστοχώρος: http://csta.acm.org 

Οδηγός χρήσης του Scratch http://scratch.mit.edu. 

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλέκος Ι-

ωάννου – Γιάννης Ντάνος – Άγγελος – Πήττας – Σταύρος Ράπτης. Οργανισμός 

Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα Σεπτέμβριος 1999. 

Φυσική Γ΄ Λυκείου Τεύχος Α΄ Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Βασίλης 

Βλάχος κλπ. Εκδόσεις Β. Βλάχος. 
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Προετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο!  

Let’s go to High School. Thoughts and reflections! 

Γερογιάννη Αικατερίνη       Κουμουδή Κανέλλα         Παπουτσάκη Καλλιόπη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 M.A. Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία koumoudik@hotmail.com Δρ. Εδικής Παιδαγωγικής 

kgerogia@otenet.gr kpapouts@primedu.uoa.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του προγράμματος eΤwinning, το 

οποίο υλοποίησαν οι μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, με σύμπραξη ενός 

σχολείου της Τουρκίας, με θέμα «Προετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο! Let’s go to High 

School. Thoughts and reflections!». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μα-

θήματος της Αγγλικής Γλώσσας και ενεπλάκησαν όμορα σχολεία, καθώς και το Γυ-

μνάσιο, το οποίο δέχεται την πλειοψηφία των μαθητών μας. Το πρόγραμμα διήρκησε 

έξι μήνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο και είχε βασικό στόχο την προετοιμασία 

των μαθητών μας για το Γυμνάσιο, την αντιμετώπιση των φόβων τους και των αγωνιών 

τους, καθώς και την έκφραση των συναισθημάτων και των προσδοκιών τους. Οι μαθη-

τές μέσα από το πρόγραμμα ανέπτυξαν γνωστικές δεξιότητες, καθώς αλληλεπίδρασαν 

και επικοινώνησαν με τους μαθητές του όμορου Γυμνασίου, με μαθητές του εξωτερι-

κού και μαθητές άλλων σχολείων. Καλλιέργησαν το γραπτό λόγο στην ξένη γλώσσα, 

αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες, αξιοποίησαν τις Νέες Τεχνολογίες στις περισσότε-

ρες δράσεις τους, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, αντιμετώπισαν τους φόβους τους 

και καλλιέργησαν και ανέπτυξαν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες με την 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκε στην αρχή και στο τέλος του 

προγράμματος κατέδειξε ότι οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν και οι φόβοι και η ανα-

σφάλεια που αρχικά ένοιωθαν μετατράπηκαν σε ανυπομονησία και προσδοκία για τη 

μετάβασή τους από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοτικό, Γυμνάσιο, μετάβαση, διαχείριση συναισθημάτων 

Εισαγωγή 

Μετάβαση είναι το πέρασμα από μια κατάσταση ή μια δραστηριότητα σε μια άλλη, η 

οποία αναφέρεται σε μια σειρά αλλαγών, μεταβολών και διεργασιών, από τις οποίες 

διέρχεται το άτομο μέχρι να φτάσει σε μια νέα κατάσταση. Η μετάβαση από το Δημο-

τικό στο Γυμνάσιο είναι το πέρασμα από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του παιδιού, 

καθώς συμπίπτει με τη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία.  

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η μετάβαση περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις, την 

προετοιμασία, τη μεταφορά, την επαγωγή και την ενσωμάτωση (Galton, Gray & 

Ruddock, 2000). Το στάδιο της προετοιμασίας εστιάζει στις συναισθηματικές και γνω-

στικές δραστηριότητες, προκειμένου ο μαθητής να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες 
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για να αντιμετωπίσει τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τους φόβους του για την επικείμενη 

μετάβαση. Η μεταφορά αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των δύο βαθμίδων. Η επαγωγή α-

ναφέρεται στη διαδικασία εξέλιξης των γνώσεων και των μηχανισμών που έχουν απο-

κτηθεί κατά τη φάση της προετοιμασίας και έχουν μεταφερθεί από το Δημοτικό στο 

Γυμνάσιο με στόχο ο μαθητής να οδηγηθεί στο τελευταίο στάδιο της ενσωμάτωσης, το 

οποίο δημιουργεί συναισθήματα ασφάλειας και σιγουριάς (Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, 

2010).  

Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

απασχολεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς (Κοσεγιάν 2009). Οι γονείς ανησυχούν 

για το βαθμό προσαρμογής στο νέο πλαίσιο και το βαθμό ανταπόκρισης στις νέες α-

παιτήσεις (Akos, & Galassi, 2004). Οι μαθητές βιώνουν έντονα συναισθήματα, όπως 

αγωνία, χαρά, περιέργεια, φόβο για το άγνωστο, άγχος για τα νέα διδακτικά αντικεί-

μενα, ανησυχία όσον αφορά στην ανταπόκριση των αυξημένων απαιτήσεων του σχο-

λικού προγράμματος (Αkos & Galassi, 2004), φόβο για σχολικό εκφοβισμό, για τους 

νέους τύπους πειθαρχίας και την πιθανή απώλεια των φίλων και τις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους (Maute & Brough, 2002). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές δυσκο-

λεύονται να συνδέσουν τα πεδία μάθησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα α-

ντίστοιχα της ήδη διανυμένης μαθησιακής τους διαδικασίας (Sirsch 2003, Zeedyk et al 

2003) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσκολία προσαρμογής.  

Οι λόγοι αυτοί μας οδήγησαν στην υλοποίηση ενός προγράμματος με στόχο την ομαλή 

μετάβαση των μαθητών μας και την διευκόλυνση της προσαρμογής τους στο νέο πλαί-

σιο. 

Περιγραφή του προγράμματος 

Το πρόγραμμα διήρκησε έξι μήνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2016, υλο-

ποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος eΤwinning με σύμπραξη ενός από τα Δημο-

τικά Σχολεία του Ελληνικού και ενός σχολείου της Τουρκίας και στη συνέχεια ενεπλά-

κησαν το όμορο Γυμνάσιο του Ελληνικού, το οποίο δέχεται την πλειοψηφία των μαθη-

τών μας, καθώς και άλλα όμορα Δημοτικά, ιδιωτικά και δημόσια. Το θέμα επιλέχθηκε 

από τις καθηγήτριες της Αγγλικής Γλώσσας του Δημοτικού και του Γυμνασίου και 

βοήθησαν επικουρικά οι εκπαιδευτικοί της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας με κα-

θοδήγηση της Σχολικής Συμβούλου. Υλοποιήθηκε στο μάθημα των Αγγλικών και της 

Ευέλικτης Ζώνης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ομαλή μετάβαση από την Πρω-

τοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Μεθοδολογία 

Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν σύγχρονες 

μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η μέθοδος project, ομαδοσυνεργατικές, διερευνητικές, και 

συμμετοχικές μέθοδοι. Σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας, όπως καταιγισμός ιδεών, ε-

ρωτοαπαντήσεις, συζήτηση, διάλογος και υπόδηση ρόλων. Εφαρμόσαμε διερευνητική 

μέθοδο, χρησιμοποιήσαμε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο και τη συνέντευξη ως μέσα 
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συλλογής πληροφοριών και οι μαθητές εργάστηκαν χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβά-

νοντας από ένα θέμα προς διερεύνηση, όπως ομάδα για την διερεύνηση των νέων δι-

δακτικών αντικειμένων που θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο, άλλη ομάδα για την κατα-

γραφή των ερωτήσεων προς τους μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου στην 

προγραμματισμένη επίσκεψη. Κάθε ομάδα διερευνούσε το θέμα που είχε αναλάβει, 

αναπτύχθηκε σχετικός διάλογος και τα αποτελέσματα κάθε ομάδας παρουσιάστηκαν 

στην ολομέλεια της τάξης (Χρυσαφίδης, 2011). Αξιοποιήθηκε το διαδίκτυο στη διε-

ρεύνηση και στη συλλογή πληροφοριών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοι-

νωνία, καθώς και διάφορα προγράμματα (web 2.0 εργαλεία) στον υπολογιστή, 

(tagxedo, storyjumper, powerpoint), προκειμένου οι μαθητές να αναδείξουν τις δη-

μιουργίες τους. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν αρκετές φορές παιγνιώδεις δραστη-

ριότητες, οι οποίες δημιουργούσαν ευχάριστο κλίμα στη σχολική τάξη βοηθώντας τους 

εκπαιδευτικούς να υπερβούν τα στενά όρια του παραδοσιακού τους ρόλου (Goleman, 

1998), να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία με στόχο την 

καλύτερη οικοδόμηση της γνώσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2006• Ράπτης & Ράπτη, 2007) 

και την καλύτερη αντιμετώπιση των φόβων, του άγχους, των ανησυχιών και των αγω-

νιών τους για την επικείμενη μετάβαση. 

Στοχοθεσία 

Το πρόγραμμα είχε στόχο την ομαλή μετάβαση των μαθητών μας στο Γυμνάσιο. Επι-

πλέον, επιδιώχθηκαν και υλοποιήθηκαν στόχοι γνωστικοί, κοινωνικοί, συναισθηματι-

κοί (Ματσαγγούρας, 2011). Οι γνωστικοί στόχοι αφορούσαν στη γνώση των μαθητών 

μας για το Γυμνάσιο, τα μαθήματα, τις εξετάσεις, τον τρόπο αξιολόγησης, τα βιβλία, 

τη γνωριμία με το νέο χώρο, τους καθηγητές και τους μαθητές του Γυμνασίου. Οι κοι-

νωνικοί στόχοι αφορούσαν στην ομαλότερη ένταξη των μαθητών μας στο νέο πλαίσιο 

και πραγματοποιήθηκε με επισκέψεις στο Γυμνάσιο και την αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές του Γυμνασίου μέσα από παιγνιώδεις δράσεις. Οι συναισθηματικοί στόχοι ε-

πιδιώχθηκαν με την έκφραση των συναισθημάτων τους, την έκφραση των φόβων, της 

αγωνίας, του άγχους, των προσδοκιών τους.  

Δραστηριότητες 

Αρχικά, καταγράφηκαν οι σκέψεις των μαθητών μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών, δη-

μιουργήθηκαν τα σύμβολα της κάθε τάξης με τη βοήθεια του προγράμματος του 

tagxedo. Το ένα τμήμα, το Στ1, επέλεξε ως σύμβολο ένα πουλί που πετάει, και το άλλο 

τμήμα, το Στ2, επέλεξε ως σύμβολο, ένα άλογο που τρέχει. Οι επιλογές αυτές συμβό-

λιζαν την επικείμενη μετάβαση, την αλλαγή, το νέο ξεκίνημα. Δημιουργήθηκε το Δέ-

ντρο των Συναισθημάτων, στα φύλλα του οποίου κατέγραψαν οι μαθητές τα συναισθή-

ματά τους, τα οποία αναδείχθηκαν από τον καταιγισμό ιδεών. Καταγράφηκαν οι ανα-

μνήσεις του Δημοτικού και οι σκέψεις των μαθητών για την πρώτη μετάβαση, όπως 

αυτοί τη βίωσαν από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, καθώς και τα συναισθήματά τους 

για την επικείμενη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

 Δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, το «Ταξιδιάρικο Βιβλίο», το οποίο ταξίδεψε 
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στην Τουρκία και σε όλα τα εμπλεκόμενα σχολεία, στο οποίο οι μαθητές κατέγραψαν 

συναισθήματα, αγωνίες και σκέψεις τους και όταν ολοκληρώθηκε αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος eTwinning, εκεί όπου έχουν αναρτηθεί όλες οι κατα-

σκευές και οι δράσεις των μαθητών. Επιπρόσθετα, οι μαθητές διδάχθηκαν το πρό-

γραμμα storyjmper και δημιούργησαν και ένα δεύτερο ηλεκτρονικό βιβλίο μέσω του 

προγράμματος και ένα album αναμνήσεων από το Δημοτικό, το οποίο δόθηκε σε όλους 

τους αποφοιτήσαντες μαθητές με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

Παράλληλα ξεκίνησε η αλληλογραφία με τους μαθητές της Τουρκίας. Έστειλαν δώρα, 

κάρτες, φωτογραφίες του σχολείου, καθώς και κατασκευές. Τα γράμματα και το «Τα-

ξιδιάρικο Βιβλίο» ενθουσίασε τους μαθητές της Τουρκίας προκαλώντας θετικά σχόλια. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησαν οι μα-

θητές στην αρχή του προγράμματος για τη συλλογή δεδομένων και αφορούσε σκέψεις, 

προβληματισμούς και συναισθήματα που βίωναν για την μετάβαση. Παρόμοιο ερωτη-

ματολόγιο δόθηκε στο τέλος του προγράμματος με στόχο να γίνει σύγκριση των απο-

τελεσμάτων και να ερευνηθεί ο βαθμός ωφέλειας του προγράμματος. Το ερωτηματο-

λόγιο δόθηκε και στη συνεργαζόμενη χώρα, προκειμένου να συγκρίνουμε τα βιώματα 

των μαθητών της Τουρκίας, με τα βιώματα των μαθητών μας, όσον αφορά στη μετά-

βαση.  

Οι μαθητές μας περιηγήθηκαν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου, ήρθαν σε επαφή με τα 

σχολικά εγχειρίδια, κατέγραψαν τις απορίες τους με στόχο να διατυπωθούν στην προ-

γραμματισμένη επίσκεψη και να επιλυθούν οι απορίες τους, από καθηγητές και μαθη-

τές του Γυμνασίου. Η άριστη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, της 

Σχολικής Συμβούλου με την καθηγήτρια των Αγγλικών, το Διευθυντή και την Υπο-

διευθύντρια του Γυμνάσιου του Ελληνικού συνετέλεσε στον άψογο προγραμματισμό 

της επίσκεψης δημιουργώντας αισθήματα ενθουσιασμού στους μαθητές μας και ανυ-

πομονησίας για τη μετάβαση. 

 Στην επίσκεψη αυτή έγινε ενημέρωση από το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθη-

τών του Γυμνασίου. Οι μαθητές μας πήραν μέρος σε ένα βιωματικό παιχνίδι γνωριμίας 

με χειροποίητες κάρτες. Κάθε μαθητής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου ανέλαβε έναν μα-

θητή του Δημοτικού, προκειμένου να τον ξεναγήσει και να του γνωρίσει τους νέους 

χώρους.  

Επιπλέον, δόθηκαν κεράσματα στους μαθητές μας, τα οποία είχαν ετοιμάσει οι καθη-

γητές του Γυμνασίου. Οι μαθητές του Δημοτικού υπέβαλαν τις ερωτήσεις και τις απο-

ρίες τους, τις οποίες είχαν προσημειώσει, υπό μορφή συνέντευξης, στους μαθητές του 

Γυμνασίου και στους καθηγητές και ορισμένοι μαθητές κατέγραφαν τις απαντήσεις 

των καθηγητών.  

Ο Γυμνασιάρχης και η Υποδιευθύντρια ήταν ιδιαίτερα φιλικοί και οι μαθητές κατάφε-

ραν να αποβάλλουν τους φόβους και το άγχος τους. Παρακολούθησαν ένα μάθημα 

Πληροφορικής, ξεναγήθηκαν στη Βιβλιοθήκη, στο Γυμναστήριο, στα εργαστήρια της 
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Φυσικής, της Τεχνολογίας και των Καλλιτεχνικών του Γυμνασίου και έλαβαν μέρος σε 

αθλήματα στο προαύλιο χώρο που είχαν διοργανώσει οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγω-

γής του Γυμνασίου και του Δημοτικού.  

Στη δεύτερη επίσκεψη στο Γυμνάσιο, οι μαθητές του Δημοτικού παρακολούθησαν ο-

μιλία για το σχολικό εκφοβισμό (bullying) από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του Γυμνα-

σίου. Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία πολλοί μαθητές και μαθήτριες του Δημοτι-

κού εξέφρασαν τις αγωνίες, τις ανασφάλειες και τις σκέψεις τους, κάποιοι μάλιστα α-

ποκάλυψαν και προσωπικά βιώματα. Ο διάλογος, ο οποίος ακολούθησε βοήθησε τους 

μαθητές να απομυθοποιήσουν το θέμα και να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης του 

bullying μέσα και έξω από το σχολείο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών του Γυμνασίου 

θεώρησε την επικοινωνία αυτή πολύ γόνιμη και εποικοδομητική και αποφάσισε να την 

επαναλαμβάνει με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, προκειμένου να ενημερώνει και 

να ευαισθητοποιεί τους μαθητές. 

Δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναμνηστική αφίσα με ζωγραφιές των μαθητών μας με 

στόχο να την αφήσουν στο Δημοτικό. Ήρθαν σε επαφή με πρώην μαθητές μας για να 

λύσουν απορίες και να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου. Αξιοποιήθηκε η 

Νέα Τεχνολογία και προγράμματα στον υπολογιστή, προκειμένου οι μαθητές να δη-

μιουργήσουν κατασκευές, όπως το tagxedo, το storyjmper για τη δημιουργία του ηλε-

κτρονικού βιβλίου, το powerpoint για την παρουσίαση του προγράμματος, το mail για 

την επεξεργασία και την παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας και το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο για την επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους. 

Οι μαθητές των άλλων τάξεων σε συνεργασία με τους δασκάλους της Στ΄ τάξης οργά-

νωσαν γιορτή αποχαιρετιστήρια και οι μαθητές παρουσίασαν το πρόγραμμα και τις 

δράσεις τους, στους άλλους μαθητές του σχολείου. Επιπλέον, οργανώθηκε ομιλία 

στους γονείς των μαθητών με προσκεκλημένη ψυχολόγο από το Δήμο Αλίμου, προκει-

μένου να επιλύσουν οι γονείς τις απορίες τους και να εκφράσουν τις αγωνίες τους για 

τη μετάβαση των παιδιών τους στο νέο πλαίσιο και τη μετάβαση από την παιδική στην 

εφηβική ηλικία.  

Δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές στο τέλος του προγράμματος και καταγράφη-

καν οι σκέψεις, οι ανησυχίες, οι φόβοι, το άγχος για τη μετάβαση και έγινε σύγκριση 

αυτών με τα αποτελέσματα που είχαμε συλλέξει αρχικά.  

Αξιολόγηση του προγράμματος-Αναστοχασμός 

 Η αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση το ερωτηματολόγιο που δόθηκε 

στους μαθητές, κατέδειξε ότι οι ψυχοσυναισθηματικοί-ψυχοκινητικοί, οι γνωστικοί και 

οι κοινωνικοί στόχοι επιτεύχθηκαν.  

Οι δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν ήταν η ανίχνευση των συναισθημάτων που σχετί-

ζονται με τη μετάβαση και αφορούσαν άγχος, αγωνία, λύπη, ανυπομονησία κ.ά., η δια-

χείρισή τους, η γνώση και η επίλυση των αποριών και των προβληματισμών τους, η 
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κοινωνικοποίηση μέσα από τις επισκέψεις στο νέο σχολικό πλαίσιο, το μοίρασμα των 

συναισθημάτων με άλλους μαθητές, Έλληνες και ξένους.  

Σε όλο το πρόγραμμα οι μαθητές συνεργάστηκαν σε δυάδες, και σε ομάδες, αντάλλα-

ξαν απόψεις με μαθητές του Γυμνασίου, επέλυσαν τις απορίες τους και αντιλήφθηκαν 

ότι όλοι οι μαθητές, ακόμα και οι μαθητές της Τουρκίας, είχαν παρόμοιες ανησυχίες 

και προβληματισμούς κατά τη μετάβαση. Βελτίωσαν τις δεξιότητες στο γραπτό λόγο 

στην αγγλική γλώσσα μέσα από την αλληλογραφία που είχαν με τους Τούρκους μαθη-

τές. Χάρηκαν τις δράσεις, και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους με αποτέλεσμα να αντιμε-

τωπίσουν τις ανασφάλειες που αρχικά ένιωθαν για τη μετάβαση και να μετατραπούν 

σε προσδοκίες και θετική στάση. 

Οι πιο όμορφες δραστηριότητες σύμφωνα με τις απόψεις των παιδιών ήταν η δημιουρ-

γία μιας αφίσας που ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, το Δέντρο των Συναισθη-

μάτων, τα σύμβολα κάθε τάξης και το Ταξιδιάρικο Βιβλίο. 

Οι επισκέψεις στο Γυμνάσιο βοήθησαν τους μαθητές να γνωρίσουν το νέο πλαίσιο και 

μέσα από παιγνιώδεις δράσεις να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο κλίμα, το οποίο βοήθησε 

στη μείωση των φόβων, στην επίλυση των αποριών, στη γνωριμία του νέου πλαισίου 

και στην καλή προετοιμασία ώστε αυτή η μετάβαση να γίνει, όσο το δυνατόν πιο ο-

μαλή. 

Τα στατιστικά στοιχεία κατέδειξαν ότι οι αρχικοί φόβοι και το άγχος μειώθηκαν (Διά-

γραμμα 1 & 2), όσον αφορά στα μαθήματα και στα διαγωνίσματα, απομυθοποιήθηκε 

η αγωνία τους για το «μεγάλο σχολείο» με τους πολλούς καθηγητές και αυξήθηκε ο 

ενθουσιασμός τους και η ανυπομονησία τους να φοιτήσουν σε αυτό (Διάγραμμα 3 & 

4), καθώς πιστεύουν ότι θα κάνουν νέους φίλους και ένα νέο ξεκίνημα (Πίνακας 1). 

Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα βοήθησε ουσιαστικά τους μαθητές μας, απόλαυσαν τις 

δραστηριότητες και δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους τόσο οι ίδιοι, όσο και οι γονείς 

τους.  

Διάγραμμα 1: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: Νιώθω φόβο για το 

Γυμνάσιο 

Αρχή προγράμματος Ολοκλήρωση προγράμματος 

  

Διάγραμμα 2: Απαντήσεις στην ερώτηση: Νιώθω άγχος για το Γυμνάσιο 

Αρχή προγράμματος Ολοκλήρωση προγράμματος 

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου
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Διάγραμμα 3: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: Ανυπομονώ να 

πάω στο Γυμνάσιο 

 

Αρχή προγράμματος Ολοκλήρωση προγράμματος 

  

Διάγραμμα 4: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: Νιώθω ενθουσιασμό που 

θα πάω στο Γυμνάσιο 

 

Αρχή προγράμματος Ολοκλήρωση προγράμματος 

   

 

Πίνακας 1: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: Προσδοκίες για το Γυμνάσιο 

 Μαθητές 

Αρχή προ-

γράμματος 

Μαθητές 

Τέλος προγράμμα-

τος 

Θα κάνω νέους φίλους 3 24 

Φοβάμαι τον τρόπο αξιολό-

γησης 

25 7 

Φοβάμαι τα μαθήματα 27 6 

Φοβάμαι τους καθηγητές 25 4 

Συζήτηση 

Το πρόγραμμα βοήθησε τους μαθητές μας να εκφράσουν και να συζητήσουν τους φό-

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου
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βους τους, να εκδηλώσουν το άγχος τους για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυ-

μνάσιο και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών να το διαχειριστούν και να το μειώ-

σουν. Η εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης των φόβων ενδυναμώνει τα άτομα και τα 

ασκεί σε τεχνικές αυτοδιαχείρισης (Attwood, 2004).  

Η αλληλογραφία και η αλληλεπίδραση με τους μαθητές του εξωτερικού βοήθησε να 

γνωρίσουν ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, μια άλλη κουλτούρα και άλλα ήθη και 

έθιμα και να διαπιστώσουν ότι βίωναν και οι ίδιοι παρόμοια συναισθήματα στη μετά-

βασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Επιπλέον, τους δόθηκε η ευκαιρία να βελ-

τιώσουν την γραπτή έκφραση στην ξένη γλώσσα.  

Το διαδίκτυο βοήθησε τους μαθητές στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση, διεύ-

ρυνε τους γνωστικούς τους ορίζοντες και ανέπτυξε την επικοινωνία του σχολείου με 

την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.  

Το σχολείο ωφελήθηκε από το πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί κατάλαβαν ότι η καλή 

οργάνωση ενός προγράμματος και η καλή συνεργασία μεταξύ τους έχει θετικά αποτε-

λέσματα στους μαθητές μας διευκολύνοντας αυτό το πέρασμα από την Πρωτοβάθμια 

στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Στα μονοπάτια της Ευρώπης μέσα από τα αξιοθέατα της Ευρώπης 

Έντεχνος συλλογισμός 

Τσογλής Κωνσταντίνος, Μαλλοπούλου Δήμητρα, Βελεγράκη Άννα 

psemms13035@aegean.gr; mallopoulou@gmail.com; avelegraki@gmail.com  

Περίληψη 

Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με τη γνωριμία της Ευρωπαϊκής 

κοινότητας από τους δεκατέσσερις (14) μαθητές του Ολοήμερου Τμήματος του Δημο-

τικού Σχολείου Ανδραβίδας, Νομού Ηλείας έχει ως σύνθημα τη φράση «Γέφυρες χτί-

ζουμε , φράγματα γκρεμίζουμε». Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την τέχνη, νιώθουν 

συγκίνηση ενώ ταυτόχρονα η τέχνη συμβάλλει στην καλλιέργεια, ψυχαγωγεί, εμπλου-

τίζει και εξευγενίζει τον ψυχικό μας κόσμο. Η Τέχνη ωθεί τους ανθρώπους να ξεπερά-

σουν τους προσωπικούς τους φραγμούς και χτίζει γέφυρες ανάμεσα στους πολιτισμούς 

και τις γενιές. Κάθε άνθρωπος κάθε χώρας, σε κάθε ηλικία, δικαιούται να απολαμβάνει 

την τέχνη και να συμμετέχει, ως δημιουργικός καλλιτέχνης ισότιμα σ’ αυτήν. Η προ-

σέγγιση της τέχνης (αξιοθέατα, μνημεία, ζωγραφική, μουσική) και η διδασκαλία της 

οφείλει να επιτρέπει στα παιδιά την προσωπική έκφραση, να είναι ελεύθερη, επιτρέπο-

ντας στα παιδιά τη δημιουργικότητα, καθώς και την ανακάλυψη και τον πειραματισμό, 

την ενεργό συμμετοχή με ουσιαστικά κίνητρα, να περιλαμβάνει καλλιτεχνικά μέσα και 

να είναι διαθέσιμη για όλα τα παιδιά (Schirrmacher 1998, σ.49). 

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνη, Έντεχνος Συλλογισμός, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολίτης 

Εισαγωγή 

Η Δράση με τίτλο «Teachers4Europe» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Αντιπρο-

σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με βασικό στόχο την ενημέρωση και 

την επιμόρφωση των παιδαγωγών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βασικό σκοπό τη διαμόρφωση των 

μελλοντικών Ευρωπαίων πολιτών (Καράμηνας, 2014). Στο πρόγραμμα αυτό οι εκπαι-

δευτικοί έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν 

καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).  

Οι μαθητές, λοιπόν, ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα για να μάθουν να σκέφτονται κρι-

τικά και να στοχάζονται ως Ευρωπαίοι πολίτες χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα μέσω 

των θεματικών ενοτήτων που πραγματεύονται και σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιδέα 

και την Ευρώπη γενικότερα (Καράμηνας, 2014). Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε 

η μέθοδος και η τεχνική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, διότι η εργασία σε ομά-

δες και η σημασία της έχει επισημανθεί από τον Piaget, ο οποίος υποστήριζε ότι ένας 

σπουδαίος παράγοντας για την ανάπτυξη της γνώσης είναι η κοινωνικοποίηση καθώς 

και τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού τα οποία αποτελούν δραστηριότητες που συμμε-
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τέχουν εύκολα όλοι οι μαθητές και εμπεριέχουν διαδικασίες που μπορούν να ενισχύ-

σουν τις αρχές της συνεργατικότητας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι δρα-

στηριότητες και η ενασχόληση των μαθητών περιέχει αντικείμενα, εκπαιδευτικά παι-

χνίδια, εγχειρίδια και φύλλα εργασίας για την εξερεύνηση, την επεξεργασία και τη με-

λέτη του θέματος. Ενθαρρύνει την έρευνα, τη συλλογή στοιχείων, τη βιωματική μά-

θηση και την ομαδοσυνεργατικότητα. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η ιδέα της 

συλλογικότητας και η αγάπη για τον συμπολίτη μας ακόμη και εκτός συνόρων (Piaget, 

1950). 

Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής ήταν να δημιουργηθεί συναίσθημα αγάπης, αλ-

ληλεγγύης και γέφυρα επικοινωνίας και με άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης που θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να εμπλουτιστεί και από άλλους μαθητές. Οι δράσεις σχε-

διάστηκαν από την εκπαιδευτικό, υποστηρίχθηκαν από τον επιμορφωτή του προγράμ-

ματος και εμπλουτίστηκαν από τους μαθητές μέσω των δικών τους ιδεών. 

Οργάνωση της τάξης 

Η οργάνωση της τάξης είναι καθοριστικό στοιχείο σχεδιασμού σε ό,τι αφορά τη δρα-

στηριότητα των μαθητών. Οι μαθητές-τριες εργάστηκαν ως επί το πλείστον ομαδικά. 

Η κάθε ομάδα ήταν μικτή ως προς το φύλλο και την εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, ενώ απαρτιζόταν από μαθητές διαφόρων τάξεων μέσα στο τμήμα του ο-

λοήμερου. Ο χωρισμός σε ομάδες εξυπηρέτησε την καλή οργάνωση του εγχειρήματος, 

ευνόησε την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των μαθητών, ενώ βοήθησε στην 

ανάπτυξη αισθημάτων αλληλοκατανόησης και αλληλοβοήθειας.  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής: Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και δημιουργία 

μουσικού βίντεο . Υπήρξε αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία, όπως επεξεργαστής 

κειμένου, power point, e‐mail, δικτυακές εφαρμογές projector. 

Εικαστικά: 1) Αναπαραγωγή από τους μαθητές μνημείων, αξιοθέατων καθώς και έρ-

γων ζωγραφικής 2) Εικονογράφηση τραγουδιού-ποιήματος σχετικά με τα δικαιώματα 

του παιδιού.  3)Δημιουργία αφίσας με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αξιο-

θέατα των χωρών. 4) Δημιουργία αφίσας με το δέντρο της Αγάπης από τα χεράκια μας 

με καρπούς που συνοδεύουν συνθήματα για τα δικαιώματα των παιδιών.  5) Δημιουρ-

γία τρισδιάστατης κατασκευής της Ευρώπης με όλα τα στοιχεία (χαρακτηριστικά προ-

σώπου του λαού- παραδοσιακές στολές- παραδοσιακά φαγητά- σημαίες- μνημεία- α-

ξιοθέατα) κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Γλώσσα: Ψάξαμε στο διαδίκτυο και γράψαμε τα δεδομένα/πληροφορίες για κάθε λαό 

(ανάπτυξη ικανότητας γραφής), αναπτύξαμε την ικανότητα προφορικής επικοινωνίας 

και έκφρασης και δημιουργήσαμε τραγούδι με θέμα: Τα δικαιώματα του παιδιού. 
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Καινοτομία: Η τεχνική του Artful Thinking αναπτύχθηκε από το Harvard Project Zero 

(http://pzweb.harvard.edu/research/ArtThink.htm), ο οποίος ανέπτυξε ένα μοντέλο 

προσέγγισης για την ένταξη της Τέχνης στη διδασκαλία με τακτική χρήση εικαστικών 

οργανικά ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και 

τη μάθηση. Άλλωστε η τέχνη και ο πολιτισμός δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκε-

κριμένες διδακτικές ώρες αλλά να διαπνέουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και οι 

μαθητές να συνειδητοποιούν την αξία της τέχνης και την εμπλοκή της σε πολλές εκ-

φάνσεις της ζωής. Η ιδέα που διέπει το σενάριο είναι η ανάδειξη της σημασίας της 

τέχνης (ζωγραφική, μνημεία, αξιοθέατα) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να 

αναδειχθούν βασικές έννοιες μέσα όμως από τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού. 

Η αισθητική αγωγή στην τυπική εκπαίδευση σήμερα 

Στην παιδική ηλικία και συγκεκριμένα κατά την περίοδο φοίτησης στο Δημοτικό σχο-

λείο, το παιδί αρκετές φορές «αναλώνεται» στην αναπαράσταση των πραγμάτων «με 

τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα». (Σάλλα, 2010). Αυτό όμως, του στερεί τη φρε-

σκάδα, την αμεσότητα, την ελευθερία και την εκφραστικότητα που είχε αποκτήσει 

κατά τα προσχολικά χρόνια του. Ως αποτέλεσμα, το παιδί απομακρύνεται από την α-

ναπαραστατική δραστηριότητα, «η οποία εκφυλίζεται σε μια άσκηση δεξιοτήτων και 

παύει να είναι η πηγή μιας βαθιάς και εσωτερικής χαράς που ήταν γι αυτό παλαιότερα». 

Η τέχνη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο διδασκαλίας ή αλλιώς εκπαίδευσης μέσω της τέχνης, 

«η ενασχόληση με την τέχνη καλλιεργεί μία συγκεκριμένη στάση και άποψη ζωής η οποία 

πηγάζει από την ίδια την καλλιτεχνική διαδικασία. Ενώ δηλαδή κατασκευάζουμε ένα καλ-

λιτεχνικό έργο, το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ γνωστό εκ των προτέρων και η διαδικασία 

δημιουργίας, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ‘ανοιχτή’ με την έννοια ότι μπορεί να οδη-

γήσει σε αναπάντεχες ανακαλύψεις και αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν ένα είδος ‘διαλό-

γου’ ανάμεσα στο έργο και στο δημιουργό του, ο οποίος μαθαίνει ανακαλύπτοντας, έτσι 

ώστε η γνώση να αποκτάται όχι μέσω της μεταβίβασης, αλλά ψάχνοντας και ανακαλύ-

πτοντας». (Κούβου, 2010). «Και όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί αυτού του μοντέλου, αυτή 

είναι μία στάση ζωής, με την οποία έρχεται σε επαφή ο μαθητής μέσω της καλλιτεχνικής 

εμπειρίας» (Eisner, 1972 όπως παρατίθεται στο Κανελλόπουλος & Τσαφταρίδης, 

2010). 

Σύμφωνα με τη Μέγα (Κόκκος,2011) σημαντική είναι η συνεισφορά του Perkins στο 

«μοντέλο» του, το οποίο άλλοτε αναφέρει ως στρατηγική και άλλοτε ως διεργασία. Η 

προσέγγιση του Perkins των τεσσάρων φάσεων έχει δοκιμαστεί από τη Μέγα (Κόκκος, 

2011:46) «σε ποικίλα διδακτικά πεδία (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλί-

κων». Εκεί «γίνεται εκτενής αναφορά στις διδακτικές ενέργειες, έτσι ώστε να παρουσια-

στεί και η πρακτική πλευρά της προσέγγισης». 
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Επιπλέον, η Σάλλα (2010:45) προσθέτει ότι «Η παιδεία μέσα από τις τέχνες προσφέρει 

ευκαιρίες για εκλέπτυνση και ευαισθητοποίηση των αισθήσεων, καλλιέργεια της φαντα-

σίας, όξυνση της αισθητικής κρίσης και εισάγει το άτομο στις αξίες του πολιτισμού. Η 

παιδεία μέσα από τις τέχνες, είναι σημαντικότατη για το νέο άνθρωπο, γιατί τον καθιστά 

ενεργό, δημιουργικό και σκεπτόμενο πολίτη, που μπορεί να αποφασίζει και να διαμορ-

φώνει το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του». 

Η τέχνη ως οπτικό και ακουστικό ερέθισμα για την προσέγγιση 

των γνωστικών αντικειμένων 

Σύμφωνα με το μοντέλο διαθεματικής προσέγγισης (Integrated Curriculum) η Κούβου 

(2010) σημειώνει ότι «επιχειρείται η ενοποίηση της γνωστικής διαδικασίας των διαφό-

ρων μαθημάτων του σχολικού προγράμματος μέσω της τέχνης, δηλαδή των φυσικών ε-

πιστημών, της ιστορίας, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών». Σκοπός αυτής 

της ενοποίησης των παραμέτρων που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχολικού προ-

γράμματος, «είναι να προσφέρει στο μαθητευόμενο μία περισσότερο ολιστική εμπειρία 

και κατανόηση». (Thistlewood, 1989 όπως παρατίθεται στο Κανελλόπουλος & Τσα-

φταρίδης, 2010). 

Το μοντέλο του πολιτισμού της οπτικής επικοινωνίας σύμφωνα με την Κούβου 

(2010:54), δεν περιλαμβάνει μόνο τις καλές τέχνες, αλλά «όλες τις μορφές οπτικής επι-

κοινωνίας και πληροφόρησης οι οποίες κατακλύζουν τη σημερινή κοινωνία». Με αυτόν 

τον τρόπο, «δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια των αντιληπτικών και κριτικών ικανοτή-

των του μαθητή και στην εξοικείωσή του με τη δύναμη της εικόνας, ως μέσου επικοινω-

νίας». Κανελλόπουλος & Τσαφταρίδης, 2010). 

Σύμφωνα με τη Μέγα (2011)μπορεί να υπάρξει «ολιστική ενεργοποίηση ή αλλιώς πολ-

λαπλή νοημοσύνη στο πλαίσιο της τέχνης». 

Στόχοι: 

Στόχοι γνώσεων  

 Να μάθουν τα ονόματα των χωρών της Ευρώπης. 

 Να μάθουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων των άλλων χωρών της Ευρώπης. 

 Να γνωρίσουν τις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρώπης. 

 Να κατασκευάσουν κολάζ με φωτογραφίες παιδιών. 

 Να διακρίνουν την σπουδαιότητα των πνευματικών κατακτήσεων όλων των λαών 

της Ευρώπης για την ανάπτυξη του πολιτισμού (γράμματα, τέχνες, επιστήμες, 

γλώσσα)  

Στόχοι στάσεων. 
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 Να αναπτυχθούν προσωπικά και κοινωνικά: ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας 

μέσα σε κλίμα συναισθηματικής αποδοχής, ασφάλειας και αυτοεπιβεβαίωσης. 

 Να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα, η ομαδικότητα, η ευγενής άμιλλα και η αξία 

της προσωπικής εργασίας για την επίτευξη του κοινού στόχου μέσα από δημιουρ-

γική δράση. 

 Να υιοθετήσουν οι μαθητές στάσεις και συμπεριφορές θετικές προς τους άλλους 

λαούς και γενικότερα προς το διαφορετικό. 

 Να ευαισθητοποιηθούν μέσα από την τέχνη και τη ζωγραφική. 

Στόχοι δεξιοτήτων 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα προφορικής επικοινωνίας (ομιλίας- ακρόασης περι-

γραφή, εξήγησης, ερμηνείας, επιχειρηματολογίας, βελτίωσης και εμπλουτισμού 

του προφορικού λόγου) 

 Να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν πληροφορίες, να διασταυρώνουν τα δεδομένα 

της έρευνας, να απορρίπτουν ό,τι δεν τους χρειάζεται και να παρουσιάζουν μια ο-

λοκληρωμένη εργασία(project) που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική 

τους σκέψη.  

 Να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να γράφουν καθαρά, καλαίσθητα ορθο-

γραφημένα και µε την απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά και εξωσχολικά κείµενα. 

 Να χρησιμοποιούν οι μαθητές ολοένα αυξανόμενο λεξιλόγιο. 

 Ο μαθητής να ακροάται, να διατυπώνει, να εξηγεί και να επιχειρηματολογεί µε α-

κρίβεια και αυτοπεποίθηση. 

Περιγραφή (Χρονοδιάγραμμα): 

Αρχικά γίνεται γνωριμία των μαθητών με τους Θεσμούς: Θεσμός Ευρωπαϊκής Ένω-

σης- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Έπειτα αποφασίζεται το θέμα «project» και χωρίζετε σε ενότητες, που αναλαμβάνει η 

κάθε ομάδα μαθητών από το τμήμα του Ολοήμερου: α) σημαντικά μνημεία και αξιο-

θέατα κάθε χώρας β) σημαντικούς ζωγράφους κάθε χώρας γ) μέσα από νανουρίσματα 

κάθε χώρας γνωρίζουν οι μαθητές τη μουσική, δημιουργώντας, τελικά , το δικό τους 

τραγούδι. 

Στη συνέχεια, γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές (πχ. εγκυκλοπαί-

δεια) σχετικά με στοιχεία άλλων χωρών- χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανθρώπων- ήθη 

και έθιμα- παραδοσιακά φαγητά και φτιάχνουν μάσκες και καπέλα με παραδοσιακά 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων εκεί. Παράλληλα οι μαθητές γνωρίζουν τον πολιτισμό 
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των άλλων λαών, δημιουργούν κολάζ με σημαίες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την αφίσα της ομάδας με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ακολουθεί το πιο σημαντικό και δυνατό σημείο της εργασίας, αφού οι μαθητές έρχο-

νται σε επαφή με τη ζωγραφική και με διάσημους ζωγράφους από κάθε μέρος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνει σύνδεση της Τέχνης με τα κοινά σημεία και στοιχεία 

που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους έτσι ώστε να εκλείψουν τα στερεότυπα της ξενο-

φοβίας και του ρατσισμού. Γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο για γνωστούς ζωγράφους 

κάθε χώρας και σχολιασμός σημαντικών πινάκων ζωγραφικής. Ζωγραφισμένοι από 

καλλιτέχνες με διαφορά αιώνων, τα παιδιά παρατηρώντας τους πίνακες, αναρωτιού-

νται: τι βλέπουν, ποιος θα το περιγράψει, ποιες πληροφορίες μας δίνει, τι στοιχεία- 

αντικείμενα υπάρχουν, ποιάς εποχής είναι και επικεντρώνονται στο βασικό θέμα που 

αποτυπώνει ο καλλιτέχνης, τι χρώματα έχει, ποιο είναι το φόντο , ποια είναι τα χρώματα 

που ξεχωρίζουν.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές δημιουργούν έργα γνωστών πινάκων ζωγραφικής σύμφωνα 

με τη δική τους φαντασία, όπως του Βαν Γκογκ από την Ολλανδία, του Πιερ Ωγκύστ 

Ρενουάρ από τη Γαλλία, του Πάμπλο Πικάσο από την Ισπανία, του Θεόφιλου από την 

Ελλάδα και πολλοί άλλοι. Τέλος, οι μαθητές διασκεδάζουν με τη μουσική άλλων χω-

ρών ενώ παράλληλα ακούν το παραδοσιακό νανούρισμα κάθε χώρας. 

Βίντεο με τραγούδι  

Δημιουργούν ποιήματα, τραγουδούν και χορεύουν τραγούδια όπως «Αν όλα τα παιδιά 

της γης» σε στίχους Γιάννη Ρίτσου και μουσική Μίμη Πλέσσα, «Γέφυρες χτίζουμε, 

φράγματα γκρεμίζουμε» του Αλκίνοου Ιωαννίδη και πολλά άλλα τραγούδια που ανα-

φέρονται στη διαφορετικότητα , το ρατσισμό και την αγάπη μεταξύ λαών. Βεβαίως 

γίνονται και αυτοί μουσικοσυνθέτες και με τη βοήθεια της καθηγήτριας της μουσικής 

φτιάχνουν το δικό μας τραγούδι με σκοπό να διαδώσουν μηνύματα φιλίας, αγάπης, 

αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη! 

Συμπεράσματα 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν αφορμή για την έκφραση της δημιουργικότητας των 

παιδιών και τρόπο έκφρασης του ψυχισμού τους. Οι Τέχνες στο σύνολό τους οξύνουν 

την ευαισθησία του παιδιού στο χρώμα, στον ήχο, στο λόγο, στις γεύσεις (Κουτσομάλ-

λης, 2006) γι’ αυτό και στο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν οι Τέχνες, όπως θεατρική 

αγωγή, εικαστικά, μουσική, χορός και το κόμικ. Οι Τέχνες επιτρέπουν στον καθένα να 

εκφραστεί με τον τρόπο που επιθυμεί. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό, συνεπώς όλοι οι 

μαθητές συμμετέχουν ισότιμα καλλιεργώντας και τους οχτώ τύπους νοημοσύνης 

(Gardner, 1990).  

Η ζωγραφική, καθώς και τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού αποτελούν δραστηριότητες 

που συμμετέχουν εύκολα όλοι οι μαθητές και εμπεριέχουν διαδικασίες που μπορούν 
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να ενισχύσουν τις αρχές της συνεργατικότητας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν αφορμές μέσα από κείμενα για προβολή διαθε-

ματικών/διαπολιτισμικών προσεγγίσεων. Τα περισσότερα μαθήματα άλλωστε του σχο-

λικού προγράμματος ενδείκνυνται για μια διαπολιτισμική προσέγγιση και ειδικά διά-

φορα project των εκπαιδευτικών. Οι συγκεκριμένες δράσεις συμβάλουν στην προσω-

πική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

επιχειρήθηκε επικοινωνιακή προσέγγιση σε διάφορα γλωσσικά και πολιτισμικά περι-

βάλλοντα. Μέσα από βιωματικές τεχνικές και αξιοποίηση εγκάρσιων δράσεων επιτεύ-

χθηκε η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στην ανάπλαση δραστηριοτήτων, εργασιών 

και κατασκευών και η εμπλοκή του σε ποικίλες διερευνητικές μαθησιακές δραστηριό-

τητες ενώ οι μαθητές ξεδίπλωσαν τα αισθήματά τους και εκφράστηκαν χωρίς το συνεχή 

φόβο ότι θα κάνουν λάθος (Μητακίδου, 2001). Η δράση αναμόρφωσε και ανασχεδίασε 

μιας καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση στο μάθημα συνδέοντας βιωματικά την τέχνη 

με την διαπολιτισμική αγωγή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την ολιστική 

μέθοδο οι μαθητές έμαθαν να επεξεργάζονται νοήματα, ιδέες, ερεθίσματα, συναισθή-

ματα ατομικών και ομαδικών εμπειριών και κλήθηκαν να γράψουν, να διαβάσουν και 

να συζητήσουν μέσα σε φυσικό, φιλικό περιβάλλον. Οι μαθητές μέσω της διαθεματικής 

και διεπιστημονικής προσέγγισης είχαν πρόσβαση οι ίδιοι σε πληροφορίες τις οποίες 

αξιολογούσαν και αξιοποιούσαν. Ενθαρρύνθηκαν επίσης να κάνουν διάλογο μεταξύ 

τους κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη των νέων και έγινε συσχέτιση των πληροφοριών 

με απώτερο σκοπό τη σύνθεσή τους. 

Αξιολόγηση 

 Οι μαθητές καθόλη τη διαδικασία συμμετείχαν ενεργά και ο ενθουσιασμός τους 

ήταν εμφανής, καθώς η δημοσίευση των έργων τους λειτούργησε ως κίνητρο για 

δημιουργία και επικοινωνία. 

 Αναπτύχθηκαν αισθήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και θετικής στάσης α-

πέναντι στις δημιουργίες των συμμαθητών τους, αλλά και σε έργα μαθητών σχο-

λείων άλλων χωρών. 

 Η επικοινωνία με τους μαθητές ενός σχολείου στο εξωτερικό αποδείχτηκε πολύτιμη 

εμπειρία, καθώς γνώρισαν άλλες συνήθειες, μοιράστηκαν τρόπους σκέψης και καλ-

λιτεχνικής έκφρασης, αντάλλαξαν δώρα, δημιούργησαν νέες φιλίες. 

 Μαθητές οι οποίοι είχαν χαμηλή επίδοση σε κύρια μαθήματα, βρήκαν την ευκαιρία 

να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δεχτούν την αποδοχή και εκτίμηση των συμ-

μαθητών τους, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή τους. 

 Συνεργάστηκαν και καλλιεργήθηκε θετικό κλίμα στην τάξη. 

Εν κατακλείδι, οι μαθητές έμαθαν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουν τη δυνα-

τότητα να κρίνουν τι συμβαίνει και με τον τρόπο τους να επηρεάζουν τα τεκταινόμενα. 

Για το λόγο αυτό η αρχή έγινε μέσα από τη γνωριμία με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η 

έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη της UNESCO 

δεν ξεχωρίζει την ανάπτυξη και την οικονομία από τον πολιτισμό και προτείνει ως μο-

χλό ανάπτυξης την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της πολιτισμικής κληρονομιάς, το 
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πλάτος της οποίας διευρύνει συμπεριλαμβάνοντας μορφές υλικού (μουσεία, αρχαιολο-

γικούς χώρους, ιστορικά κτίρια κ.λπ.) και άυλου (προφορική ιστορία, γλώσσα κ.λπ.) 

πολιτισμού και εμμένει στη συμμετοχή της κοινωνίας στην πολιτισμική ζωή (Βέμη, 

Νάκου, 2010). 
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Συνεργασία σχολείων για δημιουργία περιοδικού μέσω του schoolpress 
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earkouli@gmail.com 

Δάλλα Ευαγγελία 
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Περίληψη 

Το σενάριο που κατατίθεται έχει τη μορφή project. Οι μαθητές δύο Γυμνασίων 
δημιουργούν από κοινού ένα περιοδικό στο περιβάλλον του http://schoolpress.sch.gr/. 
 Έτσι, θα γνωρίσουν οι μεν στους δε τον τόπο και την καθημερινότητά τους και θα 
μοιραστούν εμπειρίες από το σχολείο τους. Θα μπουν στον ρόλο του δημοσιογράφου 
και θα συντάξουν άρθρα και άλλου είδους κείμενα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που 
εξασφαλίζει το περιβάλλον του schoolpress.sch.gr. 

Λέξεις-Κλειδιά: Περιοδικό, εξ αποστάσεως επικοινωνία, συνεργασία σχολείων  

Εισαγωγή 

Οι μαθητές στα πλαίσια της διδασκαλίας της Γλώσσας (και επικουρικά της Λογοτε-
χνίας) της Α΄ Γυμνασίου καλούνται να προβάλουν τη δική τους σύγχρονη οπτική για 
τα αντικείμενα που διδάσκονται (ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση-κονστρουκτιβι-
σμός), να αναλάβουν τον ρόλο του αρθρογράφου (ενσυναίσθηση), να χρησιμοποιή-
σουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογικών μέσων (διαδίκτυο, 
λογισμικά), ώστε να προβάλουν τις ιδέες τους σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή (πολυγραμ-
ματισμοί-πολυτροπικότητα).  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Είναι γνωστό ότι τα νέα ψηφιακά μέσα μεταμορφώνουν ριζικά τους περισσότερους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, η πληροφορική τεχνολογία δια-
χέεται πλέον όχι μόνο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, αλλά και σε όλες 
τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής ( Κοντογιαννοπούλου, 1992). Λαμβάνοντας υ-
πόψη της την παραπάνω θέση, η παρούσα πρόταση αξιοποιεί δημιουργικά τιε νέες τε-
χνολογίες ( περιβάλλον schoolpress) και παρέχει στους μαθητές βήμα έκφρασης ( δη-
μιουργία διαδικτυακού περιοδικού). Παράλληλα, η μέθοδος project ( Χρυσαφίδης, 
1994) δίνει τη δυνατότητα θέσπισης ενός σαφούς πλαισίου με παραγωγή περιγραφι-
κών, αφηγηματικών και πολυτροπικών κειμένων (Αδάλογλου, 2000/ Μητσικοπούλου 
2001/ Πολίτης, 2001), το οποίο εξασφαλίζει ενδιαφέρον και νόημα για τους μαθητές, 
προκειμένου να υλοποιήσουν την εργασία που τους ανατίθεται και η οποία, στην ουσία, 
κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα μάθησης (Fray,1998). Τέλος, η παρούσα πρό-
ταση ακολουθεί τις νέες γλωσσοδιδακτικές θεωρίες που εδράζονται σε μια ολιστική 
αντίληψη και αντιμετωπίζουν τη Γλώσσα ως «όλο», αποφεύγει την αποσπασματικό-
τητα (ενασχόληση με όλες τις ενότητες των σχολικών βιβλίων Γλώσσας και Λογοτε-
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χνίας) και ακολουθεί τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού του Vigotsky (οι αλ-
ληλεπιδράσεις του ατόμου με τον κόσμο καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 
ερμηνεύει και οριοθετεί τον κόσμο που το περιβάλλει). Ακριβώς αυτή την ερμηνεία 
του κόσμου καλούνται οι μαθητές των δύο σχολείων να αποτυπώσουν στο περιοδικό 
που θα δημιουργήσουν από κοινού, ύστερα από αλληλεπίδραση και μεταξύ τους ανα-
τροφοδότηση (Χαραλαμπόπουλος-Χατζησαββίδης, 1997). Συμπερασματικά, οι ομα-
δοσυνεργατικές δραστηριότητες, η αυτενέργεια των μαθητών, η σύνδεση με την καθη-
μερινή ζωή ( ο τόπος και η ζωή τους) και η διαθεματικότητα πιστεύεται ότι μεγιστο-
ποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στη σχολική τάξη. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 
αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο συνεργασίας, επικοινωνίας και απόκτησης δεξιοτήτων 
( Κουτσογιάννης, 2010). Ο διδάσκων διευκολύνει, εμψυχώνει και καθοδηγεί τους μα-
θητές ( Bruner, 1990), αφήνοντάς τους περιθώρια για προβληματισμό και αναζήτηση 
εναλλακτικών δρόμων υλοποίησης της εργασίας τους. Ο παιδαγωγικός στόχος αυτής 
της διαδικασίας σχετίζεται με τη δημοσιοποίηση της εργασίας των μαθητών, γεγονός 
που α) αυξάνει σημαντικά τη διάθεση και αυτοεκτίμησή τους ως προς την ικανότητα 
γραφής, β) τους κάνει πιο υπεύθυνους στις επιλογές τους και γ) βοηθά στο άνοιγμα του 
σχολείου προς την κοινωνία. 

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου 

Τίτλος: « Συνεργασία σχολείων για δημιουργία περιοδικού μέσω του schoolpress» 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου 

Χρονική διάρκεια: Εργασίες μαθητών αναρτώνται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους με οδηγό την επικαιρότητα καθώς και την πορεία των μαθημάτων της Γλώσσας 
και των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Εκτός από το 1ο δίωρο της γνωριμίας 
των μαθητών των δύο σχολείων μεταξύ τους και με το περιβάλλον του schoolpress, 
υπολογίζονται δύο διδακτικές ώρες σε κάθε τεύχος, μία για τον προγραμματισμό και 
την κατανομή των θεμάτων στις ομάδες και μία για την ανάρτηση των άρθρων.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

 Οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να έχουν εποπτεία της ύλης στα μαθήματα της Γλώσσας 
και της Λογοτεχνίας, να κάνουν ορθό προγραμματισμό και να επικοινωνούν συχνά με-
ταξύ τους για τις ανάγκες εφαρμογής του σεναρίου. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, 
πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την ασφαλή πλοή-
γηση και αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, τη χρήση του περιβάλλοντος του 
wiki, του google drive και λογισμικών, απαραίτητων κατά την κρίση των εκπαιδευτι-
κών (http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html) 

Το συγκεκριμένο σενάριο: 
• αποτελεί πρόταση διδασκαλίας και έχει εφαρμοστεί από τα συνεργαζόμενα 

σχολεία,  
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• είναι διαθεματικό, αφού εμπλέκονται σε αυτό η Νεοελληνική Γλώσσα, η Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία, η Πληροφορική και η Τοπική Ιστορία.  

 

Στόχοι- Σκεπτικό 

 

Γνώσεις για τον κόσμο 

Οι μαθητές: 
• Να ξεφύγουν από τα φυσικά όρια που θέτει η διαμονή στον τόπο τους. 
• Να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους και να μοιραστούν τις εντυπώσεις και 

τον προβληματισμό τους για μεγάλο εύρος θεμάτων. 
• Να προβάλουν το φυσικό περιβάλλον και τις ομορφιές του τόπου τους. 
• Να γνωρίσουν εξ αποστάσεως έναν άλλο τόπο. 
• Να αναπτύξουν εξ αποστάσεως σχέσεις και φιλίες. 
• Να μπουν στον ρόλο του δημοσιογράφου ( ενσυναίσθηση). 

Γνώσεις για τη Γλώσσα 

Οι μαθητές:  
• Να ασκηθούν στην παραγωγή διαφόρων μορφών λόγου ( περιγραφή, αφήγηση, 

επιχειρηματολογία). 
• Να μεταδώσουν αποτελεσματικά με λόγο και εικόνα τις σκέψεις και τα συναι-

σθήματά τους στους μακρινούς «συναδέλφους» τους. 
• Να εξασκηθούν στη συγγραφή άρθρων, κάνοντας τις ορθότερες για την περί-

σταση γλωσσικές επιλογές. 
• Να αξιολογήσουν και να κρίνουν την ποιότητα των δικών τους άρθρων αλλά 

και των συμμαθητών τους. 
• Να εξοικειωθούν με τη συνεργατική γραφή. 

Γραμματισμοί 

 Οι μαθητές: 
• Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου και γενικά των Τ.Π.Ε προκει-

μένου να γεφυρώνουν τις φυσικές αποστάσεις και να εξασφαλίζουν τη συνερ-
γασία (ψηφιακός γραμματισμός). 

• Να μεταβαίνουν στη νέα γνώση αξιοποιώντας την παλαιότερη. 
• Να είναι σε θέση να ασκούν κριτική και να αξιολογούν επιλογές και αποφάσεις 

σε ατομικό και συνεργατικό επίπεδο. 
• Να εξοικειωθούν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 
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• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης, σύγκρισης και αξιολόγησης του υ-
λικού που αντλούν από το Διαδίκτυο. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών. 
• Να μάθουν να παράγουν πολυτροπικά κείμενα ποικίλου ύφους και χαρακτηρι-

στικών (πολυγραμματισμοί), ( Παυλίδου, 2010) 

Διδακτικές πρακτικές 

• Κονστρουκτιβισμός, σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης. Η γνώση οικοδομείται 
σταδιακά από τους μαθητές (J. Piaget, 1960).  

• Ανακαλυπτική μάθηση (J. Bruner, 1990). Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση 
μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες που επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση. 

• Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ( Διδακτικές μέθοδοι, http://kpe-edess. 
• pel.sch.gr/prosegiseis.htm)  
• Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Doise και Mugny, 1981). Το μανθά-

νον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πο-
λιτισμικό και επικοινωνιακό κενό, αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια στα 
οποία η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται. Η μάθηση δημιουργείται από 
την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα. 

( Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 
Επιμόρφωσης, Τεύχος 1, Γενικό μέρος, σελ. 35-42) 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Κατά την εισαγωγική φάση (εργαστήριο Πληροφορικής), οι μαθητές των δύο σχολείων 
επικοινωνούν μέσω skype, αυτοσυστήνονται, δηλώνοντας κάτι για τον εαυτό τους, και 
ανταλλάσσουν σύντομες πληροφορίες.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται από τον κάθε εκπαιδευτικό στους μαθητές του δικού του 
σχολείου το περιβάλλον του schoolpress και ο τρόπος ανάρτησης άρθρων, εικόνων 
κ.λ.π. Ακολουθεί ο χωρισμός των μαθητών σε πέντε ομάδες με κριτήριο τις επιθυμίες 
τους αλλά και την ανάγκη ισοκατανομής τους με βάση τις δεξιότητές τους. Σε κάθε 
ομάδα ορίζεται ένας συντονιστής και ένας χειριστής του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
υπεύθυνος να ανεβάζει τα άρθρα της ομάδας και τις σχετικές εικόνες στο περιοδικό. Οι 
άλλοι δύο αποτελούν τους συντάκτες. Τονίζεται η ανάγκη οι μαθητές να εναλλάσσο-
νται στους ρόλους αυτούς από τεύχος σε τεύχος.  

Κατόπιν, συζητείται το όνομά του περιοδικού και καταγράφονται οι προτάσεις των 
μαθητών. Αφού συμφωνήσουν για τη μορφή του εξώφυλλου του περιοδικού, καταθέ-
τουν τις προτάσεις τους στους συνεργάτες τους από το άλλο σχολείο (η τελική μορφή 
θα αποφασιστεί από κοινού). Τέλος, καθορίζεται η πρώτη θεματική ενότητα-τεύχος 
(σχολείο και σχολική ζωή) και συζητούνται σε γενικές γραμμές οι επόμενες θεματικές 
ενότητες-τεύχη με οδηγό τόσο τα σχολικά βιβλία της Γλώσσας (κυρίως με βάση το Α΄ 
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μέρος, τα Κείμενα, και το Ε΄ μέρος, την Παραγωγή λόγου) και της Λογοτεχνίας (σχε-
τικές θεματικές ενότητες), όσο και τα ενδιαφέροντά τους. Ο σχεδιασμός που ακολουθεί 
είναι ενδεικτικός, δίνει ιδέες και δε στοχεύει στην απόλυτη εφαρμογή: 

1ο Τεύχος: Το σχολείο των μαθητών και η σχολική ζωή (1η και 2η ενότητα Γλώσσας 
Α΄ Γυμνασίου καθώς και “Η Νέα Παιδαγωγική” από τα Κ.Ν.Λ. ), 

2ο Τεύχος: Το φυσικό περιβάλλον, οι ομορφιές του τόπου τους αλλά και ενδεχόμενα 
οικολογικά προβλήματα (3η ενότητα Γλώσσας καθώς και θεματική ενότητα “΄Ανθρω-
πος και φύση, Πόλη, Ύπαιθρος” Κ.Ν.Λ. ),  

3ο Τεύχος: Η γαστρονομία του τόπου τους (4η ενότητα Γλώσσας και “Το πιο γλυκό 
ψωμί” Κ.Ν.Λ.), 

4ο Τεύχος: Η πολιτιστική ζωή του τόπου τους (5η ενότητα Γλώσσας και απόσπασμα “ 
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό” Κ.Ν.Λ.) 

5ο τεύχος: Η ιστορία, τα μουσεία και γενικά τα ιστορικά αξιοθέατα του τόπου τους (6η 
και 7η ενότητα Γλώσσας), 

6ο τεύχος: Οι αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών και γενικά ο αθλητισμός στον 
τόπο τους (8η ενότητα Γλώσσας και θεματική ενότητα “Αθλητισμός” Κ.Ν.Λ. ), 

7ο Τεύχος: Μύθοι και θρύλοι του τόπου τους (προερχόμενοι είτε από την προφορική 
παράδοση είτε από ντόπιες εκδόσεις), ήθη και έθιμα (9η ενότητα Γλώσσας και θεματι-
κές ενότητες “Λαογραφικά” και “Θρησκευτική ζωή” Κ.Ν.Λ. ),  

8ο Τεύχος: Ελεύθερο θέμα. Οι ομάδες θα αυτοσχεδιάσουν στη θεματολογία του τεύ-
χους αυτού.  

Η δημιουργία κάθε τεύχους προϋποθέτει δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, γίνεται ο 
προγραμματισμός του τεύχους στη σχολική τάξη. Στις ομάδες δίνεται χρόνος να ετοι-
μάσουν τα θέματά τους. Η επικοινωνία τους γίνεται δια ζώσης στο σχολείο ή ασύγ-
χρονα στο περιβάλλον του google drive ή του wiki . Κατά τη δεύτερη φάση, δημιουρ-
γείται το τεύχος στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι των ο-
μάδων, κατόπιν συνεννοήσεως με τα άλλα μέλη, αναρτούν τα άρθρα του τεύχους. 
Κάτω από το ίδιο θέμα, μπαίνουν οι ανταποκρίσεις των αντίστοιχων ομάδων και των 
δύο σχολείων. Ο αριθμός των τευχών και η θεματολογία τους προσαρμόζεται με κρι-
τήριο τα χρονικά περιθώρια, τις επιλογές των εκπαιδευτικών, την αποτελεσματικότητα 
και το κέφι των μαθητών. 

Σύνδεση με το ΑΠΣ: το σενάριο είναι συνδεδεμένο με τους γενικούς και ειδικούς σκο-
πούς και στόχους των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Α΄ 
Γυμνασίου. Επίσης, είναι μαθητοκεντρικό και στοχεύει στην ενεργοποίηση των μαθη-
τών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 Τα τεύχη- ενότητες και τα σχετικά φύλλα εργασίας που ακολουθούν είναι ενδεικτικά. 

Φύλλα εργασίας 

1ο τεύχος  

Η σχολική ζωή 

Α΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα παρουσιάσει το τμήμα σας και τις ομάδες του (το όνομα 
της ομάδας, τα μικρά ονόματα των μαθητών και γενικές φωτογραφίες της κάθε ομά-
δας). Θα συζητήσει προτάσεις για το εξώφυλλο του περιοδικού και θα προχωρήσει 
στην τελική επιλογή, κατόπιν επικοινωνίας με την αντίστοιχη ομάδα του άλλου σχο-
λείου. 

Β΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα παρουσιάσει εικόνες του σχολείου σας, κάνοντας παράλ-
ληλα και αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του ως χώρου. 

Γ΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες στα μαθήματα, τη σχέση 
σας με τους καθηγητές καθώς και πιθανές δυσκολίες στο νέο για εσάς σχολικό περι-
βάλλον του Γυμνασίου. 

Δ΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα παρουσιάσει τις δραστηριότητες του σχολείου σας. 

Ε΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα παρουσιάσει τις ωραιότερες και τις δυσκολότερες στιγμές 
στο σχολείο σας σε μορφή κόμικ (στο περιβάλλον του storyboardthat).  

2ο τεύχος  

Το φυσικό περιβάλλον, οι ομορφιές του τόπου μας και ενδεχόμενα οικολογικά προ-
βλήματα 

Α΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα περιγράψει δύο παραδοσιακούς οικισμούς ή δύο παραλίες 
του τόπου σας. Μπορείτε να πλαισιώσετε το κείμενό σας με φωτογραφίες που θα τρα-
βήξετε οι ίδιοι ή με άλλες που θα βρείτε στο διαδίκτυο. 

Β΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα περιγράψει δύο από τα ωραιότερα χωριά που βρίσκονται 
κοντά στον τόπο διαμονής σας. Μπορείτε να πλαισιώσετε το κείμενό σας με φωτογρα-
φίες που θα τραβήξετε οι ίδιοι ή με άλλες που θα βρείτε στο διαδίκτυο. 

Γ΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα συντάξει ένα άρθρο, παρουσιάζοντας τα σημαντικότερα 
οικολογικά προβλήματα του τόπου σας αλλά και τους τρόπους που εσείς προτείνετε 
για την επίλυσή τους. 

Δ΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα αφηγηθεί μια ιστορία με πρωταγωνιστή μια παραλία ή ένα 
χωριό του τόπου σας. 
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Ε΄ ομάδα: Η ομάδα σας θα παρουσιάσει μια σελίδα από το ημερολόγιο ενός επισκέπτη 
του τόπου σας. 

3ο τεύχος  

Η γαστρονομία του τόπου μας 

Α΄ ομάδα: Να γράψετε ένα άρθρο στο οποίο θα παρουσιάσετε τα τοπικά προϊόντα του 
τόπου σας με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της παραγωγής τους (για παράδειγμα μέλι, 
κρασί, ρακί κ.λπ. και αντίστοιχα την τέχνη της μελισσοκομίας, τα καζάνια, τον τρύγο 
κλπ). 

Β΄ ομάδα: Να γράψετε ένα άρθρο στο οποίο θα παρουσιάσετε τη γαστρονομική παρά-
δοση του τόπου σας στα φαγητά, παραθέτοντας και μια συνταγή από το κορυφαίο κατά 
τη γνώμη σας φαγητό που αποτελεί για σας το σήμα κατατεθέν του τόπου σας.  

Γ΄ομάδα: Να γράψετε ένα άρθρο στο οποίο θα παρουσιάσετε τη γαστρονομική παρά-
δοση του τόπου σας στα γλυκά, παραθέτοντας και μια συνταγή από το κορυφαίο κατά 
τη γνώμη σας γλυκό που είναι χαρακτηριστικό της περιοχής σας.  

Δ΄ομάδα: Να παρουσιάσετε τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες των μαθητών της 
τάξης σας κατόπιν παρατήρησης, έρευνας και συζήτησης. Πώς τις αξιολογείτε; Τι θα 
αλλάζατε σε αυτές; 

Ε΄ομάδα: Να γράψετε ένα άρθρο σχετικά με τις συνέπειες που έχει για την υγεία των 
νέων ο σύγχρονος τρόπος διατροφής. 

4ο τεύχος  

Η πολιτιστική ζωή του τόπου μας 

Α΄ ομάδα: Σε ένα άρθρο σας να παρουσιάσετε τους πολιτιστικούς συλλόγους του τόπου 
σας και τις βασικές δράσεις τους. 

Β΄ ομάδα: Σε ένα άρθρο σας να παρουσιάσετε τις θεατρικές ομάδες του τόπου σας. 
Καταγράψτε τις παραστάσεις που ετοιμάζονται αυτή τη χρονική περίοδο. 

Γ΄ ομάδα: Ο κινηματογράφος στον τόπο σας: Ποια χειμερινά ή θερινά σινεμά υπάρ-
χουν; Τα επιλέγουν ως ψυχαγωγία οι μαθητές; Γιατί; 

Δ΄ ομάδα: Να παρουσιάσετε εξωσχολικά καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των συμμαθητών 
σας. Υπάρχουν δραστηριότητες καλλιτεχνικές που θα θέλατε να κάνετε αλλά δεν προ-
σφέρονται στον τόπο σας; 
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Ε΄ ομάδα: Αν ένα παιδί ήθελε να ασχοληθεί με την τέχνη, τι επιλογές θα μπορούσε να 
του προσφέρει ο τόπος σας; (σχολές μουσικής, εικαστικών κλπ). 

5ο τεύχος 

Η ιστορία, τα μουσεία και γενικά τα ιστορικά αξιοθέατα του κάθε τόπου 

Α΄ομάδα: Αφού επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας και μελετήσετε σχετικά 
βιβλία, να δημιουργήσετε ένα σύντομο χρονολόγιο με τα βασικά γεγονότα της τοπικής 
ιστορίας του τόπου σας. 

Β΄ ομάδα: Να κάνετε ένα σύντομο αφιέρωμα σε σπουδαίες προσωπικότητες που συν-
δέονται με τον τόπο σας.  

 Γ΄ ομάδα: Ποια είναι τα βασικά ιστορικά μνημεία που πρέπει να επισκεφθεί κάποιος 
αν θέλει να γνωρίσει την ιστορία του τόπου σας; Παρουσιάστε τα με εικόνες και σύ-
ντομες πληροφορίες. 

Δ΄ ομάδα: Να παρουσιάσετε το Λαογραφικό μουσείο της περιοχής σας. Ενημερώστε 
τους επισκέπτες για τα εκθέματα που θα δουν και προϊδεάστε τους για την εμπειρία 
που θα ζήσουν. 

 Ε΄ ομάδα: Να παρουσιάσετε το Αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής σας. Ενημερώστε 
τους επισκέπτες για τα εκθέματα που θα δουν και προϊδεάστε τους για την εμπειρία 
που θα ζήσουν. 

6ο τεύχος 

Αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών και γενικά ο αθλητισμός στον τόπο μας 

Α΄ ομάδα: Να παρουσιάσετε τις αθλητικές δραστηριότητες της περιοχής σας και τις 
επιτυχίες ατόμων ή ομάδων στον αθλητισμό.  

Β΄ ομάδα: Ποια προβλήματα πιθανόν να αντιμετωπίσει κάποιος που θέλει να ασχολη-
θεί σοβαρά με τον αθλητισμό στον τόπο σας; 

Γ΄ ομάδα: Αφιέρωμα του περιοδικού μας στους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαίας Ελ-
λάδας: Να παρουσιάσετε τα αθλήματα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και γενικά το 
τελετουργικό που ακολουθούνταν. 

Δ΄ ομάδα: Αφιέρωμα του περιοδικού μας στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες: Να 
παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων (συμμετέχο-
ντες, τελετουργικό, βραβεία κ.λπ.).  
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Ε΄ ομάδα: Να γράψετε ένα άρθρο σχετικά με τα αρνητικά φαινόμενα που συνδέονται 
με την τέλεση των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων. 

7ο τεύχος  

 Τα ήθη και τα έθιμα, οι μύθοι και οι θρύλοι του τόπου μας (υλικό από την προφορική 
παράδοση ή από ντόπιες εκδόσεις) 

Α΄ομάδα: Η ομάδα σας να καταγράψει έναν μύθο που σχετίζεται με κάποιο χαρακτη-
ριστικό τοπωνύμιο της περιοχής σας. Πάρτε συνέντευξη από κάποιο ηλικιωμένο άτομο 
που γνωρίζετε. 

Β΄ ομάδα: Η ομάδα σας να καταγράψει ένα παραδοσιακό τραγούδι της περιοχής σας. 
Πάρτε συνέντευξη από κάποιο ηλικιωμένο άτομο που γνωρίζετε. 

Γ΄ομάδα: Η ομάδα σας να παρουσιάσει ένα χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο έθιμο 
του τόπoυ σας. Συνοδέψτε το κείμενό σας με χαρακτηριστικές εικόνες. 

Δ΄ ομάδα: Η ομάδα σας να παρουσιάσει έθιμα της Αποκριάς στην περιοχή σας. Συνο-
δέψτε το κείμενό σας με χαρακτηριστικές εικόνες. 

Ε΄ ομάδα: Η ομάδα σας να παρουσιάσει ένα χαρακτηριστικό πασχαλινό έθιμο του τό-
που σας. Συνοδέψτε το κείμενό σας με χαρακτηριστικές εικόνες. 

Άλλες εκδοχές 

Το σενάριο που παρουσιάζεται επιδιώκει να δώσει ιδέες για μια ευέλικτη συνεργασία 
μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών. Τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και η θεματολογία 
μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των μαθητών αλλά και στους στόχους των 
εκπαιδευτικών. Σε μια άλλη εκδοχή, θα μπορούσαν να συγκροτηθούν μεικτές ομάδες 
μεταξύ των μαθητών των συνεργαζόμενων σχολείων. Επίσης πολλά από τα προτεινό-
μενα θέματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ηλεκτρονικής αδελφο-
ποίησης σχολείων (e twinning). 

Κριτική 

Η πρόσδεση της θεματολογίας του περιοδικού στις ενότητες της Γλώσσας και της Λο-
γοτεχνίας εξηγείται από το γεγονός ότι ο χρόνος είναι ασφυκτικός και το άγχος κάλυ-
ψης της ύλης μεγάλο . Ο χρόνος εξοικονομείται, καθώς η παραγωγή λόγου στο τέλος 
κάθε ενότητας της Γλώσσας αποκτά πραγματικό σκοπό, αφού απευθύνεται σε πραγμα-
τικό κοινό. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Δικτυογραφία 

Διδακτικές Μέθοδοι http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm 

Θεωρίες μάθησης και Τ.Π.Ε. http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html 

Συνεργατική μάθηση: Από τη θεωρία στην πράξη http://users.sch.gr/klia-
pis/NeofytF.pdf 

Ψυχολογία της μάθησης: Θεωρίες Μάθησης http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm 
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Τα ζώα της θάλασσας 

Βογιατζή Χριστίνα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

vogchriskal@yahoo.gr 

Σιγάλα Ζαμπέτα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. 

betsigala@yahoo.gr 

Περίληψη 

Με το παρόν πόνημα επιχειρείται η παράθεση και αξιοποίηση ενός διδακτικού σενα-

ρίου στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Ο γενικός 

σκοπός της Μελέτης Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιο-

τήτων, αξιών και στάσεων, οι οποίες επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περι-

γράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετι-

σμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με 

τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης 

για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη…. έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή 

ως ερευνητή (ΥΠΔΒΜΘ, 2012).Στο σενάριο η εξοικείωση των μαθητών με τις Τ.Π.Ε 

επιτυγχάνεται σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον με ποικιλία ερεθισμάτων και δρα-

στηριοτήτων. Οι σκοποί της μάθησης συνδυάζονται με τον προσωπικό ρυθμό εργασίας 

κάθε μαθητή, τον ενθουσιασμό και την ψυχαγωγία του. Η διερευνητική και συνεργα-

τική μάθηση ενισχύεται. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ζώα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιnspiration, Hot Potatoes, Internet. 

Εισαγωγή 

Το σενάριο πραγματεύεται την 8η Υποενότητα (Κεφάλαιο): «Ζώα της θάλασσας», η 

οποία περιέχεται στην 4η Ενότητα: «Φυτά και ζώα του τόπου μας» της Μελέτης Περι-

βάλλοντος της Γ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου.  

Το προτεινόμενο υπολογιστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης υπο-

ενότητας είναι: α)Ανακαλύπτω τη φύση (εγκεκριμένο λογισμικό από το Π.Ι), β) 

Ιnspiration (λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, εγκεκριμένο από το Π.Ι.), γ) Hot 

Potatoes (λογισμικό δημιουργίας εκπαιδευτικών ασκήσεων, εγκεκριμένο από το Π.Ι), 

δ) Windows Paint (πρόγραμμα ζωγραφικής της Μicrosoft), δ) Internet (Διαδίκτυο) και 

ε) Word/ Επεξεργαστής κειμένου (λογισμικό γενικής χρήσης της Μicrosoft). 

Περιγραφή του σεναρίου 

Με έναυσμα τον προκαταβολικό οργανωτή του σχολικού βιβλίου της Μελέτης Περι-

βάλλοντος «Ζώα της θάλασσας» και προεπιλεγμένα οπτικοακουστικά ερεθίσματα από 

το Διαδίκτυο (μουσική και βίντεο) οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με τη θά-

λασσα και τα είδη που ζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
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Η μελέτη του θαλάσσιου κόσμου υποστηρίζεται από τα βιώματα των μαθητών, την 

επαφή τους με το λόγο (έντυπο και προφορικό), το πολυμεσικό περιβάλλον των λογι-

σμικών, το διαδίκτυο, καθώς και την παιδική έφεση για έρευνα, ανακάλυψη και δη-

μιουργία. Με τα φύλλα εργασίας και τη διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού διε-

ρευνώνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και καταβάλλεται προσπάθεια, ώ-

στε οι μαθητές ανάλογα με το γνωστικό τους υπόβαθρο και τις εμπειρίες τους να προ-

σεγγίσουν τη διδακτέα ύλη με ευχάριστο τρόπο. Με τα φύλλα εργασίας, τον καταιγισμό 

ιδεών, την εννοιολογική χαρτογράφηση και ταξινόμηση των γνώσεών τους οδηγούνται 

βαθμιαία οι μαθητές στην ανακατασκευή των εννοιολογικών δομών τους και στην οι-

κοδόμηση νέων γνωστικών σχημάτων (Ι.Τ.Υ.2010). 

Με την περιήγηση κάθε ομάδας σε προεπιλεγμένες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εγκυ-

κλοπαίδειες εμπλουτίζουν οι μαθητές τις γνώσεις τους, ασκούν την παρατηρητικότητά, 

την κριτική ικανότητα τους και παράλληλα καλλιεργούν τις ερευνητικές και ανακαλυ-

πτικές δεξιότητές τους. Με τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας οι μαθητές διε-

ρευνούν και εμπεδώνουν τη διδακτέα ύλη. Με το Ηοt Potatoes (σταυρόλεξο και αντι-

στοίχιση) ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των γνωστικών στόχων του σεναρίου (Υ-

ΠΕΠΘ, 2011). 

Με το Windows Pαint oι μαθητές αυτοεκφράζονται, ψυχαγωγούνται και συνεργατικά 

δημιουργούν μια ζωγραφική σύνθεση, την οποία εκτυπώνουν και παρουσιάζουν στις 

άλλες ομάδες. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και την αξιοποίηση όλων των δυνα-

τοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, οι δημιουργίες των μαθητών δημοσιο-

ποιούνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου (Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α., 2003). 

Στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Ανακαλύπτω τη Φύση» οι μαθητές ασκούνται και ταυ-

τόχρονα ψυχαγωγούνται (ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., 2006). 

Οι μαθητές με τη χρήση των λογισμικών, του διαδικτύου και των φύλλων εργασίας 

εμπλέκονται σε ανακαλυπτικές, διερευνητικές δραστηριότητες, αναπτύσσουν τις ικα-

νότητές τους και καλλιεργούν τις δεξιότητές τους. Ο ρόλος του μαθητή είναι ανακαλυ-

πτικός, συνεργατικός και διερευνητικός. Προωθείται η βιωματική και ενεργητική μά-

θηση (ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., 2008). 

Το εκπαιδευτικό σενάριο ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του επιπέδου των γνώ-

σεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τις οποίες κατέκτησαν οι μαθητές, καθώς και της 

επίτευξης των στόχων, που αρχικά είχαν τεθεί. Επίσης και με τον προγραμματισμό των 

δράσεων για τη διαθεματική επέκτασή του σε γνωστικά αντικείμενα, που άπτονται των 

στόχων των Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. τόσο από τον εκπαιδευτικό της τάξης όσο και από 

άλλους εκπαιδευτικούς του Σχολείου. 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και είναι 

πλήρως συμβατό με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η συγκεκριμένη ενότητα υπολογίζεται 
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να διδαχθεί σε τέσσερα (4) δίωρα. Ένα (1) δίωρο στη Μελέτη Περιβάλλοντος και τρία 

(3) δίωρα στην Ευέλικτη Ζώνη. Οι μαθητές θα εργαστούν τέσσερα δίωρα (4) στο Ερ-

γαστήριο Υπολογιστών σε ανομοιογενείς ομάδες των δύο (2) ατόμων σε 11 υπολογι-

στές. 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται: α)Τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. β)Εκτυ-

πωτής και χαρτί εκτύπωσης. γ)Τέσσερα (4) «Φύλλα Εργασίας Ομάδας» που προετοί-

μασε ο εκπαιδευτικός. δ)Βιβλία, περιοδικά, CD, DVD στη βιβλιοθήκη της αίθουσας 

διδασκαλίας, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επεκτείνουν δια-

θεματικά το εκπαιδευτικό σενάριο με ατομική ή συλλογική εργασία. ε)Χαρτόνια για 

την επικόλληση και παρουσίαση των εικαστικών συνθέσεων των ομάδων στην ολομέ-

λεια της τάξης. στ)Το σχολικό βιβλίο, το τετράδιο εργασιών του μαθητή Μελέτης Πε-

ριβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού καθώς και το τετράδιο εργασιών του μαθητή για το εκπαι-

δευτικό λογισμικό «Ανακαλύπτω τη Φύση». ζ)Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. η)Επι-

λεγμένα Videos από τον εκπαιδευτικό. θ)Πίνακας στο Εργαστήριο Πληροφορικής. 

Αναφορικά με τις προαπαιτούμενες γνώσεις υπάρχουν μαθητές με: α)βασικές δεξιότη-

τες χρήσης του Η/Υ του μαθήματος Πληροφορικής στο Ολοήμερο Σχολείο, β)ελάχι-

στες γνώσεις χρήσης του Η/Υ και γ)άγνοια χρήσης Η/Υ. Οι μαθητές των β και γ περι-

πτώσεων εφοδιάζονται με βασικές γνώσεις για τη χρήση του Η/Υ παρακολουθώντας 

μια σύντομη δειγματική διδασκαλία από το δάσκαλο. Όλοι οι μαθητές έχουν εργαστεί 

σε ανομοιογενείς ομάδες στην αίθουσα διδασκαλίας και μπορούν να εκτελούν προφο-

ρικές και γραπτές οδηγίες. Προαπαιτούμενο είναι η κατάκτηση των στόχων των προη-

γούμενων ενοτήτων και υποενοτήτων του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και 

οι εμπειρικές γνώσεις για τη θάλασσα και τα θαλάσσια ζώα.  

Για την οργάνωση της τάξης, στο Εργαστήριο Πληροφορικής οι μαθητές χωρίζονται 

σε ζεύγη ανομοιογενή και ορίζεται ο ρόλος κάθε μέλους με τη διακριτική βοήθεια του 

εκπαιδευτικού, ώστε όλοι να γίνουν χρήστες του Η/Υ. Σε κάθε φύλλο εργασίας οι ρόλοι 

εναλλάσσονται. Ο εκπαιδευτικός έχει τοποθετήσει καρτέλες αρίθμησης στους Η/Υ που 

αντιστοιχούν στους αριθμούς 1-11 και κατόπιν μοιράζει στους μαθητές τους αριθμούς 

1α/1β έως 11α/11β που διακρίνουν το ρόλο κάθε ζεύγους μαθητών σε κάθε Η/Υ. Ο 

μαθητής που π.χ. έχει την καρτέλα 1α είναι ο χειριστής του ποντικιού στο 1ο φύλλο 

εργασίας και ο μαθητής με την καρτέλα 1β συμμετέχει στη συμπλήρωση των εργασιών 

του ίδιου φύλλου. Σε κάθε επόμενο φύλλο εργασίας εναλλάσσονται οι ρόλοι. Όλοι οι 

μαθητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας, συζητούν και εκ-

φράζουν τις απόψεις τους στα ερωτήματα. Για τις ανακοινώσεις στην ολομέλεια οι μα-

θητές αλλάζουν προσανατολισμό στα καθίσματά τους, τα τοποθετούν σε κύκλο προς 

το κέντρο του Εργαστηρίου Πληροφορικής, αναστέλλουν τις δραστηριότητες των ο-

μάδων τους και ασχολούνται με το κοινό αντικείμενο εργασίας (λ.χ. αραχνόγραμμα 

στον πίνακα).  

Σε κάθε Η/Υ ο εκπαιδευτικός έχει εγκαταστήσει τα προαπαιτούμενα εκπαιδευτικά λο-

γισμικά και στην επιφάνεια εργασίας έχει αποθηκεύσει σε ξεχωριστούς φακέλους τις 

απαιτούμενες προεπιλεγμένες ιστοσελίδες για την εύκολη πρόσβαση των μαθητών σε 
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περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης με το διαδίκτυο. Σε άλλο φάκελο έχει τοποθετήσει 

τα φύλλα εργασίας. Ο εκπαιδευτικός, ως διευκολυντής, εμψυχωτής, και συντονιστής, 

έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του εργα-

στηρίου (μελέτη ιστοσελίδων διερεύνησης, δημιουργία φύλλων εργασίας και αγορά ή 

συμπλήρωση υλικών εκτυπωτή). Επίσης, επιδεικνύει τη χρήση λογισμικού, όταν οι μα-

θητές δυσκολεύονται. Μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση των εργασιών, ακολου-

θεί διάλογος και επανορθωτική διδασκαλία παραλείψεων ή λαθών. Επιδιώκεται να κα-

τανοήσουν οι μαθητές ότι οι απορίες και τα «λάθη» τους είναι «αστοχίες», που πρέπει 

να εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες για μάθηση και όχι ως αποτυχίες. 

Διδακτικοί στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές πρέπει: α) Να περιγράφουν τη θάλασσα 

ως βιότοπο και να ενδιαφέρονται για τους τρόπους προστασίας του. β) Να αναγνωρί-

ζουν ζώα που ζουν στις ελληνικές θάλασσες και τη σχέση του περιβάλλοντος με την 

ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. γ) Να συσχετίζουν την εικόνα κάθε γνωστού ζώου 

με το όνομά του και να ασκούνται στην ορθή γραφή του και γενικότερα να καλλιεργούν 

τον προφορικό και το γραπτό λόγο τους. δ) Να ονομάζουν τα χαρακτηριστικά εξωτε-

ρικά γνωρίσματα των ζώων της θάλασσας και τους μηχανισμούς προσαρμογής τους 

στο φυσικό περιβάλλον. ε) Να διακρίνουν την ποικιλομορφία των θαλάσσιων ζώων, 

τις ομοιότητες και τις διαφορές τους από τα ζώα της στεριάς και να κάνουν απλές τα-

ξινομήσεις. στ) Να κατανοούν το νόημα ενός γραπτού κειμένου (σε βιβλίο ή στο δια-

δίκτυο) και να εντοπίζουν τα κύρια σημεία του. ζ) Να ασκούνται στη διαθεματική προ-

σέγγιση της γνώσης και να εξοικειώνονται βαθμιαία με την επιστημονική ορολογία. η) 

Να εγκολπώνονται το αντικείμενο της διδασκαλίας, να καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα 

συνεργασίας, να αναδεικνύουν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία και να καταδεικνύ-

ουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και δεξιότητες με την παραγωγή ζωγραφικών-

συνθέσεων. 

Ως προς τη χρήση των Τ.Π,Ε οι μαθητές πρέπει: α)Να ασκούνται με το λογισμικό εν-

νοιολογικής χαρτογράφησης Ιnspiration (κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης) και 

με το λογισμικό Hot Potatoes (συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης). β) Να συντάσ-

σουν εννοιολογικούς χάρτες, για να ταξινομούν και να ομαδοποιούν τα ζώα της θάλασ-

σας με βάση κοινά χαρακτηριστικά. γ) Να σχεδιάζουν με το πρόγραμμα Ζωγραφικής 

(Windows Paint). δ) Nα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στη μαθησιακή διαδικασία. ε) Να 

χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ανακαλύπτω τη φύση». στ) Να συμμετέ-

χουν και να ψυχαγωγούνται με μουσική, βίντεο και παιχνίδια από το Διαδίκτυο.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές πρέπει: α) Να καλλιεργούν πολλαπλές 

δεξιότητες και να ασκούνται στη συνεργατική μάθηση, την αλληλεπίδραση και την 

επικοινωνία σε ενδιαφέρον, παιγνιώδες και ευχάριστο περιβάλλον β) Να ενθαρρύνο-

νται στο διάλογο, την επιχειρηματολογία και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση προ-

βληματικών καταστάσεων. γ) Να οργανώνουν, να πραγματοποιούν και να παρουσιά-

ζουν μια έρευνα με τη χρήση ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επι-

κοινωνίας. δ) Να αναζητούν πληροφορίες, να αξιολογούν την εγκυρότητά τους και να 
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αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα. ε) Να προσεγγίζουν βιωματικά, να ενισχύ-

ουν και να διευρύνουν τη γνώση με τη σταδιακή οικοδόμησή της από τους ίδιους και 

την εφαρμογή της σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους (μεταγνώση, ανατροφο-

δότηση και αυτορρύθμιση). στ)Να καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη, τη φαντασία 

τους, την ευαίσθητη αντίληψη της τέχνης και να ενισχύουν θετικά το αυτοσυναίσθημά 

τους. ζ) Να επινοούν, να ανακαλύπτουν τρόπους ψυχαγωγίας και να εκφράζονται με 

πρωτότυπες δημιουργίες. 

Η διδακτική προσέγγιση του σεναρίου βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομιστική 

προσέγγιση (Piaget, Bruner και Vygotsky) και στην αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης. 

Εφαρμόστηκαν: α)Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Καθοδηγούμενη συνεργατική διε-

ρεύνηση (οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες υποδείξεις του εκπαιδευτικού, των 

λογισμικών και των φύλλων εργασίας και επίσης εμπλέκονται σε διερευνητικές και 

συνεργατικές δραστηριότητες) και β)Βιωματική - ανακαλυπτική μάθηση με χρήση 

Τ.Π.Ε. 

Δραστηριότητες 

1ο διδακτικό δίωρο (στη Μελέτη Περιβάλλοντος) 

Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν τον Η/Υ της ομάδας τους και στην επιφάνεια εργα-

σίας να εντοπίσουν, να επιλέξουν και να ανοίξουν το φάκελο «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΩΝ 1-11. Έπειτα να βρουν το «1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ …» και να 

συμπληρώσουν τον αριθμό της ομάδας τους στις τελείες, ο οποίος αντιστοιχεί στον 

αριθμό του Η/Υ, που εργάζονται. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός διανέμει σε κάθε ομάδα 

το 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (1-11) σε έντυπη μορφή. Οι ομάδες καλούνται 

να εκτελέσουν με συγχρονισμό δράσεων την 1η δραστηριότητα, που αποτελεί το έναυ-

σμα για την αφόρμηση του σεναρίου. Οι ομάδες ταυτόχρονα ανοίγουν το βίντεο «Η 

θάλασσα» του Σταμάτη Σπανουδάκη (από το έργο του «ΘΑΛΑΣΣΑ) και το Εργαστή-

ριο Πληροφορικής πλημμυρίζει από εικόνες και ήχους της θάλασσας. Στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις καθοδηγεί τους μαθητές να ανακαλέσουν ε-

σωτερικές εικόνες και εμπειρίες για το θαλάσσιο κόσμο, τους ζητά να συνεργαστούν, 

για να καταγράψει κάθε ομάδα στο φύλλο εργασίας της, τις λέξεις ή τις φράσεις, που 

σχετίζονται με το θέμα (brainstorming- καταιγισμός ιδεών) και ορίζει το χρόνο της 

δράσης αυτής σε 15΄. Ενημερώνει τις ομάδες και υπενθυμίζει στους μαθητές που χει-

ρίζονται το «ποντίκι» του υπολογιστή ότι πρέπει να αποθηκεύουν το γραπτό τους συ-

χνά, για να μην απολέσουν την εργασία τους σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας 

του Η/Υ τους. (Η οδηγία αυτή θα επαναλαμβάνεται σε κάθε δραστηριότητα των ομά-

δων που έχει σχέση με γραπτό κείμενο στο e- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ…, χάριν 

συντομίας όμως δεν θα επαναλαμβάνεται στην περιγραφή των επόμενων δραστηριο-

τήτων). Κάθε ομάδα δραστηριοποιείται και συμπληρώνει με λέξεις και φράσεις τον 

προβλεπόμενο χώρο στο φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός προτείνει στις ομάδες να 

κάνουν τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο της συμπληρωμένης εργασίας τους 

μέσα από τα Εργαλεία- Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος του Word, καθοδηγεί, 
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επιβλέπει και βοηθά στον έλεγχο κάθε ομάδα. Οι ομάδες ολοκληρώνουν και αποθη-

κεύουν την άσκηση. Στη συνέχεια καλούνται οι ομάδες να ανακοινώσουν τις σημειώ-

σεις τους και ο εκπαιδευτικός καταγράφει και ταξινομεί με τη βοήθεια των μαθητών 

όλες τις λέξεις στον πίνακα του εργαστηρίου πληροφορικής (αραχνόγραμμα).  

Στη συνέχεια, οι ομάδες ανοίγουν τα προεπιλεγμένα από τον εκπαιδευτικό βίντεο 

VIDEOS (με τη σειρά που έχει οριστεί), καθοδηγούνται στον τρόπο μείωσης της έντα-

σης των ηχείων του Η/Υ τους, για την αποφυγή της «Βαβέλ του Εργαστηρίου Πληρο-

φορικής». Εκτελούν τις οδηγίες, ενθουσιάζονται και ζητούν να δουν περισσότερα βί-

ντεο, αίτημα που είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα. Κα-

τόπιν, οι μαθητές διαβάζουν ένα σύντομο κείμενο από το βιβλίο τους και συμπληρώ-

νουν τον εννοιολογικό χάρτη «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ». 

Οι ομάδες επίσης, παρατηρούν και μελετούν προσεκτικά τον εννοιολογικό χάρτη «ΘΑ-

ΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ». Εκπαιδευτικός και μαθητές συζητούν για τη χρησιμότητα των εννοιο-

λογικών χαρτών στο μάθημα και προτείνεται οι μαθητές να συμπληρώσουν άλλο ένα 

εννοιολογικό χάρτη με τα «ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ». Οι μαθητές κάθε ομάδας κατα-

γράφουν τα θαλάσσια ζώα που γνωρίζουν, ελέγχουν, διορθώνουν την ορθογραφία των 

λέξεων και με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού εκτυπώνουν το χάρτη της ομάδας. 

Στην επόμενη άσκηση «ΘΑΛΑΣΣOKOΣMOΣ 1.isf» καλούνται οι μαθητές κάθε ομά-

δας να συνεργαστούν, να βρουν το όνομα του θαλάσσιου ζώου κάθε εικόνας και να το 

γράψουν στο ανάλογο κουτάκι. Με τον ίδιο τρόπο εργάζονται και στην άσκηση «ΘΑ-

ΛΑΣΣOKOΣΜΟΣ 2.isf». Οι μαθητές ελέγχουν την ορθογραφία των λέξεων και εκτυ-

πώνουν τις συμπληρωμένες εργασίες. Οι ομάδες προβαίνουν σε ανακοινώσεις και πα-

ρατηρήσεις σχετικές με το αντικείμενο των ασκήσεων, το βαθμό δυσκολίας τους, τη 

μέθοδο εργασίας που ακολούθησαν για την ολοκλήρωσή τους, τη συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό, τη συνεργασία των μελών κάθε ομάδας και όλων των ομάδων στο περι-

βάλλον του εργαστηρίου πληροφορικής. Όλοι συμμετέχουν: αυτοαξιολογούνται, αξιο-

λογούν και αξιολογούνται.  

2ο διδακτικό δίωρο (στην Ευέλικτη Ζώνη)) 

Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να ανοίξουν το 2ο ΦΥΛΛΟ ΟΜΑΔΑΣ …, 

να συμπληρώσουν τον αριθμό του Η/Υ τους, να ανοίξουν τον Internet Explorer και να 

επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cretaquarium.gr/ του Ενυδρείου 

«Θαλασσόκοσμος» στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάθε ομάδα καλείται, πάντα σε συντονισμό 

με τις άλλες, να δει την εκπαιδευτική ταινία «Η ιστορία του πλαγκτόν» και να παρατη-

ρήσει προσεκτικά τις εικόνες των θαλάσσιων ζώων στο άλμπουμ φωτογραφιών. Οι 

μαθητές πραγματοποιούν όλες τις δραστηριότητες. Κατόπιν, κάθε ομάδα καλείται να 

ανοίξει τον Internet Explorer, να επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση http://5dim-

pyrgou.ilei.sch.gr/sea_web του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου Ηλείας, να περιηγη-

θεί στο αφιέρωμα «Ο κόσμος της θάλασσας», να διαβάσει όσα κείμενα προξενούν το 

ενδιαφέρον της, να παρατηρήσει προσεκτικά τις εικόνες των θαλάσσιων φυτών και 
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ζώων και να συζητήσει γύρω από τα θαλάσσια ζώα που αναγνωρίζει. Έπειτα να επιλέ-

ξει ένα ζώο της θάλασσας και το περιγράψει με λίγα λόγια, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του 2ου ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ… και τις προφορικές οδηγίες του εκπαι-

δευτικού. Κάθε ομάδα ολοκληρώνει την περιγραφή του θαλάσσιου ζώου που επέλεξε 

και κάνει τον απαραίτητο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο του κειμένου. Η εργα-

σία αποθηκεύεται και εκτυπώνεται.  

 Οι ομάδες με τον Internet Explorer επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher3_3_3.html του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έ-

ρευνας (Κ.Ε.Ε.), περιηγούνται στα κείμενα του αφιερώματος και παρατηρούν τις φω-

τογραφίες των θαλάσσιων φυτών και ζώων στην υποενότητα: «Παράκτια οικοσυστή-

ματα». Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι στο περιβάλλον (οικοσύστημα) συνυπάρχουν 

η χλωρίδα (φυτά) και η πανίδα (ζώα) και ζητά να καταγράψει κάθε ομάδα (στον αντί-

στοιχο χώρο του φύλλου εργασίας) τις δύο μεγάλες κατηγορίες του πλαγκτόν και τα 

θαλάσσια ζώα της υποενότητας. Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας, το α-

ποθηκεύουν και εκτυπώνουν τη σελίδα με την άσκηση.  

Ακολουθεί δραστηριότητα με ένα παιχνίδι φαντασίας. Ζητείται όλοι οι μαθητές να φα-

νταστούν ποια θαλάσσια ζώα είναι πιθανό να δουν το καλοκαίρι στην παραλία ή στη 

θάλασσα και να συμπληρώσουν πίνακα με την ονομασία κάθε ζώου. Ο πίνακας ελέγ-

χεται γραμματικά και ορθογραφικά, αποθηκεύεται και κάθε ομάδα ανακοινώνει στις 

άλλες τι κατέγραψε.  

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να διαβάσουν σιωπηρά και ένα 

παραμύθι (βασισμένο στο βιβλίο του Β. Ηλιόπουλου «Τριγωνοψαρούλης εναντίον Με-

γάλου Καρχαρία.), να συζητήσουν γι’ αυτό και να συμπληρώσουν δυο ασκήσεις. Κάθε 

ομάδα διαβάζει το παραμύθι, ακολουθεί συζήτηση με τις άλλες ομάδες και έπειτα συ-

μπληρώνουν τον πίνακα με τα ονόματα των ψαριών του παραμυθιού. Κάθε ομάδα βρί-

σκει και γράφει ένα τίτλο με κεφαλαία γράμματα για το παραμύθι που διάβασε. Το 

φύλλο εργασίας αποθηκεύεται και ακολουθεί διάλογος και αποτίμηση των ενεργειών 

των ομάδων, των δυσκολιών και των προβλημάτων που ανέκυψαν στο 2ο διδακτικό 

δίωρο.  

3ο διδακτικό δίωρο (στην Ευέλικτη Ζώνη) 

Οι μαθητές ανοίγουν το 3ο ΦΥΛΛΟ ΟΜΑΔΑΣ …, συμπληρώνουν τον αριθμό του 

Η/Υ τους, παρατηρούν προσεκτικά την εικόνα (του σχολικού βιβλίου Μελέτης Περι-

βάλλοντος Γ΄ τάξης Δημοτικού), φαντάζονται ότι κάνουν βουτιά με μάσκα στο βυθό 

της θάλασσας και καταγράφουν τα ζώα που αναγνωρίζουν στο φύλλο εργασίας τους.  

Εκτελούνται προσεκτικά οι δραστηριότητες του σεναρίου, συμπληρώνονται οι γραμ-

μές με την ονομασία των θαλάσσιων ζώων, γίνεται ο γραμματικός και ορθογραφικός 

έλεγχος και η αποθήκευση του γραπτού. Οι ομάδες ανακοινώνουν τι κατέγραψαν. Για 

να μάθουν τα μυστικά που κρύβουν τα ζώα της θάλασσας. ανοίγουν τον Internet 

1674

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher3_3_3.html
../../Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI19.009/2ο%20δίωρο%20%20-%20Έγγραφο%20του%20Microsoft%20Word.doc
../../Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI19.009/3o%20δίωρο%20%20-%20Έγγραφο%20του%20Microsoft%20Word.doc


Explorer και επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση της ελεύθερης εγκυκλοπαί-

δειας wikipedia. http://el.wikipedia.org/wiki.  

Ολοκληρώνεται η δραστηριότητα, συμπληρώνονται οι πίνακες 1 και 2, γίνεται ο ανα-

γκαίος ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, αποθηκεύεται και εκτυπώνεται το συ-

μπληρωμένο Φύλλο εργασίας κάθε ομάδας. Στη συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση και 

γίνονται ανακοινώσεις στις άλλες ομάδες.  

Οι μαθητές καλούνται να επισκεφθούν την Παιδική γωνιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.cretaquarium.gr, να ανοίξουν το αρχείο «ιππόκαμπος», να διαβάσουν το 

κείμενο, που αναφέρεται στον ιππόκαμπο, να «κατεβάσουν» και να εκτυπώσουν το 

αντίστοιχο φύλλο ιχνογραφίας. Οι μαθητές εκτυπώνουν τα σκίτσα όλων των θαλάσ-

σιων ζώων που προσφέρει η ιστοσελίδα και τα χρωματίζουν με ξυλομπογιές ή μαρκα-

δόρους. (Ο χρωματισμός είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδα-

σκαλίας). Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν το πρόγραμμα Windows Paint 

του Η/Υ τους, για να δημιουργήσει κάθε ομάδα μια θαλασσινή ζωγραφιά με ζώα και 

φυτά. Τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν και συναποφασίζουν για το θέμα, στο οποίο 

δουλεύουν με εναλλαγή των ρόλων. Η ζωγραφική σύνθεση ολοκληρώνεται, αποθηκεύ-

εται και εκτυπώνεται. Τα μέλη της ομάδας δίνουν τίτλο στο έργο τους και επικολλούν 

το εκτυπωμένο έργο σε χαρτόνι, με τίτλο: «ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ». Η εικα-

στική δημιουργία όλων των ομάδων αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή από τον εκπαι-

δευτικό, με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή του Σχολείου. Ακολουθεί το στάδιο της 

παρουσίασης των έργων κάθε ομάδας. Κάθε ομάδα περιγράφει το έργο της και τη μέ-

θοδο με την οποία πραγματοποίησε τη ζωγραφική σύνθεση. Με τη βοήθεια του εκπαι-

δευτικού οι ζωγραφικές συνθέσεις δημοσιοποιούνται με ανάρτησή τους στην ιστοσε-

λίδα του Σχολείου.  

4ο διδακτικό δίωρο (στην Ευέλικτη Ζώνη) 

Οι μαθητές ανοίγουν το 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ…, συμπληρώνουν τον α-

ριθμό του Η/Υ τους και λύνουν το σταυρόλεξο «Ζώα της θάλασσας», δραστηριότητα 

που εκτελούν με ενθουσιασμό. Στην άσκηση «Ο κόσμος της θάλασσας» αντιστοιχίζουν 

το όνομα κάθε θαλάσσιου ζώου με την κατάλληλη πρόταση. Σε σύντομο χρονικό διά-

στημα, η άσκηση ολοκληρώνεται με επιτυχία από όλες τις ομάδες.  

Στην 3η άσκηση οι μαθητές συμπληρώνουν Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) δίπλα σε κάθε 

πρόταση. Οι ομάδες, με αξιοσημείωτη ταχύτητα, πραγματοποιούν την άσκηση και την 

αποθηκεύουν. Στην 4η άσκηση οι μαθητές επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher3_3_3.html του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έ-

ρευνας (Κ.Ε.Ε.) και επιλέγουν την υποενότητα: «Δοκιμασίες». Ασχολούνται με τις α-

σκήσεις «Λαβύρινθος», «3.Μια εικόνα χίλιες λέξεις» (στην κατηγορία «Έλεγξε τις 

γνώσεις σου») και «Η ζωή είναι μια αλυσίδα» (στην κατηγορία «Αντιστοιχίες»). Όλες 

οι ομάδες δραστηριοποιούνται συντονισμένα. 
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 .Στην 5η άσκηση οι ομάδες συμπληρώνουν τα γράμματα που λείπουν σε μια παροιμία 

και την αποθηκεύουν. Στην 6η άσκηση οι μαθητές ανοίγουν το εκπαιδευτικό λογισμικό 

«Ανακαλύπτω τη Φύση», βρίσκουν την ενότητα «Τα ζώα του τόπου μας» και εργάζο-

νται στη δραστηριότητα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ».  

Αξιολόγηση και επέκταση του σεναρίου 

H αξιολόγηση γίνεται σε όλες τις φάσεις του σεναρίου (αρχική, διερευνητική και τε-

λική). Πριν την έναρξη του σεναρίου γίνεται η αρχική αξιολόγηση με προφορική συ-

ζήτηση. Η διερευνητική αξιολόγηση γίνεται σε κάθε διδακτικό δίωρο του σεναρίου. 

Με την ολοκλήρωση του 4ου διδακτικού δίωρου πραγματοποιείται η τελική αξιολό-

γηση. Οι συνιστώσες που διερευνώνται είναι οι εξής: α)Η ανταπόκριση (reaction), β)Η 

μάθηση (learning), γ)Η συμπεριφορά (behavior) και δ)Τα αποτελέσματα (results). 

Η αξιολόγηση στηρίζεται σε κάθε είδους γραπτή και προφορική έκφραση των μαθητών 

κάθε ομάδας, στο περιεχόμενο, στη σαφήνεια των επιχειρημάτων και των ανακοινώ-

σεών τους, στη συμμετοχή τους στο διάλογο, στη συνεργασία των μελών κάθε ομάδας 

με τις άλλες ομάδες και τον εκπαιδευτικό, στη ζωγραφική και στις συνθέσεις τους, στη 

συνολική παρουσίαση των εικαστικών δραστηριοτήτων τους στη σχολική κοινότητα 

και την ιστοσελίδα του Σχολείου, στις προσωπικές παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού 

για τη συνεργασία του με το σύνολο των μαθητών σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του 

σεναρίου, στην παρατήρηση των στάσεων και αντιλήψεων του συνόλου των μαθητών, 

στην τροποποίηση της συμπεριφοράς και των καθημερινών πρακτικών ορισμένων μα-

θητών και τον επανακαθορισμό των αξιών, των στάσεων και της συμπεριφοράς όλων 

στο σχολικό περιβάλλον και το κοινωνικό συγκείμενο γενικότερα. 

Η Τεχνολογία και το εκπαιδευτικό σενάριο προτείνουν τη σύζευξη του προφορικού με 

τον έντυπο λόγο, την εικόνα και τον ήχο σε πραγματικό χρόνο και αναβαθμίζουν την 

παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας. Προωθείται βαθμιαία ο πειραμα-

τισμός, η έρευνα, η καταγραφή, η σύνδεση και επεξεργασία των πληροφοριών, η σύν-

θεση των ιδεών, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η συνεργατική μάθηση και ενισχύ-

ονται η αυτοαξιολόγηση, η κριτική σκέψη, η αυτοπεποίθηση, η μαθητική επικοινωνία 

και έκφραση. Στο εικονικό περιβάλλον με τη χρήση των πολυμέσων οπτικοποιείται η 

διδακτέα ύλη και αποκτά ιδιαίτερη παιδαγωγική βαρύτητα η διδακτική αρχή «μια ει-

κόνα χίλιες λέξεις». Ο μαθητής ανακαλύπτει με ενθουσιασμό και απολαμβάνει ενδια-

φέροντα θέματα στη σχολική τάξη.  

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και ως διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα της 

Γλώσσας, της Αισθητικής Αγωγής, της Ιστορίας, των Μαθηματικών, της Μουσικής, 

της Φυσικής Αγωγής, της Αγγλικής Γλώσσας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  
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Τα μυστικά της γονιδιακής έκφρασης αποκαλύπτονται με το Gene Explorer 

Γιαγτζόγλου Στέφανος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04 

stefgiag@yahoo.com  

Περίληψη 

Η μοριακή βιολογία κατέχει εξέχουσα θέση στο χώρο των βιοεπιστημών. Συγχρόνως, 
αποτελεί κύριο αντικείμενο μελέτης των μαθημάτων βιολογίας προσανατολισμού θε-
τικών σπουδών στο Λύκειο, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την είσοδο των μαθητών 
σε Σχολές Επιστημών Υγείας. Η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη μο-
ριακή βιολογία προϋποθέτει την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να διατυπώ-
νουν υποθέσεις, τις οποίες να μπορούν στην συνέχεια να υποβάλλουν σε πειραματικό 
έλεγχο, είτε σε πραγματικές συνθήκες είτε σε συνθήκες προσομοίωσης. Η προσέγγιση 
αυτή δεν ευνοείται από τις στατικές παρουσιάσεις, τις διαλέξεις, τις κινούμενες εικό-
νες, και την επίλυση ασκήσεων σχολικού επιπέδου. Η εφαρμογή Gene Explorer προ-
σομοιώνει την έκφραση ενός ευκαρυωτικού γονιδίου μέσα από μια σειρά βημάτων που 
μοντελοποιούν την εν λόγω διαδικασία στα ζωντανά κύτταρα. Με την συγκεκριμένη 
εφαρμογή Java οι μαθητές διερευνούν, επεξεργάζονται και δημιουργούν αλληλουχίες 
DNA, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να μεταγραφούν, να υποστούν μετα-μεταγρα-
φικές τροποποιήσεις και τέλος να μεταφραστούν, με βάση το απλοποιημένο μοντέλο 
έκφρασης ενός ευκαρυωτικού γονιδίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: λογισμικό προσομοίωσης, Βιολογία Γ΄ Λυκείου. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι διαδραστικές προσομοιώσεις δί-
νουν στο μαθητή τη δυνατότητα να υιοθετήσει μια πιο ενεργή μορφή μάθησης συγκρι-
τικά με άλλες διδακτικές προσεγγίσεις, δεδομένου ότι επιτρέπουν στον μαθητή να δια-
τυπώνει τα δικά του ερωτήματα και να ακολουθεί τα δικά του μονοπάτια αναζήτησης 
των απαντήσεων, που υπαγορεύονται από το προσωπικό στυλ μάθησης, τα δυνατά ση-
μεία του, καθώς και τις αδυναμίες του (Jong, 2006). Η προσομοίωση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή αξιοποιεί πολλά από τα χαρακτηριστικά της Ανακαλυπτικής Μάθησης, με 
τον μαθητή να μετατρέπεται σε ερευνητή, καθώς: (α) ελέγχει την από μέρους του κα-
τανόηση του γνωστικού αντικειμένου με την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων σε υποθέ-
σεις που κάνει, (β) χρησιμοποιεί πολλές προσεγγίσεις σε διαφορετικά προβλήματα, και 
(γ) εμπλέκει στην όλη διαδικασία τις δικές του ιδέες, ερωτήσεις, και παρανοήσεις 
(Jong, & Joolingen, 1998). 

Το πλαίσιο υλοποίησης 

Η εργαστηριακή άσκηση, συνολικής εκτιμώμενης διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εμπέδωσης των βασικών εννοιών των κεφαλαίων 
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1, 2 και 6 του σχολικού εγχειριδίου (Αλεπόρου κ.ά., 2012) που αφορούν στην δομή και 
σύσταση του γονιδίου, την γονιδιακή έκφραση και τις σημειακές μεταλλάξεις αντί-
στοιχα. Τρεις ομάδες μαθητών (τρία άτομα/ομάδα) είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν 
αλληλεπιδραστικά τις παραπάνω έννοιες της μοριακής βιολογίας στο απλοποιημένο 
σύστημα του λογισμικού προσομοίωσης Gene Explorer. Κάθε ομάδα εργάστηκε σε 
φορητό υπολογιστή (laptop), που διατέθηκε για το σκοπό αυτό από κάποιο μέλος της 

και στον οποίο είχε μεταφορτωθεί η εφαρμογή.  

Το λογισμικό Gene Explorer 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση ανοικτού κώδικα Gene Ex-
plorer (http://intro.bio.umb.edu/GX/). Με την εφαρμογή Gene Explorer (GX) οι μαθη-
τές μπορούν να διερευνήσουν, να επεξεργαστούν και να δημιουργήσουν αλληλουχίες 
DNA, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να μεταγραφούν, να υποστούν μετα-μεταγρα-
φικές τροποποιήσεις και τέλος να μεταφραστούν, με βάση ένα απλοποιημένο μοντέλο 
έκφρασης ενός ευκαρυωτικού γονιδίου (White & Bolker, 2008) (Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1. Πλήκτρα ελέγχου και αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων και αμινοξέων της διε-
παφής χρήστη της εφαρμογής GX. 

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μια αζωτούχα βάση στην αλληλουχία της επάνω αλυσί-
δας του DNA με τη βοήθεια του ποντικιού ή με τα πλήκτρα-βέλη (). Τότε, η εφαρ-
μογή δείχνει αυτόματα την συμπληρωματική της βάση στην άλλη αλυσίδα, καθώς και 
την αντίστοιχη βάση στα μόρια mRNA και το αμινοξύ του πεπτιδίου που κωδικοποιεί-
ται από το κωδικόνιο, στο οποίο ανήκει η επιλεγμένη βάση. Επιπλέον, επιλέγοντας μια 
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βάση, ο μαθητής βλέπει, στο κάτω μέρος της διεπαφής χρήστη, τον αριθμό που προσ-
διορίζει τη θέση της στο γονίδιο (Σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2. Διεπαφή χρήστη της εφαρμογής GX, στην οποία έχει επιλεχθεί συγκεκριμένη 
αζωτούχα βάση στην αλληλουχία DNA (μπλε επισήμανση, κόκκινη γραμματοσειρά). 

Η επεξεργασία της αλληλουχίας της επάνω αλυσίδας του DNA μπορεί να γίνει κατά 
τους εξής τρόπους: (α) διαγραφή της επιλεγμένης βάσης (ή περισσότερων βάσεων), με 
τα πλήκτρα Backspace ή Delete, (β) αντικατάσταση της επιλεγμένης βάσης με μιαν 
άλλη, με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων Shift και του γράμματος της επιθυμητής 
βάσης (A, T, C, ή G), (γ) προσθήκη μιας ή περισσότερων βάσεων, με απλή πληκτρο-
λόγηση στη συγκεκριμένη θέση, και (δ) εισαγωγή μια νέας αλληλουχίας DNA, με κλικ 
στο πλήκτρο ελέγχου “Enter New DNA Sequence”, διαγραφή της προεπιλεγμένης αλ-
ληλουχίας, πληκτρολόγηση της επιθυμητής αλληλουχίας, και πάτημα του πλήκτρου 
OK. 

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής GX 

Οι White & Bolker (2008), δημιουργοί της εφαρμογής GX, υποστηρίζουν ότι το λογι-
σμικό αυτό ενσωματώνει τα πλέον σημαντικά, από παιδαγωγική-διδακτική πλευρά, 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την γονιδιακή έκφραση των ευκαρυωτικών οργανισμών. 
Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η εφαρμογή λειτουργεί διττά: αφενός ως επιστέγασμα για 
το συγκεκριμένο πεδίο μελέτης της μοριακής βιολογίας, ώστε οι μαθητές να είναι σε 
θέση να περάσουν σε υψηλότερο επίπεδο πρόσκτησης γνώσης, αφετέρου ως το μέσον 
που γεμίζει το κενό μεταξύ των προβλημάτων σχολικού επιπέδου και των επαγγελμα-
τικών εργαλείων ανάλυσης αλληλουχιών DNA. Η επίλυση προβλημάτων σχολικού ε-
πιπέδου σύντομα καθίσταται βαρετή διαδικασία, αφού το περιεχόμενό τους αφορά σε 
αλληλουχίες DNA μικρού μήκους, ενώ ενέχει τον κίνδυνο λαθών στην περίπτωση με-
λέτης γονιδίων μεγάλου μήκους. Από την άλλη, τα επαγγελματικά εργαλεία ανάλυσης 
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αλληλουχιών DNA συχνά παρακάμπτουν διαδικασίες, καθώς π.χ. μεταφράζουν απευ-
θείας την κωδική αλληλουχία, γεγονός που διευκολύνει το έργο των ερευνητών, προ-
καλεί όμως σύγχυση στους σπουδαστές που τα χρησιμοποιούν για πρώτη φορά (White 
& Bolker, 2008). 

Πλεονέκτημα της εφαρμογής αποτελεί και το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυ-
νατότητα, χρησιμοποιώντας επεξεργαστή κειμένου, να μεταφράσει στην ελληνική και 
να αποθηκεύσει τα κείμενα του αρχείου ρυθμίσεων configuration.xml που περιλαμβά-
νεται στον αποσυμπιεσμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει και την εφαρμογή του λογισμι-
κού Genex-2.1.0.exe. Με τον τρόπο αυτό, τα κείμενα που αφορούν στις οκτώ δραστη-
ριότητες του μενού “Problem Set” θα εμφανίζονται στην ελληνική γλώσσα, ώστε να 
είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από τους μαθητές. 

Περιορισμοί της εφαρμογής GX 

Σημεία διαφοροποίησης της γονιδιακής έκφρασης, όπως αυτή προσεγγίζεται από την 
εφαρμογή GX, σε σχέση με την γονιδιακή έκφραση στα ευκαρυωτικά κύτταρα, είναι 
τα εξής: (α) το μέγεθος του γονιδίου, το μέγεθος των αλληλουχιών αναγνώρισης και 
αυτό της poly-A ουράς, που είναι μεγαλύτερα στην πραγματικότητα, (β) αλληλουχίες 
γύρω από το κωδικόνιο έναρξης 5΄ AUG 3΄, που είναι εξίσου σημαντικές για την έ-
ναρξη της μετάφρασης (π.χ. αλληλουχία Kozak), δεν λαμβάνονται υπόψη από την ε-
φαρμογή, (γ) η εφαρμογή δεν πραγματοποιεί σημαντικές μετα-μεταγραφικές τροποποι-
ήσεις, όπως π.χ. προσθήκη μεθυλιωμένης γουανίνης στο 5΄ άκρο του ώριμου mRNA, 
(δ) η εφαρμογή δεν πραγματοποιεί μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, όπως π.χ. απο-
μάκρυνση ορισμένων αμινοξέων από το αρχικό αμινικό άκρο (Αλεπόρου κ.ά., 2012), 
(ε) μεταλλάξεις σε περιοχές της αλληλουχίας DNA που δεν οδηγούν σε αλλαγή της 
αμινοξικής αλληλουχίας ενδέχεται να αποτρέπουν την γονιδιακή έκφραση (π.χ. 5΄αμε-
τάφραστη περιοχή, 5΄ UTR), γεγονός που δεν λαμβάνεται υπόψη από την εφαρμογή. 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα διήρκεσε τρεις διδακτικές ώρες και 
πραγματοποιήθηκε από τρεις ομάδες των τριών μαθητών. Οι ομάδες περάτωσαν το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων της 
συμπλήρωσης των φύλλων δραστηριοτήτων και της σύνταξης της εργαστηριακής έκ-
θεσης αναφοράς (lab report).  

Οι διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, όπως διαπιστώθηκε τόσο 
κατά την διαμορφωτική όσο και κατά την τελική αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, το 
σύνολο των ομάδων: (α) χαρτογράφησε τις βασικές δομικές και λειτουργικές περιοχές 
του ευκαρυωτικού γονιδίου (π.χ. εσώνια, εξώνια, 5΄ UTR, 3΄ UTR) (στόχος 1 – φύλλο 
δραστηριοτήτων 1), (β) επισήμανε τις διαφορές που παρουσιάζουν τα ευκαρυωτικά γο-
νίδια σε σχέση με τα προκαρυωτικά ως προς τον τρόπο οργάνωσης (εσώνια) και τις 
διαδικασίες της γονιδιακής έκφρασης (μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις) (στόχος 2 – 
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φύλλο δραστηριοτήτων 1), (γ) διαπίστωσε ότι η αμινοξική αλληλουχία δεν αλλάζει εάν 
πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε σημειακή μετάλλαξη μιας αζωτούχας βάσης σε συ-
γκεκριμένες περιοχές της αλληλουχίας του DNA (π.χ. στο εσωτερικό των εσωνίων), 
ενώ αλλάζει στην περίπτωση παρερμηνεύσιμων, ανερμηνεύσιμων μεταλλάξεων, και 
μεταλλάξεων μετατόπισης του πλαισίου ανάγνωσης (στόχοι 3,4 – φύλλα δραστηριοτή-
των 2,3), και (δ) σχεδίασε και έλεγξε την έκφραση του δικού της ευκαρυωτικού γονι-
δίου μέσω της εφαρμογής GX, κατανοώντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμο-
γής, καθώς αυτή προσομοιώνει την έκφραση ενός ευκαρυωτικού γονιδίου μέσα από 
μια σειρά βημάτων που μοντελοποιούν την εν λόγω διαδικασία στα ζωντανά κύτταρα 
(στόχοι 5,6 – φύλλο δραστηριοτήτων 4). 

Ωστόσο, αν και το συγκεκριμένο λογισμικό παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με την γονιδιακή έκφραση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, πρέπει τόσο ο εκπαι-
δευτικός όσο και οι μαθητές να έχουν διαρκώς κατά νου ότι πρόκειται για μια κατά 
προσέγγιση παρουσίαση της διαδικασίας.  

Συνοψίζοντας, τα παραπάνω αποτελέσματα, αν και προερχόμενα από ένα μικρό δείγμα 
μαθητών, δείχνουν ότι πρόκειται για μια σχετικά επιτυχημένη δραστηριότητα. Η εφαρ-
μογή GX φαίνεται να ενισχύει την βασική κατανόηση που απέκτησαν οι μαθητές, μέσα 
από τις σχετικές διαλέξεις του εκπαιδευτικού και την επίλυση στο χαρτί απλών προ-
βλημάτων που προηγήθηκαν στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος, αναφορικά με τις 
διαδικασίες της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό αντικείμενο – Ιδιαίτερες περιοχές γνωστικού αντικειμένου: Βιολογία Γ΄ 
τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Αλεπόρου κ.ά., 
2012). Κεφάλαιο 1. Το γενετικό υλικό – Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση 
της γενετικής πληροφορίας – Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις. 

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 

Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών. 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το παρόν διδακτικό σενάριο βρίσκεται σε συμφωνία προς τους γενικούς στόχους του 
Προγράμματος Σπουδών Βιολογίας του Ενιαίου Λυκείου, όπως αυτοί καθορίζονται 
από την υπ’ αριθ. Γ2/1096/13-04-1999 Υπουργική Απόφαση για το μάθημα της Βιο-
λογίας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.  

Διδακτικοί στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση: 

1.Να χαρτογραφούν τις βασικές δομικές και λειτουργικές περιοχές του ευκαρυωτικού 
γονιδίου. 

2.Να επισημαίνουν τις διαφορές που παρατηρούνται στην δομή και την έκφραση του 
ευκαρυωτικού γονιδίου σε σχέση με το προκαρυωτικό. 

3.Να προκαλούν σημειακές μεταλλάξεις στην αλληλουχία του γονιδίου. 

4.Να καθορίζουν τις επιπτώσεις των μεταλλάξεων στην έκφραση του γονιδίου. 

5.Να σχεδιάζουν ένα ευκαρυωτικό γονίδιο με την βοήθεια του λογισμικού GX.  
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6.Να διαπιστώνουν τον τρόπο έκφρασης του γονιδίου που σχεδίασαν. 

7.Nα αναπτύσσουν ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας (διατύπωση επιχειρημά-
των, αποδοχή της διαφορετικής άποψης, διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων 
στην ομάδα, αλληλοβοήθεια κ.λπ.). 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε τρεις ομάδες (τρία άτομα/ομάδα). Κάθε ομάδα εργάστηκε 
σε φορητό υπολογιστή (laptop), που διατέθηκε για το σκοπό αυτό από κάποιο μέλος 
της και στον οποίο είχε μεταφορτωθεί η εφαρμογή.  

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Δομή και σύσταση γονιδίου (προκαρυωτικού, ευκαρυωτικού),γενετικός κώδικας, γονι-
διακή έκφραση (μεταγραφή, μετάφραση), μετα-μεταγραφική ρύθμιση, σημειακές με-
ταλλάξεις, πρωτοταγής δομή πρωτεΐνης. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Κάθε ομάδα θα χρειαστεί: (α) Η/Υ με μεταφορτωμένη την εφαρμογή GX. Η εφαρμογή 
τρέχει σε λειτουργικό σύστημα Windows, Mac OS X ή Linux/UNIX και προϋποθέτει 
την εγκατάσταση της γλώσσας προγραμματισμού Java, (β) οδηγό μαθητή που περιέχει 
οδηγίες χειρισμού της εφαρμογής GX (βλ. υποενότητα Το λογισμικό Gene Explorer) 
και φύλλα δραστηριοτήτων. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η κύρια διδακτική παρέμβαση προβλέπεται να διαρκέσει τρεις διδακτικές ώρες.  

Διδακτική προσέγγιση 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα έναν οδηγό μαθητή και πέντε 
φύλλα δραστηριοτήτων, δομημένα με βάση τη θεωρία της καθοδηγούμενης ανακάλυ-
ψης (Hughes & Ellefson, 2013; Beck, Butler, & Burke da Silva, 2014) σε ένα ενεργό, 
συμμετοχικό και συνεργατικό περιβάλλον μάθησης (Fernández-Santander, 2008). 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι μαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της γονιδιακής έκφρασης 
στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή GX, μέσα από μια 
διαδικασία πέντε φάσεων.  
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 Στην Φάση 1, ανακοινώνονται στους μαθητές οι διδακτικοί στόχοι, και στη συνέ-
χεια, οι μαθητές κάθε ομάδας εξοικειώνονται με το περιβάλλον της εφαρμογής GX και 
μελετούν ένα απλό ευκαρυωτικό γονίδιο. 
 Στην Φάση 2, οι μαθητές πραγματοποιούν συγκεκριμένες σημειακές μεταλλάξεις 
και ερμηνεύουν τις επιπτώσεις τους στην έκφραση του ευκαρυωτικού γονιδίου. 
 Στην Φάση 3, οι μαθητές επινοούν μεταλλάξεις με συγκεκριμένες επιπτώσεις στην 
γονιδιακή έκφραση. 
 Στην Φάση 4, οι μαθητές κατασκευάζουν το δικό τους ευκαρυωτικό γονίδιο, χρη-
σιμοποιώντας την εφαρμογή GX. 
 Στην Φάση 5, κάθε ομάδα μαθητών συντάσσει μια γραπτή εργαστηριακή έκθεση 
(lab report) με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της. 

Προτεινόμενες δραστηριότητες διδακτικού σεναρίου 

1η διδακτική ώρα 

Φάση 1 (Εκτιμώμενη διάρκεια: 30 λεπτά) 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με το περιβάλλον της εφαρμογής GX και μελετούν ένα α-
πλό ευκαρυωτικό γονίδιο. Επισημαίνουν τις διαφορές που παρουσιάζουν τα ευκαρυω-
τικά γονίδια σε σχέση με τα προκαρυωτικά ως προς τον τρόπο οργάνωσης και τις δια-
δικασίες της γονιδιακής έκφρασης (Ερώτηση 1). Εντοπίζουν αλληλουχίες στο DNA 
του ευκαρυωτικού γονιδίου που δεν εμφανίζονται στο πρόδρομο mRNA, στο ώριμο 
mRNA, ή σε αμινοξέα του προκύπτοντος ολιγοπεπτιδίου (Ερωτήσεις 2-4). 

Φάση 2 (Εκτιμώμενη διάρκεια: 30 λεπτά) 

Οι μαθητές πραγματοποιούν συγκεκριμένες σημειακές μεταλλάξεις μιας αζωτούχας 
βάσης και ερμηνεύουν τις επιπτώσεις τους στην γονιδιακή έκφραση. Διαπιστώνουν ότι 
η αμινοξική αλληλουχία δεν αλλάζει εάν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε σημειακή 
μετάλλαξη (προσθήκη, αφαίρεση, ή αντικατάσταση) μιας αζωτούχας βάσης σε συγκε-
κριμένες περιοχές της αλληλουχίας DNA (Δραστηριότητα 1). 

2η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές πραγματοποιούν διάφορες σημειακές μεταλλάξεις: μετατόπισης του πλαι-
σίου ανάγνωσης (Δραστηριότητα 2α), παρερμηνεύσιμη (Δραστηριότητα 2β), ανερμη-
νεύσιμη (Δραστηριότητα 2γ). 

Φάση 3 (Εκτιμώμενη διάρκεια: 30 λεπτά) 

Οι μαθητές επινοούν για καθένα από τα Προβλήματα (1) – (7) του μενού “Problem 
Set” μια μετάλλαξη αντικατάστασης μιας αζωτούχας βάσης που θα τους οδηγήσει στο 
αποτέλεσμα που δίνεται από το ίδιο το πρόβλημα. 
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3η διδακτική ώρα 

Φάση 4 (Εκτιμώμενη διάρκεια: 30 λεπτά) 

Οι μαθητές σχεδιάζουν το δικό τους ευκαρυωτικό γονίδιο (Πρόβλημα 8) και ελέγχουν 
την έκφρασή του μέσω της εφαρμογής GX. Το ευκαρυωτικό γονίδιο πρέπει να περιέχει 
ένα εσώνιο και η έκφρασή του να οδηγεί στη σύνθεση ενός πενταπεπτιδίου.  

Φάση 5 (Εκτιμώμενη διάρκεια: 15 λεπτά) 

Κατευθύνουμε τις ομάδες να συντάξουν μια γραπτή εργαστηριακή έκθεση, που να συ-
νοψίζει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την εκτέλεση της εργαστηριακής 
άσκησης. Συγκεντρώνουμε τα φύλλα δραστηριοτήτων. 

Αξιολόγηση 

1. Διαμορφωτική αξιολόγηση: Παρατηρούμε διακριτικά τις προσπάθειες των ομάδων 
στις θέσεις εργασίας και συζητούμε τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται κατά την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων και τον χειρισμό της εφαρμογής. 

2. Τελική αξιολόγηση: Αξιολογούμε τις απαντήσεις των φύλλων δραστηριοτήτων και 
το περιεχόμενο της γραπτής εργαστηριακής έκθεσης αναφοράς των ομάδων ως προς 
την ορθότητα και την πληρότητά τους. 

Επέκταση 

Οι μαθητές εξοικειώνονται περαιτέρω με την χρησιμοποίηση της εφαρμογής GX, κα-
θώς την μεταφορτώνουν στον Η/Υ του σπιτιού τους, και σχεδιάζουν ένα νέο γονίδιο 
που να κωδικοποιεί ένα πενταπεπτίδιο και να περιέχει ένα εσώνιο (Πρόβλημα (8) 
“Build a Gene” από το μενού “Problem Set”). Στο επόμενο μάθημα, κάθε ομάδα μαθη-
τών παρουσιάζει στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Εξοικείωση με την εφαρμογή GX (Φύλλο δραστηριοτήτων 1) 

Ερώτηση 1 

Καθώς χειρίζεστε την εφαρμογή GX, θα διαπιστώσατε ότι τα ευκαρυωτικά γονίδια πα-
ρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που απουσιάζουν από τα προκαρυωτικά, σε ε-
πίπεδο τόσο οργάνωσης όσο και έκφρασης. Ποια είναι αυτά; 

Ερώτηση 2 
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Από πόσα εξώνια και πόσα εσώνια αποτελείται το γονίδιο που χρησιμοποιεί η εφαρ-
μογή GX; Να τα χαρτογραφήσετε, χρησιμοποιώντας αριθμητικές ενδείξεις (π.χ. εξώ-
νιο-1: #10A/T έως #30C/G). 

Ερώτηση 3 

Στην αλληλουχία DNA που εμφανίζει η εφαρμογή GX, ποια είναι η 5΄ UTR και ποια 
η 3΄ UTR; Σε ποια δομική αλληλουχία του γονιδίου εδράζεται καθεμιά από αυτές; 

Ερώτηση 4 

Στην αλληλουχία DNA που εμφανίζει η εφαρμογή GX, να τοποθετήσετε από τα αρι-
στερά προς τα δεξιά τις ακόλουθες αλληλουχίες: εξώνιο-2, κωδικόνιο λήξης, εσώνιο-2, 
5΄ UTR, υποκινητής, αλληλουχία λήξης μεταγραφής, 3΄ UTR, κωδικόνιο έναρξης 5΄ATG 
3΄, εσώνιο-1. 

Μεταλλάξεις – Μέρος Α΄ (Φύλλο δραστηριοτήτων 2)  

Δραστηριότητα 1 

Σε ποιες περιοχές της αλληλουχίας DNA της εφαρμογής GX, η σημειακή μετάλλαξη 
μιας αζωτούχας βάσης δεν αλλάζει την αμινοξική αλληλουχία; Εξηγήστε. 

Δραστηριότητα 2 

Η αμινοξική αλληλουχία της φυσιολογικής πρωτεΐνης είναι: 

Ν-Met-Pro-Leu-Ser-Asp-Val-Glu-Arg-Gly-Pro-C 

Να πραγματοποιήσετε τις εξής σημειακές μεταλλάξεις: (α) αφαίρεση του ζεύγους Τ/Α 
(θέση #26), (β) αντικατάσταση του ζεύγους Α/Τ από το ζεύγος Τ/Α (θέση #51), (γ) 
αντικατάσταση του ζεύγους Τ/Α από το ζεύγος Α/Τ (θέση #55). 

Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 1) Παράγεται πρωτεΐνη; Αν ναι, ποια είναι 
η αμινοξική αλληλουχία της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης; 2) Σε τι διαφέρει η αμινοξική 
αλληλουχία της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης από αυτήν της φυσιολογικής; 3) Εξηγήστε 
τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη. 

Μεταλλάξεις – Μέρος Β΄ (Φύλλο δραστηριοτήτων 3) 

Στο μέρος αυτό, να πραγματοποιήσετε αντικαταστάσεις αζωτούχων βάσεων στο γονί-
διο της εφαρμογής GX, επιλέγοντας διαδοχικά τα Προβλήματα (1) – (7) από το μενού 
“Problem Set”. 
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Συγκεκριμένα, να επινοήσετε αντικατάσταση μιας βάσης, ώστε να προκύψει: ώριμο 
mRNA μικρότερου μήκους (Πρόβλημα 1) και μεγαλύτερου μήκους (Πρόβλημα 2), 
πρωτεΐνη μικρότερου μήκους (Πρόβλημα 3) και μεγαλύτερου μήκους (Πρόβλημα 4). 
Επίσης, να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση μιας βάσης, ώστε το γονίδιο να μην μπο-
ρεί να παραγάγει ούτε mRNA ούτε πρωτεΐνη (Πρόβλημα 5). 

Τέλος, να προβείτε σε αντικατάσταση μιας βάσης στην κωδική περιοχή του γονιδίου, 
ώστε να προκύψει: (α) πρωτεϊνικό μόριο με την ίδια αμινοξική αλληλουχία (Πρόβλημα 
6), (β) η αμινοξική αλληλουχία: Ν-Met-Pro-Trp-Ser-Asp-Val-Glu-Arg-Gly-Pro-C 
(Πρόβλημα 7). 

Σχεδιάστε & εκφράστε το δικό σας γονίδιο (Φύλλο δραστηριοτήτων 4) 

Κάντε κλικ στο μενού “Problem Set”, και επιλέξτε το Πρόβλημα (8) “Build a Gene”. 
Σας ζητείται να δημιουργήσετε ένα γονίδιο το οποίο να κωδικοποιεί ένα πενταπεπτίδιο 
με το αμινοξύ Μεθειονίνη (Met) στο N-άκρο του, και να περιέχει ένα εσώνιο. Κατα-
γράψτε τα αποτελέσματά σας. 

Γραπτή εργαστηριακή έκθεση αναφοράς (Φύλλο δραστηριοτήτων 5) 

Συντάξτε μια γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά σας από την 
εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης (250-300 λέξεις). 
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 Τα πορτρέτα … και το πορτρέτο της Μόνα Λίζα 

Κάντζου Νίκη 

Νηπιαγωγός Med 

nkantzou@yahoo.gr) 

Περίληψη 

Το σχολείο μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των έρ-

γων τέχνης, δίνοντας ένα νέο περιεχόμενο σε όσα μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Τα έργα τέχνης καλλιεργούν το στοχασμό, τη δημιουργικότητα, την αυτογνω-

σία, την επικοινωνία των ιδεών, την κατανόηση της διαφορετικότητας και τη γνωστική 

ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια, η παρατήρηση έργων τέχνης συμβάλει θετικά στη διερ-

γασία της μάθησης. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ποικίλες διαθεματικές 

δραστηριότητες που αφορούν προσωπογραφίες και επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση 

των παιδιών σε έργα ζωγραφικής χρησιμοποιώντας ως υποστηρικτικό εργαλείο τις 

Τ.Π.Ε. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο της Διεύ-

θυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σε ομάδα 20 παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες,  Tέχνη, προσωπογραφίες, οπτικός εγγραμματι-

σμός, λογισμικά. 

Εισαγωγή 

Στον 21ο αιώνα οι Νέες Τεχνολογίες έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές και νέες δυ-

νατότητες στην μάθηση των παιδιών ενισχύοντας και διευρύνοντας τις μαθησιακές ε-

μπειρίες που αφορούν την Τέχνη. Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν νέες 

και συναρπαστικές ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα μάθησης.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν δυναμικά και 

χρήσιμα εργαλεία στην διδασκαλία και μάθηση που αφορούν τον οπτικό εγγραμματι-

σμό. Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν εισάγει νέα και διαφορετικά στοιχεία που επιφέρουν 

αλλαγές στο περιβάλλον της Τέχνης και των καλλιτεχνών, καθώς και των παιδιών 

(Terreni, 2010).  

Ωστόσο, αν και ζούμε σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από εικόνες, αυτό δεν σημαίνει 

ότι οι μαθητές διαθέτουν ικανότητες οπτικού εγγραμματισμού. Ο οπτικός εγγραμματι-

σμός αναφέρεται στις οπτικές ικανότητες που το άτομο αναπτύσσει κοιτάζοντας, ταυ-

τόχρονα ενσωματώνοντας και άλλες αισθητικές εμπειρίες. Το άτομο που διαθέτει ο-

πτικό εγγραμματισμό μπορεί να διακρίνει και να ερμηνεύει οπτικές ενέργειες, αντικεί-

μενα, σύμβολα. Μέσω της δημιουργικής χρήσης  του οπτικού εγγραμματισμού το ά-

τομο είναι ικανό να επικοινωνεί, με τους άλλους, να εκτιμά, να κατανοεί και να απο-

λαμβάνει τα αριστουργήματα της οπτικής επικοινωνίας (International Visual Literacy 

Association, 2012).  
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Μέσω διδακτικών παρεμβάσεων οι ικανότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν, ώστε 

το άτομο να γνωρίζει τους κώδικες ανάγνωσης των εικόνων και αποκωδικοποίησης 

των μηνυμάτων τους. Η διαδικασία εξέλιξης του οπτικά εγγράμματου ατόμου συνεχί-

ζεται, καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του μαθαίνοντας νέους και πιο εκλεπτυσμένους τρό-

πους χρήσης, ανάλυσης και παραγωγής εικόνων (Felten, 2008). 

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή των παιδιών σε διαθεματικές δραστηριότητες που α-

φορούν την Τέχνη με όχημα τις ΤΠΕ μπορεί να προσφέρει αυθεντικές μαθησιακές ε-

μπειρίες. Τα παιδιά μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να εκφράσουν ερμηνείες 

για έργα τέχνης, να δημιουργήσουν ψηφιακά έργα τέχνης καθώς και να έχουν πρό-

σβαση σε πληθώρα έργων τέχνης μέσω του διαδικτύου (Kuzminsky, 2008). Όσον α-

φορά τους εκπαιδευτικούς αξιοποιώντας τις ΤΠΕ έχουν την δυνατότητα να δημιουρ-

γήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα που κινητοποιούν την παρατήρηση, την φαντασία, 

τον στοχασμό και την επινόηση (Μέγα, 2011).  

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 εμπιστοσύνη στην ικανότητα του παιδιού να εμπλέκεται με την Τέχνη 

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), Win-

dows Movie Maker, Εφαρμογές διαδικτύου (GoogleEarth), Tuxpaint, Λογισμικό εν-

νοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), Λογισμικό Διαδραστικού πίνακα 

(SmartNotebook 11). 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού σεναρίου 

1η δραστηριότητα «Προσωπογραφίες και αυτοπροσωπογραφίες»  

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία, 

να αξιοποιούν την τεχνολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική), να συμ-

μετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία (Μαθη-

σιακή Περιοχή: Παιδί και Γλώσσα). 
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Περιγραφή δραστηριότητας: Παρουσιάζουμε στα παιδιά στον διαδραστικό πίνακα 

διάφορες προσωπογραφίες και τα πληροφορούμε, ότι πριν την εφεύρεση της φωτογρα-

φικής μηχανής για να απεικονίσουμε ένα πρόσωπο έπρεπε ή να το ζωγραφίσουμε ή να 

το σχεδιάσουμε. Μάλιστα, αν κάποιος είχε την οικονομική δυνατότητα μπορούσε να 

πληρώσει κάποιον καλλιτέχνη για να του φτιάξει έναν πίνακα αποκλειστικά για εκεί-

νον.  Τα συγκεκριμένα έργα ζωγραφικής ονομάζονται προσωπογραφίες ή πορτρέτα. 

Επιπρόσθετα συζητάμε για τις διαφορές προσωπογραφίας και αυτοπροσωπογραφίας 

καταλήγοντας στο  ο τίτλος τηςσυμπέρασμα ότι αυτοπροσωπογραφία είναι η ζωγρα-

φική απεικόνιση του καλλιτέχνη από τον ίδιο, ενώ η προσωπογραφία είναι η απεικό-

νιση ενός άλλου ατόμου από τον καλλιτέχνη. Στην συνέχεια τα παιδιά συνδέουν αυτο-

προσωπογραφίες σπουδαίων ζωγράφων με προσωπογραφίες που έχουν δημιουργήσει 

οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες (Π.χ. μια αυτοπροσωπογραφία του L. Da Vinci με την 

προσωπογραφία της Μόνα Λίζα). 

2η δραστηριότητα «Ζωγραφικό ή φωτογραφικό πορτρέτο» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία, 

να αξιοποιούν την τεχνολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα ζωγραφικό και ένα φω-

τογραφικό πορτρέτο και συζητάμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Στην συ-

νέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και τραβούν φωτογραφίες πορτρέτου το ένα 

το άλλο. Μετά εισάγουμε τις φωτογραφίες στο λογισμικό Photo 3D Album και δη-

μιουργούμε μια ψηφιακή πινακοθήκη πορτρέτων των παιδιών. 

3η δραστηριότητα «Τι θα ρωτούσες το μοντέλο του πορτρέτου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία, 

να αξιοποιούν την τεχνολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική), να α-

ναπτύσσουν την παρατηρητικότητα τους (Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια και 

να παρατηρήσουν πορτρέτα στους υπολογιστές της τάξης. Κάθε ζευγάρι θα πρέπει να 

βρει τρεις ερωτήσεις που θα ήθελε να κάνει στο πρόσωπο που απεικονίζεται σε κάθε 

πορτρέτο. 

4η δραστηριότητα «Το δικό μου πορτρέτο» 

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). 
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Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους πορτρέτα αποφα-

σίζοντας εάν θα περιλαμβάνει κάποιο αντικείμενο, τι θα φορούν, που και πως θα στέ-

κονται, το μέγεθος στο λογισμικό Tux Paint. Τα παιδιά που δεν εργάζονται στους υπο-

λογιστές της τάξης τους ζωγραφίζουν το πορτρέτο τους στο χαρτί. 

5η δραστηριότητα «Πρόσωπο πάνω στο πρόσωπο» 

Στόχοι:Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να ε-

κτελέσουν παιχνίδια (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Χρησιμοποιούμε μια διαδικτυακή εφαρμογή φωτοκο-

λάζ (http://faceonface.net/en/albums/scenarioEdit/943yy1f5) και μαζί με τα παιδιά δη-

μιουργούμε πορτρέτα τους, που βασίζονται σε έργα ζωγραφικής. Εισάγουμε στην ε-

φαρμογή το έργο ζωγραφικής-πορτρέτο που επιθυμούμε και το αποθηκεύουμε. Στο ε-

πόμενο στάδιο εισάγουμε την φωτογραφία με το πρόσωπο του παιδιού και την αποθη-

κεύουμε. Το καινούριο πορτρέτο είναι έτοιμο.  

6η δραστηριότητα «Η κραυγή του Edvard Munch  και η δική μας κραυγή» 

Στόχοι:Tα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν βασικές πληροφορίες από μικρά 

αποσπάσματα βίντεο που παρακολουθούν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφο-

ρική), να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα για να ζωγραφίσουν (Μαθη-

σιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρακολουθούμε με τα παιδιά δύο βίντεο 

(https://www.youtube.com/watch?v=7pCPtjsr-dU, 

https://www.youtube.com/watch?v=bWlNVyFn4qA) που αφορούν το έργο ζωγραφι-

κής «Η κραυγή» του E. Munch και συζητάμε για το περιεχόμενο του. Παράλληλα, θέ-

τουμε το ερώτημα «Τι μπορεί να οδηγήσει τον καθένα από εμάς να βγάλουμε μια 

κραυγή;». Στην συνέχεια, παροτρύνουμε τα παιδιά να δημιουργήσουν την δική τους 

αυτοπροσωπογραφία στην οποία κραυγάζουν. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Φωτο-

γραφίζουμε κάθε παιδί να κραυγάζει και εκτυπώνουμε την φωτογραφία. Τα παιδιά κό-

βουν το πρόσωπο τους από τις φωτογραφίες και τις κολλούν πάνω στο φόντο του έργου 

ζωγραφικής του καλλιτέχνη. Εναλλακτικά ζωγραφίζουν το δικό τους φόντο και κολ-

λούν το πρόσωπο τους εκεί, ολοκληρώνοντας την προσωπογραφία της. 

7η δραστηριότητα «Οι αυτοπροσωπογραφίες του V. Van Gogh» 

Στόχοι:Tα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν βασικές πληροφορίες από μικρά 

αποσπάσματα βίντεο που παρακολουθούν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφο-

ρική), να καταμετρούν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Μαθηματικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρακολουθούμε μαζί με τα παιδιά ένα βίντεο ( 

https://www.youtube.com/watch?v=WHtHQGr3LUQ) που παρουσιάζει αυτοπροσω-

πογραφίες του Van Gogh. Στη συνέχεια μετρούν πόσα πορτρέτα του εαυτού του είχε 
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ζωγραφίσει. Επίσης μετρούν σε πόσα πορτρέτα φοράει καπέλο, σε πόσα πορτρέτα φο-

ράει ψάθινο καπέλο, σε πόσα πορτρέτα ζωγραφίζει, σε πόσα πορτρέτα καπνίζει πίπα, 

σε πόσα πορτρέτα κυριαρχούν αποχρώσεις του μπλε κλπ. 

8η δραστηριότητα «Παρατηρώντας τη Μόνα Λίζα» 

Στόχοι:Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Μαθη-

σιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά κάθονται σε ολομέλεια στον διαδραστικό πί-

νακα και τους προτείνουμε να πληκτρολογήσουμε στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων 

(π.χ. Google Chrome) την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://musee.louvre.fr/oal/joconde/indexEN.html) για να δούμε την Μόνα Λίζα. Συζη-

τάμε για το πορτρέτο της και τα παιδιά επισημαίνουν ότι δεν είναι σίγουρα αν είναι 

χαρούμενη ή λυπημένη. Επίσης, εντοπίζουν ότι αν μετακινηθούν ή αλλάξουν θέση ε-

κείνη συνεχίζει να τους κοιτάζει. 

9η δραστηριότητα «Ποιος είναι ο αγαπημένος πίνακας του Leonardo;» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν βασικές πληροφορίες από μικρά 

αποσπάσματα βίντεο που παρακολουθούν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφο-

ρική), να απαντούν σε ερωτήματα  μέσα από τη συλλογή κατηγορικών δεδομένων 

(Παιδί και Μαθηματικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Δημιουργούμε στο Windows Live Movie Maker ένα 

βίντεο που αποτελείται από ένα μικρό απόσπασμα ενός εκπαιδευτικού βίντεο κινουμέ-

νων σχεδίων 

(http://www.youtube.com/watch?v=_Tlpt20wwHw&list=UUydXYPSozakxcycoyZe6

Rzw, http://gettingtoknow.com/video-previews/#!prettyPhoto) που παρουσιάζει τον Ι-

ταλό ζωγράφο Leonardo Da Vinci να μιλά για τη ζωή του, αλλά χωρίς να αποκαλύπτει 

ποιο είναι το πιο αγαπημένο και διάσημο έργο του και προσθέτουμε και κάποια από τα 

σημαντικότερα έργα του μεγάλου Ιταλού καλλιτέχνη. Παρακολουθούμε το νέο βίντεο 

που έχουμε φτιάξει μαζί με τα παιδιά και στη συνέχεια τους ζητάμε  να συμπληρώσουν 

ένα φύλλο εργασίας όπου πρέπει να σημειώσουν ποιο θεωρούν ότι είναι το πιο αγαπη-

μένο έργο ζωγραφικής μέσα από ένα σύνολο έργων ζωγραφικής του καλλιτέχνη. Ύ-

στερα σε ολομέλεια τα παιδιά συμπληρώνουν με τη σειρά ένα στατιστικό διάγραμμα 

με εικονογράμματα στο διαδραστικό πίνακα, όπου μέσα από τις επιλογές των παιδιών 

φάνηκε ποιο έργο τέχνης θεωρούσε η πλειοψηφία  ότι αγαπούσε περισσότερο ο L. Da 

Vinci.  Μόλις συμπληρωθεί το διάγραμμα τα παιδιά το «διαβάζουν»,  περιγράφουν τις 

πληροφορίες που παρουσιάζουν και καταμετρούν τα αποτελέσματα των επιλογών τους.  

Στη συνέχεια, οι καταμετρήσεις  μεταγράφονται από τα ίδια σε ένα Word, αφού πρώτα 

σημειώθηκαν σε ένα απλό χαρτί, εκτυπώνονται και αναρτώνται στον πίνακα ανακοι-

νώσεων της τάξης μας. Μετά, βλέπουμε μαζί με τα παιδιά το τέλος του βίντεο και α-

νακαλύπτουμε ότι το σημαντικότερο έργο ζωγραφικής του Leonardo Da Vinci ήταν η 
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Μόνα Λίζα. Τα παιδιά, δηλαδή, διαπιστώνουν ότι το έργο που θεώρησε η ομάδα ως το 

πιο αγαπημένο έργο του καλλιτέχνη, είναι πράγματι αυτό. Μάλιστα, τα τελευταία χρό-

νια της ζωής του ο καλλιτέχνης δεν ταξίδευε πουθενά χωρίς να έχει στις αποσκευές του 

το συγκεκριμένο πίνακα.  Τέλος, τα παιδιά υποδύονται τον Leonardo Da Vinci και κι-

νούνται στο χώρο κρατώντας ένα πινέλο και τον αγαπημένο τους πίνακα ζωγραφικής 

τη Μόνα Λίζα.  

 

Εικόνα 1 «Στατιστικό Διάγραμμα με εικονογράμματα» 

Φύλλα εργασίας για την δραστηριότητα 

- Φύλλο εργασίας «Ποιον πίνακα ζωγραφικής προτιμά ο Leonardo;»: Προε-

τοιμάζουμε στο Word ένα φύλλο προτιμήσεων με γνωστά έργα ζωγραφικής του Leo-

nardo Da Vinci εισάγοντες τις σχετικές εικόνες και από κάτω τετράγωνα κουτάκια για 

να βάλουν τα παιδιά ένα Χ. 

- Φύλλο εργασίας Ποιος είναι ο αγαπημένος πίνακας του Leonardo;»: Σε 

Word τα παιδιά σημειώνουν τα αποτελέσματα της καταμέτρησης της ψηφοφορίας για 

το αγαπημένο έργο του Leonardo Da Vinci. Εισάγουμε στο Word τους πίνακες ζωγρα-

φικής που έχουμε χρησιμοποιήσει στην ψηφοφορία και τους τίτλους τους και τα παιδιά 

συμπληρώνουν δίπλα των αριθμό των ψήφων που έχουν λάβει. 

10η δραστηριότητα: «Συνθέτοντας το πρόσωπο της Μόνα Λίζα!» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Μαθη-

σιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά), να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να 

εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων (Μαθησιακή 

Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας:  Με αφορμή την παρατήρηση του έργου  της Μόνα 

Λίζα του Leonardo Da Vinci δημιουργούμε στο Jigsaw Puzzle Creator ή Jigs@w Puz-

zle 2 ένα ηλεκτρονικό πάζλ με τη Μόνα Λίζα και καλούμε τα παιδιά να το συνθέσουν.  

Ο αριθμός των κομματιών είναι οκτώ στο πρώτο επίπεδο δυσκολίας και 12 στο δεύτερο 

επίπεδο  δυσκολίας. Τα παιδιά εργάζονται σε δυάδες στους τρεις ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές της τάξης, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων κατά τη 

διάρκεια της προσπάθειας τους.  Τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας σε μικρές ομάδες 

συνθέτουν έντυπα πάζλ με τη μορφή της Μόνα Λίζα, μέχρι να έρθει η σειρά τους να 
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εργαστούν στους υπολογιστές. Στη συνέχεια η ομάδα σε ολομέλεια συζητά τις ομοιό-

τητες και τις διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικού και έντυπου πάζλ. Τέλος, επαναλαμβά-

νουμε την σύνθεση του πάζλ  στο διαδραστικό πίνακα,  όπου τα παιδιά με τη σειρά 

σύρουν με το στυλό τα κομμάτια του πάζλ για να το συνθέσουν. Μόλις ολοκληρωθεί 

η διαδικασία τα παιδιά εντοπίζουν ότι η σύνθεση στον διαδραστικό πίνακα είναι ευκο-

λότερη μέσω της χρήσης της αφής σε σχέση με την χρήση του ποντικιού. 

 

Εικόνα 2 «Το ηλεκτρονικό πάζλ της Μόνα Λίζα» 

11η δραστηριότητα: «Η Μόνα Λίζα αλλάζει συναισθήματα» 

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: Η παρέμβαση εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 

φάση καλούμε τα παιδιά να καθίσουν σε ολομέλεια γύρω από το διαδραστικό πίνακα. 

Πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.cite-sciences.fr/au-pro-

gramme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/image/mona/  και τους δεί-

χνουμε ότι, αν τοποθετήσουμε το στυλό του διαδραστικού πίνακα πάνω στα διάφορα 

συναισθήματα που υπάρχουν δεξιά στην οθόνη αρχίζουν να αλλάζουν τα συναισθή-

ματα στην προσωπογραφία της Μόνα Λίζα. Τα συναισθήματα που υπάρχουν στο συ-

γκεκριμένο παιχνίδι είναι: χαρά, λύπη, στενοχώρια, φόβος, θυμός κλπ. Στη συνέχεια, 

τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, όπου κάθε μέλος της 1ης ομάδας δείχνει στο δια-

δραστικό πρόσωπο της Μόνα Λίζα ένα συναίσθημα, ενώ η δεύτερη ομάδα το παρου-

σιάζει με παντομίμα. Στη συνέχεια, οι ομάδες αλλάζουν ρόλους.  

Στη δεύτερη φάση τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια με τυχαίο τρόπο και εργάζονται 

στους τρεις υπολογιστές της τάξης. Το ένα μέλος του ζευγαριού κλικάρει πάνω σε συ-

ναίσθημα και αυτόματα το βλέπουμε πάνω στο πρόσωπο της Μόνα Λίζα. Τότε το άλλο 

μέλος του ζευγαριού δείχνει το συναίσθημα στο δικό του πρόσωπο. Τα υπόλοιπα παιδιά 
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της τάξης ζωγραφίζουν την Μόνα Λίζα και την αυτοπροσωπογραφία τους με την συ-

ναισθηματική έκφραση που επιθυμούν. 

 

Εικόνα 3 «Η διαδραστική Μόνα Λίζα» 

12η δραστηριότητα «Αναζητώντας το Μουσείο του Λούβρου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία 

και να αξιοποιούν την Τεχνολογία. να διαβάζουν απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα, χάρ-

τες. 

Περιγραφή δραστηριότητας: Με αφορμή το έργο ζωγραφικής Μόνα Λίζα του L. Da 

Vinci τα παιδιά ζητούν να δούμε που βρίσκεται το Μουσείο του Λούβρου. Τότε τους 

προτείνουμε να το δούμε μέσω του διαδραστικού πίνακα και του λογισμικού Google 

Earth. Καθόμαστε σε ολομέλεια και ανοίγουμε το σχετικό λογισμικό. Τους εξηγούμε 

ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι σαν την υδρόγειο. Στο πεδίο της αναζήτησης γρά-

φουμε αρχικά «Μουσείο του Λούβρου» και κάνοντας κλικ  πάνω του βλέπουμε το 

μουσείο τρισδιάστατο.  Δείχνουμε στα παιδιά πως λειτουργεί η ράβδος μεγέθυνσης – 

σμίκρυνσης του αντικειμένου και εκείνα με τη σειρά κλικάρουν στο + ή το – ανάλογα 

με το αν επιθυμούν να μεγεθύνουν ή να μικρύνουν τον Πύργο του Άιφελ. Επιπρόσθετα, 

τους παρουσιάζουμε την λειτουργία Street View, όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 

να δουν το Μουσείο του Λούβρου από το έδαφος. Τα παιδιά ρωτούν αν μπορούμε να 

βάλουμε τις ζωγραφιές της Μόνα Λίζα που έχουν δημιουργήσει σε αυτήν περιήγηση 

στον Πύργο του Άιφελ. Τότε τους δείχνουμε τη λειτουργία της εισαγωγής φωτογραφίας 

που εμφανίζεται στην Προσθήκη. Μόλις εισάγουμε την εικόνα τα παιδιά μπορούν να 

την βρουν αναζητώντας την ονομασία της στην Πλευρική Εργαλειοθήκη στην ενότητα 

«Μέρη μου» και κάνοντας διπλό κλικ πάνω της εμφανίζεται στο Μουσείο του Λού-

βρου. Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν τη διαδικασία εισαγωγής για όλα τα έργα των παιδιών 

που αποθηκεύονται με το όνομα τους για να μπορούν στη συνέχεια να κλικάρουν πάνω 

τους με το στυλό του διαδραστικού πίνακα και να μεγεθύνουν ή να μικρύνουν τις ζω-

γραφιές τους χρησιμοποιώντας τη ράβδο μεγέθυνσης – σμίκρυνσης.  
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Εικόνα 4 «Οι ζωγραφιές μας στο Μουσείο του Λούβρου» 

13η δραστηριότητα «Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού» 

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: Προβάλουμε στα παιδιά το βίντεο «Sous le ciel de 

Paris»  (https://vimeo.com/18237376) που παρουσιάζει σε animation κάποια από τα 

γνωστά αξιοθέατα του Παρισιού. Τα παιδιά διαπιστώνουν ότι στο βίντεο που είδαμε 

δεν εμφανίζεται η Μόνα Λίζα του L. Da Vinci που υπάρχει στο Λούβρο. Προτείνουμε, 

λοιπόν, στα παιδιά να φτιάξουμε ένα δικό μας βίντεο στο οποίο να εμφανίζεται η Μόνα 

Λίζα και άλλο ένα αξιοθέατο του Παρισιού που τους αρέσει πολύ. Στη συνέχεια, τους 

δίνουμε δύο χαρτιά και τους ζητάμε στο ένα να ζωγραφίσουν την Μόνα Λίζα και στο 

άλλο τον Πύργο του Άιφελ που έχουν αποφασίσει ομόφωνα ότι θέλουν να εμφανίζεται 

και στο δικό μας βίντεο. Αφού ολοκληρωθούν οι ζωγραφιές, κάθε παιδί τοποθετεί την 

ζωγραφιά του στο σκάνερ και του δείχνουμε την διαδικασία της σάρωσης, ώστε να 

αποθηκευτεί η κάθε ζωγραφιά στον υπολογιστή και να μπορεί στη συνέχεια να φτιαχτεί 

το βίντεο. Τα υπόλοιπα παιδιά μέχρι να έρθει η σειρά τους παίζουν ένα παιχνίδι μνήμης 

που έχει σχέση με τα αξιοθέατα του Παρισιού Μόλις σαρωθούν όλες οι ζωγραφιές δη-

μιουργούμε ένα βιντεακι στο Windows Movie Maker. 

14η δραστηριότητα: «Το χρωματιστό χαμόγελο της Μόνα Λίζα!» 

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 παρατήρηση του έργου ζωγραφικής 

«Μόνα Λίζα» του L. Da Vinci τα παιδιά έθεσαν το ερώτημα «Τι χρώμα μπορεί να έχει 

το χαμόγελο της Μόνα Λίζα;».  Για να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα προ-

τείνουμε στα παιδιά να σχεδιάσουν στο λογισμικό Τux Paint το χαμόγελο της Μόνα 

Λίζα. Εργάζεται ένα παιδί σε καθένα από τους τρεις υπολογιστές της τάξης, ενώ τα 

υπόλοιπα παιδιά σχεδιάζουν σε λευκό χαρτί το χαμόγελο της Μόνα Λίζα, το κόβουν 
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και το ζωγραφίσουν με το χρώμα ή τα χρώματα που νομίζουν ότι έχει το χαμόγελο της 

Μόνα Λίζα. 

 

Εικόνα 5 «Ζωγραφίζοντας το χαμόγελο της Μόνα Λίζα» 

Συμπεράσματα 

Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει 

στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην 

πληροφορία, να αναλύουν, να εφαρμόζουν και να δημιουργούν νέες ιδέες προσδίδο-

ντας έτσι λειτουργικότητα στη μάθηση. 

Tο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο ενθάρρυνε τα παιδιά να αναπτύξουν μια πιο 

προσωπική σχέση με τις προσωπογραφίες, να συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν 

μεταξύ τους προσπαθώντας να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα, να αναπτύξουν την κρι-

τική και δημιουργική σκέψη τους και να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι 

αλληλοσυσχετιζόμενες δραστηριότητες οπτικού εγγραμματισμού με κύριο εργαλείο τις 

ΤΠΕ βοήθησαν τα παιδιά, να είναι περισσότερο ικανά να καταλαβαίνουν και να απο-

λαμβάνουν έργα ζωγραφικής που συναντούν σε οικεία περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι, σχο-

λείο), σε πινακοθήκες και μουσεία, αλλά και να έχουν καλύτερο έλεγχο στα δικά τους 

έργα τέχνης. 

Όμως για να μπορέσουν τα άτομα να επικοινωνήσουν με την Τέχνη χρειάζεται καλ-

λιέργεια. Ο Dewey (1934) υποστηρίζει ότι η Τέχνη είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, 

που για να ολοκληρωθεί απαιτεί ένα ευαισθητοποιημένο κοινό. Η Τέχνη έχει τη δική 

της γλώσσα και για να την καταλάβουμε, χρειάζεται να την προσεγγίσουμε μέσα από 

δημιουργικές διεργασίες. Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο θεωρούμε ότι 

προσεγγίσαμε παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας με την αναζωογονητική ματιά που 

προσφέρουν οι ΤΠΕ οδηγώντας εμάς και τους μαθητές μας σε νέες αναζητήσεις και 

προοπτικές που αφορούν την σχολική μας καθημερινότητα. 
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Τα ψηφιακά μέσα ως όπλο κατά του εκφοβισμού. 
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μία πρόταση για την μελέτη του φαινομένου του 
Σχολικού Εκφοβισμού και Βίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο. Μπο-
ρεί να εφαρμοσθεί στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος ή/και στην Ευέλικτη 
Ζώνη και ο σκοπός του είναι να πλαισιώσει και να επεκτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
με διαθεματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διδακτικό 
σενάριο είναι εμπλουτισμένο με το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακά εργαλεία, Ευέλικτη ζώνη, Σχολικός Εκφοβισμός 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και συχνότερα αποκλίνουσα συμπεριφορά ανη-
λίκων εντός και εκτός σχολείου. Η διαχείριση αυτού του φαινομένου είναι μια από τις 
προκλήσεις που η σύγχρονη κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει. Συνεχώς παρουσιάζο-
νται νέες περιπτώσεις εκφοβισμού, όπου μαθητές/τριες γίνονται δράστες ή θύματα και 
κάνουν επιτακτική την ανάγκη για διερεύνηση της φύσης του προβλήματος και των 
παραμέτρων που σχετίζονται με αυτό, σε εθνικό , ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 
για να αντιμετωπιστεί. Στην πραγματικότητα ο σχολικός εκφοβισμός είναι σχεδόν α-
δύνατο να οριστεί αφού εκφέρεται µε διάφορες μορφές όπως σωματική βία, απειλές µε 
εκφοβισμό, τρομοκρατία αλλά εξίσου σοβαρές για την ψυχολογία του παιδιού μπορούν 
να έχουν ο χλευασμός, ο αποκλεισμός και η απομόνωση. Γι’ αυτούς τος λόγους οι εκ-
παιδευτικοί πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση ώστε να αντιμετωπίζουν και να 
διαχειρίζονται κάθε φαινόμενο εκφοβισμού. 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού (“school bullying”) και της βίας (“school violence”) 
στον χώρο του σχολείου παρουσιάζει αυξανόμενες και πολυπαραμετρικές διαστάσεις 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Ο 
όρος «bullying» έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως «σχολικός εκφοβισμός» (Αρτινοπού-
λου, 2001). O Mayer (1995) σε σχετική μελέτη του επιβεβαιώνει τη δραματική αύξηση 
της παραβατικότητας των ανηλίκων στις πιο σημαντικές κατηγορίες: φόνος, βιασμός, 
ληστεία και αθροιστικές επιθέσεις. Τονίζει, μάλιστα, ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά 
των ενηλίκων συχνά συνδέεται με την διακοπή της φοίτησης στο σχολείο και την εκ-
δήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά την παιδική ηλικία. Ο πρώτος που όρισε 
της έννοια του εκφοβισμού ήταν ο Olweus, ο οποίος είχε πει για το bullying ότι παρα-
τηρείται όταν ένας μαθητής κακοποιείται ή γίνεται θύμα, όταν αυτός είναι εκτεθειμένος 
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κατ’ επανάληψη και για μεγάλη χρονική διάρκεια στις αρνητικές ενέργειες του συμμα-
θητή του (Olweus, 1993). 

Η άμεση ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισης αυτού του μοναδικού φαινομένου έκφανσης 
της βίας είναι επιτακτική, καθώς έχουν καταγραφεί ακόμα και περιπτώσεις με αυτο-
κτονίες παιδιών. Πρόκειται για μαθητές/τριες που υπομένουν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα τον σχολικό εκφοβισμό χωρίς να ζητούν βοήθεια, μέχρι που αποφασίζουν να 
πάρουν την «έσχατη λύση». Δεν μπορεί, όμως, καμία τέτοιου είδους επιλογή να χαρα-
κτηρίζεται καν «λύση». Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να λάβει μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του τρομακτικού πραγματικά φαινόμενου. 

Η ελληνική κοινωνία, όπως όλες οι κοινωνίες, εξελίσσεται διαρκώς. Για το λόγο αυτό 
η εκπαίδευση και η αγωγή που παρέχονται στις νέες γενιές, οφείλουν να είναι ανάλογες 
των αλλαγών που δημιουργούνται ώστε τα παιδιά όταν θα βγουν στην κοινωνία, να 
είναι ανεξάρτητες προσωπικότητες και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις νέες κατα-
στάσεις με ευελιξία και επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των Νέων Τεχνο-
λογιών έχει εισαχθεί σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και η εξέ-
λιξη, λοιπόν, της εκπαίδευσης οφείλει να συμβαδίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας, δεν 
γίνεται να αγνοήσει αυτές τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις διότι θα είχε ως 
μόνο αποτέλεσμα να αποκοπεί από αυτήν. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών, 
θεωρείται πλέον, επίκαιρο ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής. (Βουλτσίου, 2007). Η 
εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αποτελεί ένα παιδαγωγικό αλλά 
και κοινωνικοπολιτιστικό ζήτημα με επιδράσεις στην εκπαίδευση, αλλά και σε πτυχές 
της κοινωνίας. Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός που θα δεχθούν οι νέοι στην εκπαίδευση, 
θα τους βοηθήσει να στηρίξουν την κοινωνία του μέλλοντος. (Ζαράνης & Οικονομί-
δης,2009). 

Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο 
και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οφείλει να υλοποιείται οργανωμένα και αποτελε-
σματικά, έναν τρόπο οργάνωσης αποτελεί η εφαρμογή διδακτικών σεναρίων. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας, δεν αφορά μόνο το μάθημα της πληρο-
φορικής, αλλά και των υπολοίπων. Η προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων μέσα 
από την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και την εφαρμογή των διδακτικών σενα-
ρίων, στηρίζεται κυρίως στη θεωρία οικοδόμησης της γνώσης (Vygotsky) και παράλ-
ληλα προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner). Παρ’ όλα αυτά, οι όποιες δραστη-
ριότητες (ή/και τα φύλλα εργασίας), οφείλουν να συμβαδίζουν με τις παιδαγωγικές αρ-
χές και τις διδακτικές μεθόδους που έχουν αρχικά επιλεγεί (Τζίμας, 2009). 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του διδακτικού σεναρίου, μπορεί εύκολα να δη-
μιουργηθεί το ερώτημα, γιατί να εμπλέξουμε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση; 
Τι θα προσφέρει στους μαθητές/τριες; Η χρήση τους θα παρέχει κάτι επιπρόσθετα; Αν 
η απάντηση στα ερωτήματα αυτά, είναι θετική, τότε αξίζει να ενταχθούν οι Νέες Τε-
χνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει όμως, να συνοδεύεται από ένα 
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πλάνο, όπου θα ενισχύει την άποψη αυτή. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο/η εκπαι-
δευτικός, θα αξιοποιήσει την πρόσθετη παιδαγωγική αξία της τεχνολογίας, ώστε με τη 
χρήση των πολύ-αναπαραστασιακών εργαλείων, ο μαθητής να μπορέσει να αποκτήσει 
νέες εμπειρίες έκφρασης, προσέγγισης και διαχείρισης της νέας πληροφορίας, να δρα 
μέσα σε ομάδες, να εξασκείται και να δημιουργεί. Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί, 
πως η πρόσθετη παιδαγωγική αξία της εφαρμογής και αξιοποίησης των Νέων Τεχνο-
λογιών στη διδακτική πράξη, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Μέσα από την αξιοποίησή 
τους, αναπτύσσονται διερευνητικές δραστηριότητες , με έμφαση τόσο στη γνωστική 
πλευρά, όσο και την κοινωνική και τη συνεργατική πλευρά που προσφέρουν τα ψη-
φιακά εργαλεία. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτή-
των, ανάμεσα στη διδασκαλία με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και στη πα-
ραδοσιακή διδασκαλία. Τέλος, ενισχύεται η δημιουργικότητα των μαθητών και ανα-
πτύσσεται η ελεύθερη σκέψη των παιδιών. (Κυνηγός, 2006). 

Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία χρήσης των Τ.Π.Ε. έγκειται στο γεγονός ότι η γνώση 
είναι εκτενής και πολυδιάστατη, άρα έτσι πρέπει να είναι και ο τρόπος που την προ-
σεγγίζουμε κάθε φορά. Οι μαθητευόμενοι επίσης είναι διαφορετικοί ο ένας από τον 
άλλο και αυτή τους η διαφορετικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η μάθηση μπορεί 
να είναι και εύκολη και φυσική, αρκεί το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον να 
είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να έχουν τον έλεγχο της 
μάθησής τους και αυτό μπορεί ευκολότερα να συμβεί με την αξιοποίηση του Η/Υ ως 
νοητικού ή γνωστικού εργαλείου (DiSessa, A. Hoyles, S. Noss, R. Edwards, L., 1995). 
Με άλλα λόγια, η προς απόκτηση γνώση δεν είναι επιθυμητό να είναι τυποποιημένη 
αλλά ο σκοπός είναι να δημιουργηθούν οι δεσμοί των εμπειρικών γνώσεων των μαθη-
τών με τις επιστημονικές αλήθειες κι ως εκ τούτου άλλοτε να εξαλειφτούν παρερμη-
νείες κι άλλοτε να δομηθούν πάνω σε αυτές περαιτέρω προεκτάσεις και εξηγήσεις. 

Διδακτική προσέγγιση & διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στηρίζεται κυρίως, σε θεωρίες που αντιμετωπί-
ζουν τη μάθηση ως μια διαδικασία δημιουργίας και οικοδόμησης της γνώσης, η οποία 
προωθείται μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την επικοινωνία. Άλλωστε, 
οι σύγχρονες αντιλήψεις για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
τονίζουν την ανάγκη εισαγωγής δραστηριοτήτων που στηρίζονται στη θεωρία του ε-
ποικοδομισμού καθώς και των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. (Κασσωτάκης & Φλου-
ρής, 2006). 

Η αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μέσω 
του υπολογιστή αλλά και η επικοινωνία κατά την παρουσίαση των εργασιών των ομά-
δων προωθεί τη συνεργατική μάθηση. Η οικοδόμηση της γνώσης συντελείται πάνω 
στις προϋπάρχουσες ενώ η υποστήριξη που παρέχεται αποσύρεται σταδιακά. Η διαδι-
κασία αυτή αξιοποιεί το εσωτερικό δυναμικό κάθε παιδιού προσεγγίζοντας τη ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξής του. Ο/η εκπαιδευτικός, παράλληλα, δρα ως διαμεσολαβητής 
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της γνώσης και διευκολυντής της μαθησιακής διαδικασίας, έχει δηλαδή, ρόλο συντο-
νιστικό, ενώ τα παιδιά, μέσω των ομάδων, προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα που 
έχουν αναλάβει. 

Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning), κατά την οποία, ο/η μαθητής/τρια ασχο-
λείται με ποικίλες δραστηριότητες με απώτερο στόχο να ανακαλύψει το προς μελέτη – 
μάθηση αντικείμενο. Έχει άμεση σχέση ως τρόπος μάθησης δηλαδή, με την πράξη και 
τον πειραματισμό. Η ανακαλυπτική μάθηση, είναι ένας τύπος μάθησης, όπου οι μαθη-
τές/τριες δομούν τις γνώσεις μέσα από τον πειραματισμό και εξάγουν συμπεράσματα 
μέσα από τις εμπειρίες τους. Η διερευνητική μάθηση (exploratory learning), η οποία 
υποστηρίζει - ωθεί το μαθητή στον πειραματισμό, με αποτέλεσμα την ανακάλυψη των 
σχέσεων μεταξύ διαφόρων εννοιών και γεγονότων. Στο σημείο αυτό λοιπόν, έρχεται η 
τεχνολογία, να συμπληρώσει την υποστήριξη στην κατάκτηση της γνώσης. (Επιμορ-
φωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών- Τεύχος 2: κλάδοι ΠΕ60-70, Β 
Έκδοση, ΕΑΙΤΥ- Τομές επιμόρφωσης και Κατάρτισης- ΤΕΚ, 2011). 

Πλευρές της μαθησιακής διαδικασίας που μπορούν να αναπτυχθούν με τη συμβολή 
των ψηφιακών εργαλείων είναι: η δράση των μαθητών, το βίωμα- παραπλήσια έννοια 
με τη δράση, ο πειραματισμός, ή έρευνα-αναζήτηση, η αμφισβήτηση, η δημιουργία – 
«μαστόρεμα», ο διάλογος, η συνεργασία, η συμμετοχή σε ομάδες, η δημιουργία νοη-
μάτων από το μαθητή και τέλος η αναπαράσταση εννοιών και πληροφοριών. (Κυνηγός, 
2006).  

Στοιχεία Εφαρμογής: (Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Τάξη/εις, Διάρκεια εφαρμογής 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γυμνάσιο (Δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις με 
διαβαθμισμένη δυσκολία), Διάρκεια: 2 μήνες. 

Στόχοι - Επιδιώξεις: 

• Η ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας ανάμεσα στα 
παιδιά, αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητα να κάνουν σωστές επιλογές να υ-
γιείς διαπροσωπικές σχέσεις. 

• Η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών ως «πολυεργαλείων» που μας προσφέρουν πολ-
λές δυνατότητες για μάθηση και έκφραση, με αποτέλεσμα την πρόσβαση σε ποικίλες 
μορφές της γνώσης. Οι τεχνολογίες αποτελούν μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, ανακά-
λυψης και δημιουργίας. 

• Να αναγνωρίζουν τα γνωρίσματα της βίας και της παρενόχλησης, να αναγνωρίζουν 
αξίες. 

• Να αναγνωρίζουν την αλληλοεπίδραση ατόμου και κοινωνίας στα πλαίσια ενός πνεύ-
ματος συνεργασίας και ευθύνης. 

• Να προασπίζονται την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Μεθοδολογία 

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνο-
λογιών. Στήριξη στη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, στον εποικοδομισμό 
(γνωστικός – Piaget, κοινωνικός – Vygotsky, κατασκευαστικός – Papert) 

Οι εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης (θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης – 
constructivism), αποτελούν ένα συνδυασμό γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας. 
Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, η κατανόηση του κόσμου, διαφαίνεται μέσα από την 
εμπειρία μας. Οι εμπειρίες δηλαδή, διαμορφώνουν τη μάθηση. (Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Οικοδομείται δηλαδή, μέσω των εμπειριών που απο-
κτά το άτομο με το κοινωνικό περιβάλλον του. (Γιαννούλας, 2009). Προκύπτει λοιπόν 
πως δεν υπάρχει μια και μόνο οπτική στην πραγματικότητα, αλλά το κάθε άτομο έχει 
την δικιά του θέαση και αντίληψη με βάση τις εμπειρίες του. Η νέα γνώση, αρχικά 
αφομοιώνεται, ενώνεται με τις προ υπάρχουσες γνώσεις και ύστερα προσαρμόζεται, 
αποκτά ο μαθητής δηλαδή μια νέα γνωστική δομή. (Σολομωνίδου, 2006). Οι βασικές 
έννοιες πάνω στις οποίες δομείται η κονστρουκτιβιστική θεωρία είναι η προσαρμογή 
(adaptation) η οποία σύμφωνα με τον Piaget (1979) είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει 
ισορροπία ανάμεσα στην αφομοίωση και τη συμμόρφωση που τελικά ισοδυναμεί με 
μια ισορροπία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Επιπρό-
σθετα, ο ίδιος (1971) πρόσθεσε ότι η γνώση περνάει από μια κατάσταση ισορροπίας σε 
μια άλλη μέσα από μεταβατικές φάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι προηγούμενες 
γνώσεις αποδεικνύονται λανθασμένες ή ανεπαρκείς. 

O κονστρακτιονισμός έχει ως στόχο του, μέσα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, να δώσει 
την ευκαιρία στα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια, με αποτέλεσμα να 
δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ γνώσης και διαδικασίας, καθώς εμπλέκεται στη διαδι-
κασία του σχεδιασμού/προγραμματισμού. (Kafai, 2006). Αποτελεί ένα ισχυρό εργα-
λείο σχεδιασμού για τη μετατροπή των παθητικών δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικά 
πλούσιες εμπειρίες. (Holbert, Penney & Wilensky, 2010; Papert, 1980). Σύμφωνα με 
την κονστρακτιονιστική θεωρία η μάθηση αναδύεται μέσω του σχεδιασμού όπου οι 
μαθητές/τριες κατασκευάζουν, σχεδιάζουν δομήματα. Τέτοια δομήματα μπορεί να εί-
ναι τα παιχνίδια. (Papert, 1980). Ο κονστρακτιονισμός αφορά την «κατασκευή» της 
γνώσης, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη νέα μορφή του «learning by doing». (Papert 
& Harel, 1991). Πιο συγκεκριμένα, ο Papert, είχε αναφερθεί στο εξής: «Μαθαίνουμε 
καλύτερα πράττοντας, αλλά μαθαίνουμε καλύτερα αν συνδυάσουμε τη δράση με την 
ομιλία και το στοχασμό πάνω σε αυτά που κάνουμε». (Δαπόντες, κ.ά., 2003). Η γνώση, 
μετατρέπεται σε κατάκτηση του παιδιού, μέσα από σταδιακές ενέργειες, καθώς δοκι-
μάζει, ελέγχει, δέχεται ή απορρίπτει. Παράλληλα, αναπτύσσει την ερευνητική σκέψη 
μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. (Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Ο κονστρακτιονισμός, μεταφέρει την κονστρουκτιβι-
στική σκοπιά της μάθησης ως «οικοδόμηση της γνώσης» μέσα από την προοδευτική 
εσωτερικοποίηση των δράσεων. (Ackermann, 2001; Papert, 1991). Μέσα από τα δο-
μήματα και τις ενέργειές του το παιδί, διαμέσου του μικροκόσμου, θα μπορέσει να 
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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 υποστηρίζει ο Papert (Ackermann, 2001) και επίσης, δεν 
είναι κάτι το οποίο παραμένει μόνο στο άτομο, την μονάδα, αλλά αποτελεί μια διαμοι-
ραζόμενη έννοια. (Stager, 2005). H γνώση και η νόηση διαμοιράζεται μέσα και από τα 
ψηφιακά εργαλεία. Μέσα από την αξιοποίησή τους «μοιράζουμε» τη γνώση αλλά πα-
ράλληλα κάθε εργαλείο μας δείχνει μια πτυχή της γνώσης και της πραγματικότητας. 

Εφαρμογές της κοινωνιοπολιτισμικής θεωρίας είναι το ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον, 
η σημασία του ψυχοκοινωνικού πλαισίου μάθησης, η σύνδεση της γνώσης με την 
πράξη, η ολιστική μάθηση (Mandinach, & Greer, 1992: 253 στο Καπραβέλου, 2011, σ. 
111). Ο Vygotsky (1978) υποστηρίζει ότι η γνώση είναι κοινωνικά προσδιορισμένη και 
οι μαθητές/τριες πρέπει να μυηθούν σ’ αυτή. Όταν ανέπτυξε την έννοια της «ζώνης της 
επικείμενης ανάπτυξης», αναγνώρισε τη διαφορά μεταξύ της ατομικής και της ομαδι-
κής επίλυσης 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 (Vygotsky, L.S. στο Πανα-
γάκος, Ι., 2003). 

Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει την εγκατεστημένη μάθηση με μορφή σκαλωσιάς 
(scaffolding) στον πραγματικό κόσμο, σε περιβάλλον γνωστικής μαθητείας με εργα-
λεία και κοινότητες (Καπραβέλου, 2011). Ο όρος “scaffolding” (σκαλωσιά) έχει ορι-
στεί από Wood, D. Bruner, J.S. & Ross, G. (1976) ως έναν «ενήλικο που ελέγχει τα 
στοιχεία του έργου που είναι ουσιαστικά πέρα από την ικανότητα του μαθητή, επιτρέ-
ποντας με τον τρόπο αυτό να συγκεντρωθεί πάνω και πλήρως σ’ εκείνα τα στοιχεία που 
βρίσκονται εντός της εμβέλειας της αρμοδιότητας του» . Η έννοια της σκαλωσιάς έχει 
συνδεθεί με τις εργασίες του ψυχολόγου Lev Vygotsky ο οποίος όμως ποτέ δεν χρησι-
μοποίησε ποτέ τον όρο “scaffolding” (Stone, 1998), αλλά υπογράμμισε το ρόλο της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης ως ζωτικής σημασίας για τη γνωστική ανάπτυξη, καθώς 
το να μαθαίνει εμφανίζεται πρώτα στο κοινωνικό ή διατομική επίπεδο. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης λοιπόν, ο όρος σκαλωσιά (scaffolding), αναφέρεται στη διαδικασία της 
μάθησης που στοχεύει σε μια βαθύτερη γνώση και μάθηση. Από την πλευρά του εκ-
παιδευτικού, υπάρχει η κατάλληλη στήριξη προς τους μαθητές/τριες για την κατάκτηση 
της μάθησης. (Sawyer, 2006). Η σκαλωσιά, στηρίζεται στη φιλοσοφία της «Ζώνης Ε-
πικείμενης Ανάπτυξης», για την οποία έκανε λόγο ο Vygotsky και ορίζει την καθοδή-
γηση του εκπαιδευτικού προς τον μαθητή, ώστε ο δεύτερος να μεταβεί από αυτό που 
ήδη γνωρίζει σε αυτό που πρέπει να μάθει. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 
σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν χωρίς την κατάλληλη 
υποστήριξη. (Σολομωνίδου, 2006). 

Αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Το πρωταρχικό βήμα όλης της πορείας είναι ο/η εκπαιδευτικός να χωρίσει τους μαθη-
τές/τριες σε τέσσερις ομάδες μικτής ικανότητας, δηλαδή σε κάθε ομάδα να υπάρχουν 
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και μαθητές/τριες με πολλές δυνατότητες γνωστικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλά 
και μαθητές/τριες που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και παρότρυνση, η οποία 
θα τους δοθεί μέσα από τη δυναμική της ομάδας.  

Κατά την πρώτη φάση, γίνεται μια συζήτηση με τα παιδιά για το πόσο σημαντική είναι 
η δικιά τους ομάδα αλλά και συνολικά η τάξη τους σαν μια μεγαλύτερη ομάδα και 
αναφέρεται πως μόνο αν συνεργαστούν αρμονικά, σεβόμενοι τους υπόλοιπους και χρη-
σιμοποιώντας το διάλογο θα έχουν ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, καθώς οι ρόλοι τους 
αλλά και οι εργασίες τους θα ανταλλάσσονται συνεχώς και θα κοινοποιούνται σε όλη 
την πορεία του σεναρίου. Να διευκρινιστεί επίσης ότι οι οδηγίες που απαιτούνται να 
δοθούν ως καθοδήγηση από τον διδάσκοντα πρέπει να δοθούν στην αρχή του σεναρίου. 
Το επίπεδο δυσκολίας και το πόσο λεπτομερής θα είναι οι οδηγίες εξαρτάται από το 
επίπεδο της τάξης και από το πόσο εξοικειωμένοι είναι οι μαθητές/τριες σε τέτοιου 
είδους σενάρια. Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί στα παιδιά ότι είναι σημαντική η συμ-
μετοχή τους και η επεξεργασία του υλικού και εκτός σχολικού ωραρίου καθότι όλο το 
υλικό που θα επεξεργάζονται θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά είτε στο πλαίσιο της τάξης 
τους είτε δημόσια. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός προχωρά στο κύριο μέρος του μα-
θήματος. 

Στην πρώτη φάση γίνεται αυτό που συνήθως ονομάζουμε αφόρμηση μόνο που στην 
προκειμένη προτείνεται ένα πιο ιδιαίτερο ξεκίνημα έτσι ώστε να μεταδοθεί στους μα-
θητές/τριες ένα πνεύμα άμιλλας και ομαδικότητας με ένα βιωματικό παιχνίδι. Το παι-
χνίδι που προτείνεται ονομάζεται «Γωνίες» και παίζεται στο προαύλιο του σχολείου. 
Πολλά παιδιά που αποτελούν την ομάδα του παιχνιδιού ορίζουν μερικές γωνίες σε μια 
περιοχή του προαυλίου. Οι γωνίες αυτές είναι κατά μία λιγότερες απ΄ τον αριθμό των 
παιδιών που συμμετέχουν στο παιχνίδι. Με κλήρωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
ένα από τα παιδιά μπαίνει στη μέση. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ποιος θα καταφέρει 
να σταθεί στη μέση – δηλαδή χωρίς γωνία- λιγότερες φορές ή καθόλου (ακόμα καλύ-
τερα). Και το παιχνίδι ξεκινά... Οι παίκτες που βρίσκονται στις γωνίες συνεννοούνται 
διακριτικά ανά ζευγάρια και, όταν βρουν κατάλληλη ευκαιρία, ανταλλάζουν τις γωνίες 
τους (όχι ταυτόχρονα με άλλα ζευγάρια όσο γίνεται). Στο μεταξύ ο παίκτης που βρί-
σκεται στη μέση παρατηρώντας τις κινήσεις των άλλων προσπαθεί να προλάβει μια 
γωνία. Όποιος χάνει τη γωνιά του μπαίνει στη μέση. Τα ζευγάρια μπορούν να αλλάζουν 
όσο διαρκεί το παιχνίδι. (Παραλλαγή του παιχνιδιού “Ψαλιδάκι” Δαράκη Π., Ομαδικά 
παιχνίδια των παιδιών μας, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1986 στο Κοντονάσιος, 2014). 

Μόλις ολοκληρώσουν οι μαθητές/τριες το παιχνίδι ξεκινάει να προβάλλεται από τον 
προβολέα που είναι συνδεδεμένος με τον κεντρικό υπολογιστή του εκπαιδευτικού το 
βίντεο με περιεχόμενο κατά του εκφοβισμού . Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η πρώτη 
επαφή με το φαινόμενο του εκφοβισμού ξεκινάει στην τάξη μια συζήτηση- brainstorm 
και τα στοιχεία τα οποία θα συλλεχθούν μπορούν να καταγραφούν σ’ ένα wordle ή 
απλά στον πίνακα της τάξης. Στην αρχή η συζήτηση μπορεί να είναι εντελώς ελεύθερη 
και οι μαθητές/τριες να εκφράζουν αυθόρμητα τις πρώτες τους σκέψεις και στην πορεία 
της να γίνει πιο κατευθυνόμενη απ’ τον διδάσκων με ερωτήσεις προβληματισμού όπως: 
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«Έχετε παρατηρήσει κι εσείς τέτοια γεγονότα;», «Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο σε εσάς 
ή στους συμμαθητές σας;» κ.α. Στη συνέχεια κι αφού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της 
πρώτης φάσης μοιράζονται οι ομάδες στους υπολογιστές για να φτιάξουν ομαδικά εν-
νοιολογικούς χάρτες με τις ιδέες τους και με βάση τις πληροφορίες που συλλέξαν από 
το βίντεο και τη συζήτηση. Η πρώτη φάση του σεναρίου προβλέπεται να διαρκέσει 4-
6 διδακτικές ώρες. 

Η δεύτερη φάση αναμένεται να είναι πιο διερευνητική, με μεγαλύτερη και πιο ενερ-
γητική συμμετοχή των μαθητών. Στόχος αυτής της φάσης είναι η δημιουργία διαδρα-
στικής αφίσας με περιεχόμενο κατά του εκφοβισμού. Αρχικά, οι μαθητές/τριες σε ομά-
δες πρέπει να διεξάγουν μια μικρή έρευνα τόσο για πληροφορίες όσο και για οπτικό 
υλικό (βίντεο, εικόνες, κτλ) σχετικά με τον εκφοβισμό (κατευθυνόμενη ή ελεύθερη 
διερεύνηση). Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι οι ομάδες θα δημιουργήσουν δια-
δραστικές αφίσες στις οποίες μπορούν να ενσωματώσουν κείμενο, εικόνα, βίντεο και 
ήχο. Οι αφίσες πρέπει να ενσωματώνουν συνθήματα κατά του εκφοβισμού και αντί-
στοιχο υλικό. Μόλις, ολοκληρώσουν οι ομάδες τις αφίσες τους τις παρουσιάζουν στην 
ολομέλεια της τάξης και τις δημοσιοποιούν στο διαδικτυακό ιστοχώρο της τάξης. Η 
δεύτερη φάση αναμένεται να διαρκέσει 3-4 διδακτικές ώρες. 

 Στην τρίτη φάση οι μαθητές/τριες αφού έχουν συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληρο-
φορίες σε ομαδικό επίπεδο, ύστερα από τον καταιγισμό ιδεών, όπως οι ίδιοι τον υλο-
ποίησαν, την ιστοεξερεύνηση με την οποία ενεπλάκησαν, έχοντας πλέον πλούσιο υλικό 
αλλά και ιδέες, θα προβούν στη δημιουργία ενός ζωντανού κινούμενου σχεδίου το ο-
ποίο θα έχει συνάφεια με το θέμα του εκφοβισμού. Η δραστηριότητα αυτή ενδέχεται 
να διαρκέσει περίπου 4-5 διδακτικές ώρες. 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά ψηφιακά εργαλεία, τα οποία είναι δωρεάν, παρέχουν 
εύκολη πρόσβαση και μπορούν να αξιοποιηθούν είτε σύγχρονα από τους μαθητές/τριες 
είτε ασύγχρονα. Τέτοια ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι το 
GoAnimate, το Muvizu, το Windows Movie Maker, το Pencil ή το MovieMaker, όπου 
τα παιδιά μπορούν να προσθέσουν ή να σχεδιάσουν εικόνες με κίνηση, ήχο ή/και να 
εμφανίζονται «σύννεφα» με τα λόγια/σκέψεις των ηρώων τους. Στο βίντεο αυτό μπο-
ρούν να θέσουν προβληματισμούς, ιδέες και προτάσεις αντιμετώπισης σχετικά με τους 
ποικίλους τύπους του εκφοβισμού (ή κάποιους από αυτούς). Τα όσα θα αναφερθούν 
μπορούν να είναι είτε μικρές ιστορίες, όπου θα προβάλλονται τα συναισθήματα των 
παιδιών (τόσο από την πλευρά του θύτη, όσο και από την πλευρά του θύματος, αλλά 
και του παρατηρητή). Επίσης, μπορούν να δομήσουν ένα βίντεο ως ντοκυμαντέρ με 
αφήγηση και σκέψεις/απόψεις σχετικά το φαινόμενο, καθώς και τρόπους αντιμετώπι-
σής του. Το βίντεο μπορεί να εμπλουτιστεί με υλικό που θα προκύψει από την αναζή-
τηση πληροφοριών από τους μαθητές/τριες, αλλά και από δράσεις που ενδεχομένως να 
προκύψουν μέσα από τις ομάδες. 

Στην τέταρτη και τελική φάση, η δημιουργία τους μπορεί να προβληθεί εκτός από τα 
πλαίσια του μαθήματος (ή στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης) στην ολομέλεια της τάξης 
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ή/και -ακόμα καλύτερα- στα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου. Επιπρόσθετα, τα εξα-
χθέντα μπορούν να προβληθούν στα πλαίσια μιας ημερίδας κατά του εκφοβισμού 
στους γονείς ή/και σε άλλους φορείς της κοινωνίας και να γίνει ένα «άνοιγμα» του 
σχολείου στην τοπική κοινωνία. Μέσα από μία τέτοια κίνηση μπορεί να ενημερωθεί, 
να κινητοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών και να 
ακολουθήσουν περισσότερες δράσεις ενημέρωσης, αντιμετώπισης, αλλά και πρόλη-
ψης. 

Βέβαια, όλα τα παραγόμενα στο πλαίσιο του σεναρίου σ’ αυτήν την τελευταία φάση 
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στον ιστοχώρο της τάξης αλλά και του σχολείου έτσι 
ώστε όχι μόνο να δημοσιευθεί όλα τα δημιουργικά παραχθέντα της τάξης αλλά και να 
είναι ανοιχτά στην κριτική και τα σχόλια των διαδικτυακών θεατών. Να σημειωθεί, 
κλείνοντας, ότι πάντοτε φροντίζεται απ’ τον διδάσκων τα προσωπικά δεδομένα των 
μαθητών και προβάλλονται καθαρά και μόνο οι δημιουργίες τους. 
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Ταξιδεύοντας με το «Kuro Siwo»: μια διδακτική προσέγγιση της ποίησης του 
Νίκου Καββαδία  

Κοσμάς Βασίλειος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψήφιος Διδάκτορας 

vaskos81@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση κινείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας σύμφωνα με τις επιταγές της ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μά-
θησης μέσα από τις ποικίλες δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφο-
ρίας και της επικοινωνίας. Στόχος της πρότασης είναι η γνωριμία των μαθητών με την 
ποίηση του Νίκου Καββαδία και η δημιουργική έκφρασή της μέσα από ψηφιακά έργα 
των ίδιων. Εκκινώντας από το ποίημα «Kuro Siwo», οι μαθητές καλούνται να ερευνή-
σουν στο διαδίκτυο σε ομάδες μαθαίνοντας για τη ζωή και το έργο του ποιητή, να συ-
γκρίνουν το ποίημα με άλλα ποιήματα του ίδιου δημιουργού όσον αφορά σε συγκεκρι-
μένους θεματικούς άξονες και, τέλος, να παραγάγουν τις δικές τους δημιουργίες εμπνε-
όμενοι από την ποίηση του Καββαδία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νίκος Καββαδίας, Kuro Siwo 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: «Ταξιδεύοντας με το ‘Kuro Siwo’: μια διδακτική προσέγγιση της ποίησης του 
Νίκου Καββαδία» 
Είδος: Διδακτική παρέμβαση 
Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία 
Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου 
Αριθμός μαθητών: 16-20 άτομα  
Χώρος εφαρμογής: εργαστήριο υπολογιστών ή αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό 
Χρονική διάρκεια: οκτώ (8) διδακτικές ώρες 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το σενάριο αντιπροσωπεύει τις νέες τάσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, όπως αυ-
τές έχουν διατυπωθεί από διδακτολόγους (Χοντολίδου, 2000). Επιχειρεί να συμβιβάσει 
την παραδοσιακή εστίαση στον συγγραφέα με τις θεωρίες της αναγνωστικής πρόσλη-
ψης, αποδεχόμενο την ανάγνωση από τον μαθητή ως μια δυναμική διαδικασία και 
προσδίδοντάς του ρόλο δημιουργού (Ακριτίδου, 2010˙ Πεσκέτζη, 2002˙ Τζιόβας, 
1983). Επίσης, επιχειρεί τη σύνδεση της Λογοτεχνίας με άλλες τέχνες (μουσική, ζω-
γραφική, video) σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο (Αποστολίδου, Πασχαλίδης & 
Χοντολίδου, 1995: 82). Γι’ αυτό γίνεται απόπειρα να αξιοποιηθούν οι ποικίλες δυνα-
τότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, όπως η δημιουργία υπερκειμένων, προβο-
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λών παρουσίασης ή ιστολογίου (Νικολαΐδου, 2010). Η μορφή της διδασκαλίας βασίζε-
ται στο μοντέλο ομαδοσυνεργατικής - διερευνητικής μάθησης, που επιφέρει καλύτερα 
αποτελέσματα βάσει προγενέστερων πειραματικών εφαρμογών (Φιλάρετος & Χοντο-
λίδου, 2002: 66). Τέλος, ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στον ρόλο του συντονιστή 
και εμψυχωτή (Καπλάνη, 2002: 363).  

Σκοπός - Στόχοι 

Η παρούσα πρόταση θέτει ως γενικό σκοπό την έκφραση της δημιουργικότητας, την 
ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μα-
θητών (Αποστολίδου, Πασχαλίδης & Χοντολίδου, 1995: 78-82˙ ΦΕΚ 303Β/ 13-03-
2003: 3795-3807). Ειδικός σκοπός είναι η επαφή των μαθητών με την ποίηση του Καβ-
βαδία. Επιμέρους διδακτικοί στόχοι είναι: α) να γνωρίσουν οι μαθητές πλευρές της 
ζωής, του έργου, των ιδιαιτεροτήτων της ποίησης του Καββαδία, β) να εκφράσουν την 
αναγνωστική τους πρόσληψη σε ένα κείμενο τεκμηριωμένα, γ) να έρθουν σε επαφή με 
διάφορα είδη τέχνης και να δημιουργήσουν πολυτροπικά έργα, δ) να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες των Τ.Π.Ε. για να προσεγγίσουν το μάθημα με ευχάριστο τρόπο, ε) να 
συνεργαστούν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 

Μορφή – μέθοδος – τεχνικές - μέσα 

Μορφή: ομαδοσυνεργατική  
Μέθοδος: επαγωγική, διερευνητική (project)  
Τεχνικές: αξιοποίηση Τ.Π.Ε. – προφορική παρουσίαση πορισμάτων 
Μέσα: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής ιστού, Λογισμικό επε-
ξεργασίας κειμένου (Word ‘07) και παρουσίασης διαφανειών (PowerPoint ‘07), Λογι-
σμικό δημιουργίας CD – DVD (Nero 8), Λογισμικό εικονικής περιήγησης (Google 
Earth), Βιντεοπροβολέας, Ηχεία, Εκτυπωτής, Φορητά αποθηκευτικά μέσα 

Περιγραφή της πορείας διδασκαλίας 

Για την εφαρμογή της παρούσας πρότασης είναι απαραίτητη η εξοικείωση των μαθη-
τών με τη μορφή, τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας και η προηγούμενη εγκατάσταση 
του απαιτούμενου υλικού στους υπολογιστές. Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις τε-
τραμελείς ή πενταμελείς ομάδες υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα. Το σενάριο περι-
λαμβάνει συνολικά τέσσερα στάδια. Σε όλα οι μαθητές δουλεύουν στο εργαστήριο 
πληροφορικής ή σε αίθουσα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.  

Εκκινώντας από το ποίημα «Kuro Siwo», που περιλαμβάνεται στο ανθολόγιο των Κει-
μένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές μυούνται στην ποίηση 
του Ν. Καββαδία μέσω ενός project διάρκειας περίπου οκτώ ωρών, στα πλαίσια των 
διαθεματικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3804-3805). Στο 1ο στάδιο (2 διδακτικές ώρες), το 
οποίο έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, oι μαθητές ασχολούνται με την έρευνα και 
τη συλλογή πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος για τον Καββαδία. Αξιοποιώντας τις 
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ιστοσελίδες της Βικιπαίδειας και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, η ομάδα Α΄ ερευνά 
τους κυριότερους σταθμούς της ζωής του ποιητή, ενώ η ομάδα Β΄ ασχολείται με την 
εργογραφία του. Ταυτόχρονα, η ομάδα Γ΄ αναζητά πληροφορίες για τη μελοποίηση της 
ποίησής του, πλοηγούμενη σε ποικίλες ιστοσελίδες. Τέλος, η ομάδα Δ΄ επιχειρεί μία 
λεξιλογική εξομάλυνση του «Kuro Siwo», εντοπίζοντας ναυτικούς όρους ή άγνωστες 
λέξεις και ερμηνεύοντάς τες με τη βοήθεια της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και 
ενός ιστοτόπου που περιέχει το «Γλωσσάρι» του Γ. Τράπαλη (1992) για το έργο του 
Καββαδία. Η τελευταία ομάδα αποθηκεύει τη δουλειά της σε φορητό μέσο, με στόχο 
να τη διανείμει στις υπόλοιπες, ώστε να διευκολυνθούν στην κατανόηση του ποιήματος 
στο 2ο στάδιο. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της εργασίας όλων των ομάδων από 
μαθητές - εκπροσώπους. 

Στο 2ο και στο 3ο στάδιο οι μαθητές καταπιάνονται με δραστηριότητες κριτικής και 
δημιουργικής υφής αντιστοίχως (Ζερβού, 2002: 142-143). Στο 2ο στάδιο (2 διδακτικές 
ώρες) οι μαθητές συνεξετάζουν το ποίημα «Kuro Siwo» με άλλα ποιήματα του Καβ-
βαδία κατά θεματικούς άξονες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία 
(Κασόλας, 2004˙ Κόρφης, 1978˙ Νικορέτζος, 2001˙ Saunier, 2004), για να αποκτήσουν 
μία ευρύτερη εικόνα της ποίησής του, να παραγάγουν τις δικές τους ερμηνείες και να 
τις συγκρίνουν με «αναγνώσεις» άλλων στα πλαίσια της πολιτισμικής ερμηνευτικής 
(Πασχαλίδης, 2000: 26-29˙ 2002: 324-325). Ως αφόρμηση χρησιμοποιείται η προβολή 
μιας οπτικοποιημένης παρουσίασης του μελοποιημένου ποιήματος «Kuro Siwo» από 
το YouTube. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα ασχολείται με το φύλλο εργασίας της, αξιο-
ποιώντας: α) τη λεξιλογική εξομάλυνση του ποιήματος από την ομάδα Δ΄, β) ποικίλες 
ιστοσελίδες με ποιήματα του Καββαδία και γ) τις ιστοσελίδες της Πύλης για την Ελ-
ληνική Γλώσσα και αυτής που περιέχει το «Γλωσσάρι» του Τράπαλη, προκειμένου να 
εξομαλύνει λεξιλογικά και τα υπόλοιπα ποιήματα. Η ομάδα Α΄ συγκρίνει το «Kuro 
Siwo» με τα ποιήματα «Θεσσαλονίκη» και «Οι εφτά νάνοι στο S/S Cyrenia», εντοπί-
ζοντας τις άσχημες στιγμές που βιώνουν οι ναυτικοί και τις δραστηριότητες τους κατά 
τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Επίσης, στο ίδιο θέμα καλείται να σχολιάσει την άποψη 
του Μ. Ελευθερίου που έχει αναρτηθεί στο YouTube. Η ομάδα Β΄ εξετάζει τη θέση της 
γυναίκας στην ποίηση του Καββαδία, συγκρίνοντας το «Kuro Siwo» με τα ποιήματα 
«Μαραμπού» και «Πούσι» και διαβάζοντας αντίστοιχες κριτικές από τον ιστότοπο του 
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Η ομάδα Γ΄ εντοπίζει και προσδιορίζει τα γεωγραφικά στοι-
χεία στα ποιήματα «Kuro Siwo» και «Νανούρισμα για μωρά και για γέρους» με τη 
βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης. Επιπρόσθετα, επισημαίνει τις θέσεις τους στην υ-
δρόγειο και ετοιμάζει μία εικονική περιήγηση σε αυτές, αξιοποιώντας το πρόγραμμα 
Google Earth. Η ομάδα Δ΄ ασχολείται με την αυτοεικόνα του ποιητή, συγκρίνοντας το 
«Kuro Siwo» με τα ποιήματα «Έχω μια πίπα» και «Cambay’s water», λαμβάνοντας 
υπόψη ένα σχετικό βίντεο από την ψηφιακή αρχειοθήκη της ΕΡΤ και τις αντίστοιχες 
κριτικές από τις ιστοσελίδες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και της Καθημερινής. 

Στο 3ο στάδιο (2 διδακτικές ώρες) οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του δημιουργού 
συνδυάζοντας διάφορα είδη τέχνης με την ποίηση του Καββαδία. Ειδικότερα, στόχος 
της ομάδας Α΄ είναι να δημιουργήσει μία προβολή παρουσίασης για το μελοποιημένο 
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«Kuro Siwo», επιλέγοντας σχετικές εικόνες με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης. 
Στόχος της ομάδας Β΄ είναι να συνθέσει ένα πολυτροπικό ποίημα με θέμα τη θάλασσα, 
εμπνευσμένο από το ναυτικό λεξιλόγιο του Καββαδία, χρησιμοποιώντας μια μηχανή 
αναζήτησης για την εξεύρεση εικόνων ή video. Η ομάδα Γ΄, αξιοποιώντας το πρό-
γραμμα Nero 8, επιλέγει τραγούδια από μία προκαθορισμένη λίστα μελοποιημένων 
ποιημάτων του Καββαδία και δημιουργεί ένα CD, σχεδιάζοντας καλλιτεχνικά το εξώ-
φυλλο και το οπισθόφυλλο του. Τέλος, η ομάδα Δ΄ ασχολείται με τη δημιουργία μιας 
προβολής παρουσίασης που θα συνδυάζει ένα μελοποιημένο ποίημα του Καββαδία, 
διάφορους στίχους από τα ποιήματά του και αντίστοιχους πίνακες γνωστών θαλασσο-
γράφων.  

Στο 4ο στάδιο (2 διδακτικές ώρες) με τη βοήθεια των Ν/Τ γίνεται προφορική παρουσί-
αση των εργασιών του 2ου και του 3ου σταδίου στην ολομέλεια από μαθητές-εκπροσώ-
πους κάθε ομάδας, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τους συνεργάτες τους και έχουν προε-
τοιμαστεί κατάλληλα. Τέλος, μέσα από μια ανοικτή συζήτηση που διεξάγει η ολομέ-
λεια σε κυκλοτερή διάταξη με την ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού, η κάθε ομάδα αυ-
τοαξιολογείται και αξιολογείται από τις υπόλοιπες ομάδες και τον διδάσκοντα στους 
τομείς της συνεργασίας, του παραγόμενου αποτελέσματος και της παρουσίασής του, 
στο πλαίσιο ενός κλίματος που προωθεί την πολυφωνία, την υπευθυνότητα και τη δια-
φάνεια (Χοντολίδου, 2002: 387-388). Το σύνολο των παραχθεισών εργασιών μπορεί 
να αναρτηθεί σε ιστολόγιο, που θα δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός μόνος του ή σε συ-
νεργασία με τους μαθητές (βλ. ενδεικτικά http://nkavvadias.blogspot.gr)  

Φύλλα εργασίας 

Ομάδα Α΄  

1ο στάδιο 

Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε τους κυριότερους σταθμούς 
στη ζωή του Ν. Καββαδία.  
1. Συμβουλευτείτε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστοσελίδων και καταγράψτε τα γε-
γονότα που αξίζει, κατά τη γνώμη σας, να αναφερθούν από τον βίο του ποιητή: 
Βικιπαίδεια > Βιογραφία και http://kavvadias.ekebi.gr/ > Χρονολόγιο 
2. Παρουσιάστε τα πορίσματά σας στην τάξη προφορικά.  

2ο στάδιο 

Επόμενος στόχος μας είναι να εντοπίσουμε στοιχεία σχετικά με τη ζωή των ναυτικών 
στην ποίηση του Ν. Καββαδία.  
1. Βρείτε τα ποιήματα «Kuro Siwo», «Θεσσαλονίκη» και «Οι εφτά νάνοι στο S/S Cyre-
nia» στις παρακάτω ιστοσελίδες και καταγράψτε: α) τις άσχημες στιγμές που βιώνουν 
οι ναυτικοί στα ταξίδια, β) τις εργασίες που εκτελούν, γ) τις δραστηριότητες με τις 
οποίες ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους: 
http://www.sansimera.gr > Kuro Siwo, http://cgi.di.uoa.gr > Θεσσαλονίκη 
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http://www.stixoi.info > Οι εφτά νάνοι στο S/S Cyrenia 
2. Όσον αφορά στο λεξιλόγιο του ποιητή, συμβουλευτείτε τις εξής ιστοσελίδες:  
Γλωσσάρι Τράπαλη και Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
3. Ακούστε το εξής ηχογραφημένο ντοκουμέντο: Youtube2. Ποια είναι η άποψη του 
Μ. Ελευθερίου για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει ο Καββαδίας τη ζωή των ναυ-
τικών; Συμφωνείτε; 

3ο στάδιο 

Τα μελοποιημένα ποιήματα του Καββαδία από τον Θ. Μικρούτσικο αποτελούν ένα 
θαυμάσιο δείγμα συνδυασμού δύο τεχνών. Τελικός σκοπός είναι να πειραματιστούμε 
με αυτές τις τέχνες δημιουργώντας μία προβολή παρουσίασης για το «Kuro Siwo».  
1. Δημιουργήστε μία προβολή παρουσίασης (PowerPoint) με τον τίτλο «Ομάδα Α». 
2. Βρείτε στο διαδίκτυο εικόνες που ταιριάζουν με λέξεις ή φράσεις από τους στίχους 
του «Kuro Siwo» (http://www.sansimera.gr). 
3. Επικολλήστε τους στίχους και τις αντίστοιχες εικόνες στο ppt και εισαγάγετε το με-
λοποιημένο «Kuro Siwo» από το φάκελο «Τραγούδια» στην πρώτη διαφάνεια (Εισα-
γωγή > Ήχος από αρχείο). Μορφοποιήστε την παρουσίασή σας όπως θέλετε.  

Ομάδα B΄  

1ο στάδιο 

Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε τα έργα του Ν. Καββαδία.  
1. Συμβουλευτείτε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστοσελίδων και καταγράψτε τους 
τίτλους, τα είδη και τη χρονιά έκδοσης των έργων του ποιητή: 
Βικιπαίδεια > Εργογραφία και http://kavvadias.ekebi.gr/ > Χρονολόγιο 
2. Διευκρινίστε τη σημασία των τίτλων, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ιστοσελίδες:  
Γλωσσάρι Τράπαλη και Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
3. Παρουσιάστε τα πορίσματά σας στην τάξη προφορικά.  

2ο στάδιο 

Επόμενος στόχος μας είναι να εξετάσουμε την παρουσία της γυναίκας στην ποίηση του 
Καββαδία. 
1. Βρείτε τα ποιήματα «Kuro Siwo», «Μαραμπού» και «Πούσι» στις παρακάτω ιστο-
σελίδες και απαντήστε στις εξής ερωτήσεις: 
http://www.sansimera.gr > Kuro Siwo 
α) Σε ποια σημεία ανιχνεύεται η γυναικεία παρουσία; Είναι έντονη σε όλο το ποίημα; 
β) Ποια ήταν η σχέση της γυναίκας και του ποιητή, κατά τη γνώμη σας; γ) Μπορείτε 
να υποθέσετε τι σημαίνουν τα λόγια της γυναίκας; 
http://nikoskabbadias.blogspot.com > Μαραμπού 
δ) Η γυναίκα στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι υπαρκτή ή φανταστική; 
(www.magikokouti.gr > βλ. επεξηγήσεις ποιήματος στο κάτω μέρος της σελίδας) ε) 
Αποτελεί το κύριο ή δευτερεύον θέμα του ποιήματος; στ) Πώς περιγράφει τη γυναίκα 
ο ποιητής και τι αισθάνεται γι’ αυτή; 
http://users.uoa.gr > Πούσι 
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http://users.uoa.gr/%7Enektar/arts/tributes/nikos_kabbadias/1947_poysi_home.htm#01


ζ) Σε ποιον αφιερώνεται το ποίημα; η) Η γυναικεία ύπαρξη είναι αληθινή ή προϊόν της 
φαντασίας του; θ) Με ποιον τρόπο την αντιμετωπίζει ο ποιητής; 
2. Όσον αφορά στο λεξιλόγιο του ποιητή, συμβουλευτείτε τις εξής ιστοσελίδες:  
Γλωσσάρι Τράπαλη και Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

3. Συμπερασματικά, δημιουργήστε ένα κείμενο για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιά-
ζεται η γυναίκα στην ποίηση του Καββαδία. (δείτε και τις κριτικές των Κ. Μητρόπου-
λου και G. Saunier στην ιστοσελίδα http://kavvadias.ekebi.gr).  

3ο στάδιο 

Τελικός στόχος μας είναι να αντλήσουμε έμπνευση από την ποίηση του Ν.Καββαδία, 
δημιουργώντας ένα πολυτροπικό ποίημα με υπερσυνδέσμους.  
1. Δημιουργήστε ένα έγγραφο Word με το όνομα «Ομάδα Β» και γράψτε σε αυτό ένα 
ποίημα δικής σας έμπνευσης με θέμα τη θάλασσα, επηρεασμένο από το ναυτικό λεξι-
λόγιο του Καββαδία (βλ. Γλωσσάρι Τράπαλη). 
2. Βρείτε στο διαδίκτυο εικόνες σχετικές με λέξεις ή φράσεις του ποιήματος σας και 
αποθηκεύστε τες σε φάκελο με το όνομα «Εικόνες». Μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες 
με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό και να αντιγράψετε τις διευθύνσεις τους.  
3. Στη συνέχεια επιλέξτε τις λέξεις ή τις φράσεις του ποιήματος που θέλετε και δη-
μιουργήστε υπερσυνδέσμους (Εισαγωγή > Υπερσύνδεση) με τις αποθηκευμένες εικό-
νες ή τις ιστοσελίδες. Μορφοποιήστε το έγγραφό σας με όποιο τρόπο επιθυμείτε. 

Ομάδα Γ΄  

1ο στάδιο 

Στόχος μας είναι να ερευνήσουμε και να παρουσιάσουμε τη μελοποίηση της ποίησης 
του Ν. Καββαδία.  
1. Από τις παρακάτω ιστοσελίδες καταγράψτε τους καλλιτέχνες που μελοποίησαν ποι-
ήματα του Καββαδία, τους τίτλους και τη χρονιά έκδοσης των δίσκων τους: 
http://papsera.blogspot.com και http://www.poiein.gr 
2. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η ποίηση του Ν. Καββαδία είχε τόσο μεγάλη απήχηση; 
Απαντήστε, έχοντας υπόψη σας τις παρακάτω ιστοσελίδες: 
http://www.enet.gr και Αφιέρωμα Καθημερινής > σ.22, σ.25 
3. Παρουσιάστε τα πορίσματά σας στην τάξη προφορικά.  

2ο στάδιο 

Επόμενος στόχος μας είναι να αποκτήσουμε μία ενδεικτική εικόνα των ταξιδιών του 
ποιητή εντοπίζοντας γεωγραφικές αναφορές σε δύο ποιήματά του.  
1. Βρείτε τα ποιήματα «Kuro Siwo» και «Νανούρισμα για μωρά και για γέρους» στις 
παρακάτω ιστοσελίδες, εντοπίστε γεωγραφικά στοιχεία και προσδιορίστε τη θέση τους 
με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης. Τέλος, δημιουργήστε εικονικές περιηγήσεις 
με την εφαρμογή Google Earth: 
http://www.sansimera.gr > Kuro Siwo 
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http://users.uoa.gr/%7Enektar/arts/tributes/nikos_kabbadias/meletes_trapalhs_glossari_a.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
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http://www.sansimera.gr/anthology/316


http://www.stixoi.info > Νανούρισμα για μωρά και για γέρους  
2. Όσον αφορά στο λεξιλόγιο του ποιητή, συμβουλευτείτε τις εξής ιστοσελίδες:  
Γλωσσάρι Τράπαλη και Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
3. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να επηρέασαν όλα αυτά τα ταξίδια τον ποιητή; 

3ο στάδιο 

Η ποίηση του Ν. Καββαδία ενέπνευσε διάφορους μουσικούς δημιουργούς. Τελικός 
στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα CD με μελοποιημένα ποιήματά του.  
1. Ανοίξτε τον φάκελο «Τραγούδια» και επιλέξτε πέντε που σας αρέσουν πιο πολύ. 
2. Αντιγράψτε τα σε ένα καινούργιο CD με το λογισμικό Nero 8 (Εγγραφή ήχου > 
Εγγραφή CD ήχου > Προσθήκη > Εγγραφή).  
3. Χρησιμοποιήστε το Nero 8 για να «επενδύσετε» καλλιτεχνικά τον δίσκο σας (Δη-
μιουργία και Επεξεργασία > Δημιουργία ετικέτας ή εξωφύλλου). Αναλυτικότερα, δη-
μιουργήστε ένα εξώφυλλο με: α) μία εικόνα ή εικόνες (Εργαλείο εικόνας) β) τον τίτλο 
του CD (Εργαλείο καλλιτεχνικού κειμένου ή εργαλείο κειμένου) γ) τον τόπο και τη 
χρονιά έκδοσής του (Εργαλείο καλλιτεχνικού κειμένου ή εργαλείο κειμένου). Δείτε 
ενδεικτικά εξώφυλλα δίσκων στο: http://papsera.blogspot.com. Επίσης, δημιουργήστε 
ένα οπισθόφυλλο με: α) μία εικόνα ή εικόνες (Εργαλείο εικόνας), β) τους τίτλους των 
τραγουδιών με τη σειρά που επιλέξατε, τη διάρκειά τους, τα ονόματα συνθετών και 
τραγουδιστών και τον τίτλο του δίσκου από τον οποίο προέρχονται. (Εργαλείο τραγου-
διού). Για πληροφορίες σχετικές με τα μελοποιημένα ποιήματα, δείτε την ιστοσελίδα 
http://www.stixoi.info. 

Ομάδα Δ΄  

1ο στάδιο 

Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να ερμηνεύσουμε τις άγνωστες λέξεις στο «Kuro 
Siwo», ώστε να γίνει το ποίημα κατανοητό από όλες τις ομάδες στο 2ο στάδιο.  
1. Βρείτε το ποίημα «Kuro Siwo» στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://nikoskabbadias.blogspot.com  
2. Εντοπίστε τις λέξεις που σας φαίνονται άγνωστες. Με τη βοήθεια των παρακάτω 
ιστοσελίδων προσπαθήστε να διευκρινίσετε και να καταγράψετε τη σημασία τους: 
Γλωσσάρι Τράπαλη και Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
3. Αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας (Αρχείο > Αποθήκευση ως...) με τον νέο τίτλο 
«Λεξιλόγιο» σε φορητό μέσο για να το διαμοιράσετε στις υπόλοιπες ομάδες. 
4. Παρουσιάστε τα πορίσματά σας στην τάξη προφορικά.  

2ο στάδιο 

Επόμενος στόχος μας είναι να ερευνήσουμε και να ερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο ο ποιητής αντιμετωπίζει τον εαυτό του στα ποιήματα.  
1. Βρείτε τα ποιήματα «Kuro Siwo», «Έχω μια πίπα» και «Cambay’s water» στις πα-
ρακάτω ιστοσελίδες και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
http://www.sansimera.gr > Kuro Siwo 
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http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.sansimera.gr/anthology/316


α) Ποια πρόσωπα χρησιμοποιεί ο ποιητής όταν αναφέρεται στον εαυτό του; Βρείτε 
αναφορές στο ποίημα. β) Σε ποια περίπτωση γίνεται η αλλαγή του προσώπου; 
http://www.digitalpoeter.gr > Έχω μια πίπα 
γ) Σε ποιο πρόσωπο αφηγείται την ιστορία ο ποιητής; Βρείτε αναφορές στο ποίημα. δ) 
Ποια εικόνα έχει ο ποιητής για τον εαυτό του στους τελευταίους στίχους; 
http://nikoskabbadias.blogspot.com > Cambay’s water 
ε) Ποια πρόσωπα χρησιμοποιεί ο ποιητής όταν αναφέρεται στον εαυτό του; Βρείτε α-
ναφορές στο κείμενο. στ) Ποιο κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος του ποιήματος; 
2. Όσον αφορά στο λεξιλόγιο του ποιητή, συμβουλευτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:  
Γλωσσάρι Τράπαλη και Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
3. Καταγράψτε σε ένα κείμενο τα συμπεράσματά σας σχετικά τη στάση του ποιητή 
απέναντι στον εαυτό του και την ερμηνεία της; (Δείτε την κριτική του Δ. Καλοκύρη 
στην ιστοσελίδα http://kavvadias.ekebi.gr και στο Αφιέρωμα Καθημερινής > σ.10, ό-
πως επίσης και το αντίστοιχο απόσπασμα βίντεο από το αρχείο της ΕΡΤ: 
http://www.ert-archives.gr από 24:29 έως 25:28, από 28:13 έως 30:08). 

3ο στάδιο 

Τελικός στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία προβολή παρουσίασης, συνδυάζο-
ντας την ποίηση του Καββαδία με τη ζωγραφική.  
1. Δημιουργήστε μία προβολή παρουσίασης (PowerPoint) με τον τίτλο «Ομάδα Δ». 
2. Βρείτε στο διαδίκτυο εικόνες από πίνακες διάσημων θαλασσογράφων 
(J.M.W.Turner, I.Aivazovski, K.Βολανάκης, I.Αλταμούρας κ.ά.). 
3. Στη συνέχεια βρείτε στίχους ποιημάτων του Ν. Καββαδία, που να ταιριάζουν στις 
παραπάνω εικόνες, και εισαγάγετέ τους στην παρουσίαση. Χρησιμοποιήστε ενδεικτικά 
την παρακάτω ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr > Ποιητικές Συλλογές 
4. Μπορείτε να εισαγάγετε όποιο μελοποιημένο τραγούδι του Καββαδία θέλετε από 
τον φάκελο «Τραγούδια». Μορφοποιήστε την παρουσίασή σας όπως επιθυμείτε.  

Αξιολόγηση 

Από τη μία πλευρά, η εφαρμογή του σεναρίου παρουσιάζει θετικές πτυχές. Καταρχάς, 
ορισμένοι μέτριοι ή αδύναμοι μαθητές δραστηριοποιούνται εντονότερα από ό,τι προη-
γουμένως και αρκετοί βρίσκουν τη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα αφού ξεφεύγουν από 
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και το γνώριμο περιβάλλον της αίθουσας, με α-
ποτέλεσμα η επίτευξη των στόχων να είναι ταχύτερη. Επίσης, πολλοί έχουν την ευκαι-
ρία να εξοικειωθούν περισσότερο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ορισμέ-
νων βασικών λειτουργιών του και αρκετοί μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους σε μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να προκύψουν δυ-
σχέρειες κατά την εφαρμογή του σεναρίου. Ενδέχεται κάποιοι μαθητές να μην είναι 
επαρκώς εξοικειωμένοι ούτε με τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας ούτε με τη 
χρήση ορισμένων λογισμικών, ώστε να επιζητούν μια στενότερη καθοδήγηση. Ως εκ 
τούτου, ο προβλεπόμενος χρόνος εφαρμογής του σεναρίου ίσως αποδειχτεί ανεπαρκής 
για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν αποκλείεται η εμφάνιση 
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προβλημάτων τεχνικής φύσεως που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή του σχο-
λείου. Τέλος, μπορεί ορισμένοι μαθητές να μην είναι άνετοι στη δημόσια παρουσίαση 
των πορισμάτων της ομάδας τους και να χρειαστούν την ενθάρρυνση του εκπαιδευτι-
κού.  

Ως προς τις δυνατότητες επέκτασης του σεναρίου, μπορούν να προστεθούν στο 2ο στά-
διο και άλλα θεματικά μοτίβα (λ.χ. ο ρόλος των ζώων, η παρουσία αντικειμένων-συμ-
βόλων, ο θάνατος) ή να αναλυθούν συγκριτικά τα ποιήματα του Καββαδία με δημιουρ-
γίες άλλων ποιητών σχετικές με τη θάλασσα. Στο 3ο στάδιο, θα μπορούσαν να υπάρ-
ξουν κι άλλες δραστηριότητες, όπως η δημιουργία αφίσας για μια εκδήλωση αφιερω-
μένη στον ποιητή με τη βοήθεια των κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων.  
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Το Αλφαβητάρι του Μουσείου 

Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Σιούρλα Πολύμνια  

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 

polymniasi@gmail.com 

Περίληψη 

Το Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο «Το Αλφαβητάρι του Μουσείου» υλοποιήθηκε ως 

πολιτιστικό πρόγραμμα στην Ευέλικτη Ζώνη και με διάχυση στα υπόλοιπα μαθήματα 

του αναλυτικού προγράμματος. Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να ε-

ρευνήσουν και να κατανοήσουν την καθημερινή ζωή των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα, 

να γνωρίσουν την ιστορία της γραφής, να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητά της ως 

μέσο επικοινωνίας, και να βιώσουν το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας ως χώρο 

άτυπης εκπαίδευσης. Η χρήση Τ.Π.Ε. στο συγκεκριμένο σενάριο κατέχει πρωταρχικό 

ρόλο, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες διενεργούνται με τη βοήθεια λογισμι-

κών. Οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ε-

νεργητική συμμετοχή και ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. 

Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, έτσι ώστε να 

καλύπτονται όλοι οι αισθητηριακοί τομείς των μαθητών. Το θέμα άρεσε στα παιδιά και 

το έδειξαν έμπρακτα. Το ενδιαφέρον τους έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν 

ενεργητική.  

Λέξεις-Κλειδιά: αλφαβητάρι μουσείου, ιστορία γραφής, αρχαία παιχνίδια  

Εισαγωγή 

Βασικός άξονας του Διαθεματικού Διδακτικού Σεναρίου «Το Αλφαβητάρι του Μου-

σείου» ήταν οι μαθητές να επεξεργαστούν το αλφάβητο με βάση συγκεκριμένα εκθέ-

ματα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Για κάθε γράμμα της αλφαβήτας υπήρχε ένα έκ-

θεμα που αφορούσε τη ζωή των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην 

εκπαίδευση και στο παιχνίδι της εποχής εκείνης. Όπου υπήρχαν αρκετά εκθέματα με 

το ίδιο αρχικό γράμμα, επιλέχθηκε το πλέον σημαντικό ή εκείνο που συνέβαλε περισ-

σότερο στη σκιαγράφηση του τρόπου ζωής και του πολιτισμού των αρχαίων, αλλά και 

στη σύνδεση με το σήμερα. Σε ορισμένα σημεία προστέθηκαν φωτογραφίες από τις 

προθήκες του μουσείου, ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές στην κατανόηση της χρή-

σης των αντικειμένων, αλλά και στο πώς εκτίθενται στο μουσείο, ώστε να μπορέσουν 

να τα εντοπίσουν, κατά την επίσκεψή τους εκεί. 

Το διδακτικό σενάριο  

Τάξη: 

Υλοποιήθηκε στην Α΄ Δημοτικού.  
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Γνωστικά αντικείμενα: 

Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Φιλαναγνωσία, Πληροφορική, Εικαστικά, Θέατρο, 

Μουσική.  

Προαπαιτούμενη γνώση 

Σε σχέση με το περιεχόμενο του σεναρίου, δεν ήταν απαραίτητη καμία πρότερη γνώση 

για τη διεξαγωγή του, ωστόσο ανιχνεύτηκαν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών πριν 

από την έναρξή του. Σε σχέση με τις Τ.Π.Ε., τα παιδιά εξοικειώνονταν με τα λογισμικά 

που θα χρησιμοποιούσαν, πριν από κάθε δραστηριότητα, στο μάθημα της πληροφορι-

κής.   

Διδακτικός Σκοπός  

Επιδιώχθηκε οι μαθητές να ερευνήσουν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την καθη-

μερινή ζωή των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα μέσα από ποικίλες δράσεις στο χώρο του 

σχολείου, αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας, το οποίο βίωσαν ως 

χώρο άτυπης εκπαίδευσης.  

Διδακτικοί Στόχοι 

Επιδιώχθηκε ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές: 

 Να μάθουν την ιστορία του τόπου τους.  

 Να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα της γραφής ως μέσο επικοινωνίας για τον 

άνθρωπο. 

 Να παρακολουθήσουν διαχρονικά την ιστορία -εξέλιξη της γραφής, των υλικών και 

των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

 Να γνωρίσουν παιχνίδια από την αρχαιότητα, να τα συγκρίνουν με τα σημερινά και 

να χαρούν παίζοντάς τα. 

 Να παρατηρήσουν και να «ερμηνεύσουν» αντικείμενα, ώστε να ανακαλύψουν 

στοιχεία από την καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα.  

 Να εξασκήσουν την ικανότητα να χειρίζονται αποτελεσματικά και δημιουργικά το 

λόγο (προφορικό και γραπτό).  

 Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη μέσα από βιωματικές προσεγ-

γίσεις, να αναπτύξουν κλίσεις και δεξιότητες και να ενισχύσουν τη συναισθηματική 

τους νοημοσύνη. 

 Να επιτύχουν την πληρέστερη ανάπτυξη του αλφαβητισμού μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, που προωθούν τη δημιουργική έκφραση.  

 Να αναπτύξουν τρόπους προφορικής, σωματικής και εικαστικής έκφρασης και να 

καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη. 

Επιδιώχθηκε, ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι μαθητές: 
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 Να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση των Η/Υ και να προσεγ-

γίσουν τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία και πηγές μάθησης. 

 Να εξασκηθούν στη χρήση του κειμενογράφου Word. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού δημιουργίας εννοιολογικών 

χαρτών και σχεδιαγραμμάτων Inspiration.  

 Να «παίξουν» με το λογισμικό Hot Potatoes και συγκεκριμένα με τις εφαρμογές J. 

Cross, J. Match.  

 Να εξασκηθούν στη χρήση των λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

Επιδιώχθηκε ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές: 

 Να γίνουν ικανοί να εφαρμόζουν με τη χρήση των ΤΠΕ αποκτημένες γνώσεις για 

την επίτευξη των γνωστικών στόχων που αναφέρθηκαν. 

 Να ενταχθούν σε ομάδες και να συνεργαστούν, να μάθουν να εκφράζουν τις από-

ψεις τους και να μάθουν να σέβονται τη γνώμη του άλλου. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας, να εξασκηθούν 

στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και να καλλιεργήσουν κλίμα αμοι-

βαίου σεβασμού.  

Υλικοτεχνική υποδομή 

Το σενάριο έλαβε χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής το οποίο είχε τον απαιτούμενο 

αριθμό Η/Υ, ώστε να μπορούν οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων. 

Στους Η/Υ ήταν εγκατεστημένα τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν. Η εκπαιδευτικός 

είχε το δικό της υπολογιστή συνδεδεμένο με βιντεοπροβολέα. Απαραίτητη ήταν επίσης 

και η σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 

Το λογισμικό Microsoft Office Word και Microsoft Office Power Point το λογισμικό 

Inspiration, το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Γλώσσα Γ΄- Δ΄ Δημοτικού», 

το λογισμικό Hot Potatoes και συγκεκριμένα τις εφαρμογές J.Cross και J.Match, εκ-

παιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια και φυλλομετρητής. 

Το λογισμικό Word χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τροποποίηση, σελιδοποίηση 

και επικοινωνία κειμένων σε ψηφιακή μορφή. Στο εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργα-

σία κειμένου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από 

τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. Ευνοεί την πολυτροπικότητα και 

την οπτικοποίηση.  

Το λογισμικό παρουσίασης Microsoft PowerPoint επιτρέπει τη διαμόρφωση  πολυμε-

σικών και υπερμεσικών εφαρμογών. Η δημιουργία υπερμέσων βοηθά στην οπτικοποί-

ηση και ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με εικόνες, ήχους, 

κίνηση και βίντεο). 
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Το λογισμικό Inspiration είναι ένα εργαλείο ανοιχτού τύπου, πολυμεσικό και υπερμε-

σικό, που προσφέρεται για τη γρήγορη ανάπτυξη διαγραμμάτων. Ουσιαστικά, αποτελεί 

μια τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Χρήσιμο εργα-

λείο, το οποίο δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες, ενώ ανιχνεύει και αξιοποιεί τις πρό-

τερες γνώσεις μαθητών.  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Γλώσσα Γ΄- Δ΄ Δημοτικού» 

περιέχει πληροφορίες και ασκήσεις εξάσκησης και πρακτικής, που μπορούν να λει-

τουργήσουν υποστηρικτικά, προσφέροντας ένα χαρούμενο και κατανοητό στα παιδιά 

περιβάλλον. 

Το λογισμικό Hot Potatoes είναι ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου, το οποίο δίνει τη δυ-

νατότητα δημιουργίας ασκήσεων διαφόρων μορφών. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει τη 

δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων με απαντήσεις πολλα-

πλής επιλογής, σταυρόλεξων, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. 

Ακόμη προσφέρεται για την εξάσκηση και την εμπέδωση των γνωστικών διδακτικών 

στόχων κάθε διδακτικού αντικειμένου.  

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν τους μαθητές σε 

ένα συγκεκριμένο θέμα, να ενισχύσουν την ανάπτυξη του παιδιού επεκτείνοντας έν-

νοιες, κατανοώντας ένα ιστορικό ή πολιτισμικό γεγονός, βοηθώντας στην εκμάθηση 

δεξιοτήτων καθώς παίζουν.  

Χρησιμοποιήθηκε επίσης ένας φυλλομετρητής για περιήγηση στο Διαδίκτυο, όπως 

Internet Explorer ή Mozilla Firefox. 

Συμβατότητα με Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Σ 

Το θέμα του σεναρίου είναι πλήρως συμβατό με το Α.Π.Σ. καθώς υπάρχουν διδακτικές 

ενότητες σχετικές με το θέμα στα εξής γνωστικά αντικείμενα της Α΄ Δημοτικού: Με-

λέτη Περιβάλλοντος: «Η επικοινωνία άλλοτε και σήμερα» σελ. 101, «Τα παιχνίδια άλ-

λοτε και σήμερα» σελ. 106, «Ο πολιτισμός του τόπου μας» σελ. 114, «Μια επίσκεψη 

στο Μουσείο» σελ. 116. Γλώσσα- Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία αλφάβητου και επεξερ-

γασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα. Αισθητική Αγωγή (εικαστικά, μουσική, 

θέατρο): ζωγραφιές, κατασκευές, τραγούδια, βίντεο, θεατρικό παιχνίδι. Πληροφορική: 

αναζήτηση πληροφοριών, χρήση λογισμικών 

Όσον αφορά το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το σενάριο υπηρετεί θεμελιώδεις αρχές διαθεματικής προ-

σέγγισης με έμφαση στην επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών, οι οποίοι αλλη-

λεπιδρούν, συνεξετάζουν, επεξεργάζονται δεδομένα "ανακαλύπτοντας" τη νέα γνώση. 

Παράλληλα, ασκούνται στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε συνδυασμό με τις κλασσικές μορφές 

προφορικότητας και εγγραμματισμού. 

Διάρκεια 

Το διδακτικό σενάριο ολοκληρώθηκε σε δέκα διδακτικά δίωρα. (Ο χρόνος αφορά μόνο 
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τις δραστηριότητες με χρήση λογισμικών). Η διάρκεια ολόκληρου του project ήταν έξι 

μήνες, από Δεκέμβριο μέχρι Μάιο. 

Οργάνωση τάξης  

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά Η/Υ, προκειμένου να ευνοη-

θούν οι συνεργατικές δράσεις, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να δραστηριοποιη-

θούν στις διαδικασίες της ομάδας. Η εκπαιδευτικός τους διευκόλυνε στο έργο τους, 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του συγκεκριμένου σεναρίου. Η χρήση του προτζέκτορα 

κατείχε λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς η εκπαιδευτικός μπορούσε να δίνει, ταυτό-

χρονα, οδηγίες ή συμβουλές που απαιτούνταν σε όλες τις ομάδες. 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές  

Για τη διεξαγωγή του διδακτικού σεναρίου επιλέχθηκε η μέθοδος project, ενώ  βασί-

στηκε στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, καθώς και στις κοινωνικοπολι-

τισμικές θεωρίες (Vygotsky, 1934). Σε μια ομαδοσυνεργατική τάξη, οι μαθητές μαθαί-

νουν πώς να συνεργάζονται και συνεργάζονται για να μαθαίνουν  (Ματσαγγούρας, 

2003). Έτσι αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και ενισχύθηκε η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η χρήση των Τ.Π.Ε.  

Επίσης, το σενάριο στηρίχτηκε στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner 

και προώθησε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης, μιας και τα παιδιά έ-

πρεπε να φτάσουν στον τελικό στόχο της κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου, 

μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.   

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η διαθεματική προσέγγιση στηρίχθηκε σε ομαδοκεντρικά σχήματα 

λειτουργίας της τάξης, επικεντρωμένα σε συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθη-

σης, καθώς και καλλιέργειας κλίματος αποδοχής και αλληλεγγύης, δεδομένα που ανα-

τρέπουν τον ατομικό ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του παραδοσιακού 

ελληνικού σχολείου (Χρυσαφίδης, 2000). 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτρέπει τη μετάβαση από το 

δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διάλεξης στο μαθητοκεντρικό μοντέλο της ανακαλυ-

πτικής, διερευνητικής μάθησης (Bruner, 1960). Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ, 

που συνδυάζουν ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, αλληλεπίδραση των μαθητών με 

τον υπολογιστή και αυτενέργεια των μαθητών στην πορεία του μαθήματος, τείνουν να 

μεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στην σχολική τάξη. 

Οι Τ.Π.Ε., αποτελούν πολυδύναμα μέσα επικοινωνίας, αναζήτησης, επεξεργασίας και 

διάδοσης πληροφοριών, που μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά στη διεύρυνση και 

τον εμπλουτισμό των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών. Συμβάλλουν δε στη 

δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία διευκολύνουν την πρόκληση του εν-

διαφέροντος, την ενεργητική συμμετοχή και την εποικοδόμηση της γνώσης από τους 

μαθητές (Βλαχάβας, Δαγδιλέλης, Ευαγγελίδης, Παπαδόπουλος, Σατρατζέμη & Ψύλ-

λος, 2004). Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση δίνουν τη δυνατότητα στους 
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μαθητές να αποκτήσουν ένα είδος «πληροφοριακής κουλτούρας» και ενισχύουν τη 

βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκμάθησης, αλλά και γενικότερα δημιουρ-

γούν τις συνθήκες για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων 

γνώσεων (Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, 2013).      

Η προσθετική τους αξία συνίσταται τόσο στη συνδιαμόρφωση της διδασκαλίας από 

κοινού δασκάλου-μαθητών, στην αναζήτηση πηγών από τα ίδια τα παιδιά, όσο και στην 

άμεση πρόσβαση της πληροφορίας, στην επεξεργασία και στο μετασχηματισμό της 

γνώσης σε εκπαιδευτικό υλικό, αξιοποιήσιμο από τους μαθητές.  Επίσης από τη "φύση" 

τους οι ΤΠΕ εξυπηρετούν τις διαθεματικές προσεγγίσεις του διδακτικού σεναρίου, ε-

μπλέκοντας αρκετές γνωστικές περιοχές και ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέ-

ψης των μαθητών.  

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου έλαβε χώρα στο εργαστήριο 

υπολογιστών και η οργάνωση των μαθητών ήταν σε εταιρική συνεργασία, η οποία εν-

δείκνυται στις μικρές τάξεις, μπροστά σε έναν υπολογιστή, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του φύλλου εργασίας.  Η εκπαιδευτικός έδινε σαφείς οδηγίες για την εργασία που πραγ-

ματοποιούσαν οι μαθητές, αλλά και το χρόνο που είχαν στην διάθεση τους για να ολο-

κληρώσουν την εργασία τους. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού όταν οι μαθητές δούλευαν 

σε ομάδες ήταν υποστηρικτικός, συντονιστικός, συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, εμ-

ψυχωτικός.  

Περιγραφή υλοποίησης σεναρίου 

Γενικά: 

Καθώς οι δραστηριότητες απευθύνονταν σε μαθητές Α΄ δημοτικού, η δασκάλα είχε 

ανοιχτούς τους υπολογιστές και τα απαραίτητα  αρχεία, πάνω στα οποία θα εργάζονταν 

τα παιδιά, πριν από κάθε δραστηριότητα. Οι μαθητές είχαν επισκεφτεί το εργαστήριο 

πληροφορικής και είχαν εξοικειωθεί με τη χρήση του υπολογιστή, ενώ πριν χρησιμο-

ποιήσουν κάποιο λογισμικό προηγούνταν γνωριμία και εξοικείωση μ’ αυτό σε κάποια 

άλλη διδακτική ώρα. Πριν αρχίσουν τα παιδιά να εργάζονται, η δασκάλα εξηγούσε, τι 

ανέφερε το φύλλο εργασίας και τι ζητούνταν από τα παιδιά να κάνουν. Επιδείκνυε όλα 

τα βήματα και τις δυνατότητες του κάθε λογισμικού. Σε όλη τη διάρκεια των δραστη-

ριοτήτων η δασκάλα βοηθούσε τα παιδιά όπου χρειαζόταν και καθοδηγούσε τις ομά-

δες. Τα ενθάρρυνε και ενδιαφερόταν να συμμετέχουν όλοι στη διαδικασία. 

Πιο αναλυτικά: 

Για τη δημιουργία ερεθίσματος και για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος τα κορί-

τσια έφεραν στην τάξη την αγαπημένη τους κούκλα και τα αγόρια το αγαπημένο τους 

λούτρινο ζωάκι. Οι μαθητές περιέγραψαν τα παιχνίδια τους και αναρωτηθήκαμε αν 

είχαν και τα παιδιά στην αρχαιότητα αντίστοιχα παιχνίδια. Πραγματοποιήθηκε συζή-

τηση στην ολομέλεια της τάξης με θέμα την καθημερινή ζωή των παιδιών στην αρχαία 

Ελλάδα και ειδικότερα την εκπαίδευση και το παιχνίδι. Μέσα από τη συζήτηση αυτή 
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διερευνήθηκαν και οι πρότερες γνώσεις των μαθητών. Με τη μέθοδο του καταιγισμού 

ιδεών καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών που αναδύθηκαν αυθόρμητα σχετικά με το 

θέμα και από αυτές διαχωρίστηκαν άξονες προς διερεύνηση.  

Συγκεντρώθηκε υλικό σχετικό με το θέμα μας (βιβλία, παραμύθια, περιοδικά, εικόνες, 

cd, dvd, τραγούδια, κ.ά.) και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων για το πρό-

γραμμά μας, με στόχο την εξασφάλιση της συνεργασίας τους. 

Οι μαθητές είδαν «Το αλφαβητάρι του Μουσείου», το οποίο ήταν ένα αρχείο power 

point που περιείχε για κάθε γράμμα της αλφαβήτας εικόνες – εκθέματα του αρχαιολο-

γικού μουσείου της πόλης μας που αφορούσαν την καθημερινή ζωή των παιδιών στην 

αρχαία Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στα εκθέματα για την εκπαίδευση και το παι-

χνίδι. Τα παιδιά παρατήρησαν τα εκθέματα, τα σχολίασαν και ακολούθησε συζήτηση. 

Επιπλέον, έγινε ανάγνωση και συζήτηση των βιβλίων: Η ζωή των παιδιών στην αρχαία 

Ελλάδα (Koenig, 2010), Λύσις και Τιμαρέτη: Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, 

(Ίδρυμα Γουλανδρή, 2010) και Τα παιδιά στη αρχαία Ελλάδα (Tames, 2003).  

Για να ερευνήσουν την ιστορία της γραφής χρησιμοποίησαν το λογισμικό του Παιδα-

γωγικού Ινστιτούτου «Γλώσσα Γ΄- Δ΄ Δημοτικού – Ιστορία της γραφής», 

http://ts.sch.gr/software όπου  βρήκαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και δημιουργικά 

παιχνίδια (ας σημειωθεί πως επιλέχθηκαν τμήματα του λογισμικού που μπορούσαν οι 

μαθητές της Α΄ τάξης να τα διαχειριστούν). Ως πρώτη δραστηριότητα, λοιπόν, οι μα-

θητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε μια ενότητα (Γαλλία, Μεσοπο-

ταμία, Αίγυπτος, Φοινίκη, Κρήτη-Φαιστός, Υλικά γραφής, Ελληνικό αλφάβητο). Η ο-

μάδα έπρεπε να διαβάσει τις πληροφορίες που δίνονταν, να παίξει όποιο παιχνίδι διά-

λεγε και να μεταφέρει τις πληροφορίες στις άλλες ομάδες. Με αφορμή τις πληροφορίες 

που βρήκε η ομάδα για το δίσκο της Φαιστού, όλα τα παιδιά είδαν τα ιερογλυφικά της 

Κρήτης όπως αποτυπώνονται σ’ αυτόν και δημιούργησαν τους δικούς τους δίσκους με 

πλαστελίνη. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές έγραψαν όπως οι αρχαίοι Έλληνες. Σε ένα αρ-

χείο word, στο οποίο υπήρχε ήδη σχεδιασμένος ένας πάπυρος και ενεργοποιημένη η 

εντολή «προσθήκη κειμένου» οι μαθητές έγραψαν όπως οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή, 

μόνο με κεφαλαία γράμματα και χωρίς κενό ανάμεσα στις λέξεις. Στη συνέχεια κατα-

σκεύασαν πάπυρους, έγραψαν επάνω σ’ αυτούς και τους υπέγραψαν με μελάνι και κον-

δυλοφόρο. 

Στην τρίτη δραστηριότητα τα παιδιά έπαιξαν το κουίζ  «Μόρφωση – Σχολείο» από το 

«Φωτόδεντρο» http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3568?locale=el, τον Εθνικό Συσ-

σωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση.  

Ως τέταρτη δραστηριότητα, οι μαθητές έπρεπε να βρουν σε ένα κρυπτόλεξο λέξεις που 

αφορούσαν την εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα. Το κρυπτόλεξο είχε δημιουργηθεί με 

το λογισμικό power point. Πατώντας τα παιδιά πάνω στο πρώτο γράμμα της λέξης που 
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έβρισκαν, τα γράμματά της άλλαζαν χρώμα και εμφανιζόταν ταυτόχρονα μια εικόνα 

του αντικειμένου.  

Στη συνέχεια ερευνήσαμε ποια υλικά χρησιμοποιούσαν για να γράψουν τα παιδιά στην 

αρχαία Ελλάδα. Συζητήσαμε για τα όστρακα και δημιούργησαν τα δικά τους όστρακα, 

με πηλό. Ακολούθησε η πέμπτη δραστηριότητα, ένα on line εκπαιδευτικό παιχνίδι, το 

Greek Pot Painter, http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/greecepot.htm 

όπου οι μαθητές διακόσμησαν αγγεία. Έπειτα κατασκεύασαν αγγεία με χαρτόνι και τα 

διακόσμησαν με γεωμετρικά σχέδια.  

Στην έκτη δραστηριότητα αντιστοίχισαν τις εικόνες των αγγείων με τις σκιές τους, σε 

έναν ημιδομημένο χάρτη κατασκευασμένο με το λογισμικό Inspiration.  

Για την έβδομη δραστηριότητα τα παιδιά παρακολούθησαν από το you tube το βίντεο 

«Greek Toys, Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια» από τη διεύθυνση:  

https://www.youtube.com/watch?v=KVmQn9CjxbM Μετά είδαν τα εκθέματα του 

μουσείου που αφορούσαν τα ομαδικά παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα και ακολούθησε 

συζήτηση. Κατόπιν οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το 

βίντεο που είδαν, ανοιχτού και κλειστού τύπου. Η επεξεργασία του βίντεο και η προ-

σθήκη ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με την on line εφαρμογή Ted-ed. 

http://ed.ted.com/on/Kwp4VMGo#review Η εφαρμογή παρείχε τη δυνατότητα ελέγχου 

της απάντησης από τα ίδια τα παιδιά.  

Στην όγδοη δραστηριότητα αντιστοίχισαν τις εικόνες των παιχνιδιών, που έπαιζαν τα 

παιδιά στην αρχαία Ελλάδα, με τις ονομασίες τους, σε μια άσκηση αντιστοίχησης στο 

λογισμικό Hot potatoes (J.Match). Έπειτα, τα παιδιά δημιούργησαν ζωάκια – παιχνίδια 

με πηλό και πλαστελίνη. Στην αυλή, έπαιξαν τα παιχνίδια: τριάρα, εννιάρα γιο-γιό, 

σβούρα, τυφλόμυγα - χαλκή μύγα, αγαλματάκια - ακινητίνδα, κρυφτό. 

Κλείνοντας το διδακτικό σενάριο, πραγματοποιήθηκε η ένατη δραστηριότητα όπου οι 

μαθητές έπρεπε να λύσουν ένα σταυρόλεξο στο λογισμικό Hot potatoes (J.Cross). Οι 

ερωτήσεις του σταυρόλεξου αφορούσαν όλα τα επιμέρους θέματα, με τα οποία είχαν 

ασχοληθεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Έτσι, η άσκηση αποτέλεσε μια 

μορφή αξιολόγησης, αλλά και εμπέδωσης της νεοαποκτηθείσας γνώσης.   

Άλλες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του διδακτικού σεναρίου, με ή 

δίχως τη χρήση Τ.Π.Ε. ήταν παρακολούθηση βίντεο και επίσκεψη ιστοσελίδων σχετι-

κών με το θέμα,  (ενδεικτικές ιστοσελίδες: Αρχαία Ελληνική Οικία: 

https://www.youtube.com/watch?v=SllECquYZz4, Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα: 

http://www.slideshare.net/gregzer/ss-1000950, Αρχαιολογικό Μουσείο: 

http://www.amth.gr/el), δημιουργία βιβλίου του εκπαιδευτικού μας προγράμματος με 

τίτλο «Το αλφαβητάρι του Μουσείου» που περιείχε τις εργασίες των παιδιών, κατα-

σκευή εικαστικών δημιουργιών, έρευνα του ρόλου της μουσικής και του θεάτρου στην 

εκπαίδευση την εποχή εκείνη και ενημέρωση για τα μουσικά όργανα που χρησιμοποι-
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ούσαν, ακρόαση μουσικής από αρχαία μουσικά όργανα και παρακολούθηση βίντεο α-

ποσπασμάτων αρχαίας κωμωδίας, συγγραφή ποιήματος με τίτλο «Μια πλαγγόνα».  

Για να ολοκληρωθεί το διαθεματικό σενάριο απαραίτητη κρίθηκε η επίσκεψη στο αρ-

χαιολογικό μουσείο της πόλης. Εκεί τους μαθητές τους περίμενε μία έκπληξη. Μια ο-

μάδα φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. θα τους συνόδευε στην επίσκεψή τους. Αρχικά έφτιαξαν 

όλοι μαζί την πλαγγόνα – φωνή τους, ως δραστηριότητα γνωριμίας. Τα παιδιά αναζή-

τησαν πληροφορίες ως εξερευνητές-αρχαιολόγοι, αναζήτησαν και βρήκαν τα εκθέματα 

που είχαμε δουλέψει στο project, συμπλήρωσαν διάφορα φύλλα εργασίας και έπαιξαν 

μέσα στο μουσείο. Στην αυλή του μουσείου τα παιδιά έλαβαν μία πρόσκληση για «το 

γάμο του βασιλιά και της βασίλισσας». Έπρεπε λοιπόν να ετοιμάσουν τα δώρα για τους 

βασιλικούς γάμους. Τα αγόρια ετοίμασαν τα δώρα του βασιλιά (όπλα, ασπίδα, ξίφος 

κλπ.). Τα κορίτσια ετοίμασαν κοσμήματα για τη βασίλισσα και φόρεσαν τους χιτώνες 

τους και τα κοσμήματά τους. Στο τέλος έπαιξαν το παιχνίδι «Η πλαγγόνα λέει…» και 

κουτσό – “ασκωλιασμός”. Επιστρέφοντας στην τάξη ετοίμασαν μια ευχαριστήρια α-

φίσα για τους φοιτητές και την καθηγήτριά τους. 

Οι μαθητές παρουσίασαν τις εικαστικές δημιουργίες τους σε μια έκθεση εικαστικών 

στο φουαγιέ του σχολείου, ενώ για το κλείσιμο προγράμματος έπαιξαν τη θεατρική 

παράσταση  «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. 

Αξιολόγηση  

Απαραίτητη κρίθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση, καθώς αποτελεί μια ανατροφοδο-

τική διαδικασία, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών και 

παιδαγωγικών στόχων. Οι ομαδικές εργασίες, καθώς και η λειτουργικότητα-συνεργα-

σία μεταξύ των μελών της ομάδας, αξιολογήθηκαν τόσο από τις ομάδες όσο και από 

την εκπαιδευτικό. Επιβραβεύτηκε η προσπάθεια, το ενδιαφέρον των μαθητών και η 

συμμετοχή τους στο μάθημα, καθώς και η συνεργατική συμπεριφορά που επέδειξαν 

μέσα στην ομάδα.  

Μετά από κάθε δραστηριότητα γινόταν αξιολόγηση, για τον τρόπο που εργάστηκαν τα 

παιδιά, με ερωταπαντήσεις και συζήτηση. Ενδεικτικές ερωτήσεις: «Ποια η γνώμη σου 

για τον τρόπο που δούλεψες;», «Τι καινούριο έμαθες;», «Σου άρεσε ο τρόπος με τον 

οποίο εργαστήκαμε;», «Ποιες δραστηριότητες σου άρεσαν περισσότερο;», «Ποιες σε 

δυσκόλεψαν;», «Συνεργάστηκες αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου;», «Α-

ντιμετωπίσατε προβλήματα κατά τη συνεργασία σας και αν ναι, ποια ήταν αυτά;» Στο 

τέλος του σεναρίου έγινε η τελική αξιολόγηση και για το σχέδιο εργασίας και για τον 

τρόπο που εργάστηκαν, με ερωταπαντήσεις και συζήτηση.  

Κάνοντας τον απολογισμό της αξιολόγησης μπορεί να ειπωθεί πως οι μαθητές έμαθαν 

να συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συζητούν, να σέβονται τον συνομι-

λητή τους, να περιμένουν τη σειρά τους να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Το ενδιαφέρον 

των παιδιών έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική. Το θέμα τους ά-
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ρεσε και το έδειξαν έμπρακτα. Οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και μαθησιακές δυ-

σκολίες, συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες. Δόθηκαν τα κίνητρα για να 

ερευνήσουν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την καθημερινή ζωή των παιδιών στην 

αρχαία Ελλάδα. Ως εκ τούτου, θεωρείται πως οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου επι-

τεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Συμπεράσματα   

Το παρόν διδακτικό σενάριο μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική διδακτική παρέμβαση, 

η οποία αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία του σεναρίου, ανταποκρινόμενη στο σύγ-

χρονο ψηφιακό σχολείο, διότι αξιοποιεί εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές των 

ΤΠΕ. Είναι καινοτόμο και δημιουργικό, διότι χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές ό-

πως ομαδική εργασία, δεν χρησιμοποιεί διδακτικό εγχειρίδιο, είναι διαθεματικό, οι 

στόχοι του ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος σπουδών και ο εκπαι-

δευτικός στηρίζει τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών ως εμψυχωτής, καθοδηγητής και 

συντονιστής. 
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«Το Δελφινοκόριτσο»: αφήγηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια προ-

γράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Παπαναστασίου Ασπασία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ  Κλασικής Αρχαιολογίας 

aspa_papanastasiou@yahoo.com 

Περίληψη 

Η υλοποίηση καινοτόμων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα σχολεία της ελληνικής 

επικράτειας αποσκοπεί πρωτίστως στην εκπαίδευση και την αγωγή μελλοντικά 

υπεύθυνων πολιτών σε ζητήματα περιβαλλοντικά. Οι μέθοδοι εφαρμογής των 

προγραμμάτων αυτών είναι πολλές, με προεξάρχουσα τη μέθοδο project που, κατά 

κάποιον τρόπο, εμπεριέχει και τις υπόλοιπες (αφήγηση, αξιοποίηση ΤΠΕ, μελέτη 

πεδίου, μελέτη περίπτωσης). Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το τελικό 

αποτέλεσμα, το «τέχνημα» του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 

υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής και 

δημιουργήθηκε με σκοπό να διαχυθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος στη 

σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Το τέχνημα αυτό φέρει τον τίτλο «Το 

Δελφινοκόριτσο», στη σύλληψή του υπηρετεί  τις αξίες της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, ενώ στην εκτέλεσή του   αξιοποιεί  τους στόχους του συγκεκριμένου 

προγράμματος. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Power Point.  

Λέξεις-Κλειδιά: πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφήγηση, ΤΠΕ, 

Μονεμβασιά, power point. 

Εισαγωγή 

Σε γενικές γραμμές, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως διαμορφώθηκε με τις αλλε-

πάλληλες διεθνείς διασκέψεις και τα συνέδρια που συγκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970 με θέμα τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα υπό την αιγίδα διε-

θνών οργανισμών (ΟΗΕ, UNESCO) (Παπαναστασίου, 2016), αποτελεί συνάμα εκπαί-

δευση, συστηματική, δηλαδή, πορεία προς τη γνώση και την κατάρτιση ακολουθώντας 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και δράσεις, αλλά  και αγωγή, τρόπο βοήθειας προς τους 

νέους ανθρώπους για να τους καταστήσει υπεύθυνους πολίτες σε θέματα που αφορούν 

το περιβάλλον και την προστασία του (Delesse & Mialaret, 1980; Giordan & Souchon, 

1992; Παπαβασιλείου, 2011). 

Στην Ελλάδα, ο νόμος 1890/90, άρθρο 11, παρ. 13 του ΥΠΕΠΘ ισχυροποίησε το θε-

σμικό πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία ήδη από το 

σχολικό έτος 1980-81 είχαν εισαχθεί στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως 

προαιρετική εκπαιδευτική καινοτομία (Κούσουλας, 2008:6). Κατά το επόμενο σχολικό 

έτος ο νόμος επεκτάθηκε και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο  νόμος αυτός καθορίζει 

και τους σκοπούς των σχολικών αυτών προγραμμάτων, που είναι κατά  κύριο λόγο «α. 

να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, 
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β. να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που σχετίζονται μ’ αυτό και γ. να δρα-

στηριοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών». 

Γίνεται, έτσι, φανερό πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση στοχεύει κυρίως στη δράση 

των μαθητών. Γι’ αυτό και οι μέθοδοι που επιλέγονται για την υλοποίηση των σχετικών 

προγραμμάτων επιδιώκουν την ενεργοποίηση, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 

των μαθητών μεταξύ τους και με τους συνεργαζόμενους καθηγητές τους για την αντι-

μετώπιση υπαρκτών προβλημάτων (Φλογαΐτη, 1998; Παπαβασιλείου, 2011).  

Βέβαια, ένα πρόγραμμα δεν γίνεται περιβαλλοντικό μόνο από τον τίτλο που φέρει, τις 

εξορμήσεις στην ύπαιθρο και τις εργασίες στο πεδίο (Κούσουλας, 2008:8). Η εκπαί-

δευση γίνεται «περιβαλλοντική» και η περιβαλλοντική εκπαίδευση «καινοτομία» από 

τον διαφορετικό τρόπο σκέψης με την οποία  προσεγγίζουμε το περιβάλλον, ό,τι μας 

«περιβάλλει», δηλαδή. Πρόκειται για τον τρόπο σκέψης που επιδιώκει να κατανοεί, να 

ερμηνεύει και να στέκεται κριτικά και δημιουργικά απέναντι στη σχέση του ανθρώπου 

με το οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον (Naess, 1986; Κούσουλας, 2008). Επιδιώκει 

την καλλιέργεια αξιών και τη διαμόρφωση ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους που θα 

επαναπροσδιορίζει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον (MarcinKowski, 1998; 

Παπαβασιλείου, 2011). 

                                            Προσανατολισμός στις  αξίες 

Από την εμπειρία κυρίως, οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πως το ελληνικό σχο-

λείο στοχεύει κυρίως στη μετάδοση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Παπαβα-

σιλείου, 2011). Στα καινοτόμα, όμως, περιβαλλοντικά προγράμματα, τα οποία  θεω-

ρούν το περιβάλλον πηγή ζωής και τον άνθρωπο συνοδοιπόρο του κι όχι κατακτητή 

του, ανθίζουν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες, όπως η αξία της αλληλεγγύης 

του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, της αγάπης, της ανεκτικότητας, του σεβασμού της 

ζωής όλων των ειδών και πλασμάτων του πλανήτη, της υπευθυνότητας που καλλιερ-

γείται για τις στοχευμένες και καλά μελετημένες δράσεις, της ελευθερίας, της συμμε-

τοχής στη λήψη των αποφάσεων, της αυτονομίας, του θαυμασμού του περιβάλλοντος 

για την ωραιότητά του και της σωστής διαχείρισής του για την εξασφάλιση της υγείας 

και της ευδαιμονίας όσων ζουν σ’ αυτό (Caduto, 1985; Λιαράκου & Φλογαΐτη 2009; 

Παπαβασιλείου, 2011:80,83).  

Φυσικά, οι περιβαλλοντικές αξίες δεν είναι όμοιες για όλους ή κοινά αποδεκτές. Το 

φάσμα στο οποίο κινούνται τα περιβαλλοντικά προγράμματα είναι ευρύ και πιστεύ-

ουμε πως οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να επισημαίνουν, να διερευνούν και να ανα-

λύουν  την ποικιλομορφία των αξιών, προκειμένου να επεξεργαστούν τα περιβαλλο-

ντικά ζητήματα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Παπαβασιλείου,2011: 84). 

   Η παιδαγωγική μέθοδος του project 

Στην ευαισθητοποίηση, μελέτη και κινητοποίηση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα στοχεύουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση των 
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περιβαλλοντικών προγραμμάτων κι έχουν περιγραφεί και αναλυθεί επισταμένως από 

τους θεωρητικούς μελετητές (Κούσουλας, 2008; Παπαβασιλείου, 2011). 

Η μέθοδος, όμως, που περικλείει όλες τις άλλες και αποτελεί μια ανοιχτή και ελεύθερη 

διαδικασία μάθησης είναι η μέθοδος project, τα όρια της οποίας προσδιορίζονται και 

αναμορφώνονται από τη βούληση των συμμετεχόντων (Frey, 1998). Ιδιαιτέρως, μάλι-

στα, το project έχει απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότητα από το 2011 και εξής, 

όταν εισήχθη κι ως αυτοτελές μάθημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ματσαγγού-

ρας, 2011; Παπαναστασίου, 2013). 

Τα  καινοτόμα χαρακτηριστικά της μεθόδου project που την καθιστούν δημοφιλή στα 

περιβαλλοντικά προγράμματα είναι κυρίως η σύνδεση του θέματος  ενδιαφέροντος με 

την καθημερινή ζωή, η κινητοποίηση των εκπαιδευομένων, η καλλιέργεια της δημιουρ-

γικής σκέψης και δράσης, η συνεργασία, η εμπειρία και  ο πειραματισμός (Hindle, 

1993).  

   Το περιβαλλοντικό πρόγραμμά μας   

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Θάλασσες, Γιοφύρια και Καστροπο-

λιτείες» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014, από τέσσερις εκπαιδευτικούς, 

υπό τον συντονισμό της γράφουσας, σε συνεργασία με πενήντα πέντε (55) μαθητές και 

μαθήτριες του  1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής.  

Οι στόχοι του τριμερούς προγράμματος, που επιδιώχθηκε να πραγματοποιηθούν  με τη 

μέθοδο project,  ήταν: α) Να αντιληφτούν οι μαθητές πως η γη είναι ένας γαλάζιος 

πλανήτης και να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού, τη διαμόρφωση του παράκτιου οι-

κοσυστήματος, τη ζωή στη θάλασσα και τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα δια-

χρονικά. β) Να υιοθετήσουν οι μαθητές θετική στάση ζωής στην επαφή τους με το 

θαλάσσιο  περιβάλλον του τόπου τους  και να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία 

του. γ) Να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά με τη ρύπανση των θαλασσών και να 

διατυπώσουν προτάσεις για την προστασία τους. δ) Να γνωρίσουν τους κανόνες κατα-

σκευής ενός πέτρινου γεφυριού στον ελλαδικό χώρο και να ανιχνεύσουν τα εναπομεί-

ναντα δείγματα αυτής της σπάνιας αρχιτεκτονικής παράδοσης που υμνήθηκε από τη 

λαϊκή μούσα. ε) Να έρθουν σε επαφή και να εκτιμήσουν μία σχεδόν άγνωστη πτυχή 

της ιστορικής μας παράδοσης, όπως είναι η οχυρωματική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, 

που αποτελεί και κτήμα της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.  στ) Να κατανοήσουν οι μα-

θητές ότι  η ανάδειξη των μνημείων, όπως είναι τα πέτρινα γεφύρια ή τα κάστρα δεν 

αποτελεί μόνο χρέος προς την ιστορία και την αυτογνωσία μας, αλλά παράλληλα μέσο 

προβολής της διαχρονικής παρουσίας των Ελλήνων στον τόπο τους, παρά τις κατά και-

ρούς ανακατατάξεις των ορίων της Ελληνικής επικράτειας.   

 Η παιδαγωγική  ομάδα μας επέλεξε την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, ως τόπο 

κατάλληλο για να μελετηθεί ως περίπτωση (case study) (Cohen, Manion & Morisson, 

2007:253). Tους δόθηκε, έτσι, η δυνατότητα, αξιοποιώντας την πλούσια σχετική βι-

βλιογραφία (Σκάγκος & Μπακούρου & Σκάγκου, 2005; Κουτσογιαννόπουλος, 2011; 
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Καλλιγά, 2011), καθώς και σχέδια και χάρτες του τόπου,  να  αναλύσουν συστηματικά 

τις πτυχές του θέματος ενδιαφέροντος, ώστε να τη συγκρίνουν με παρόμοιες περιπτώ-

σεις και να εξαγάγουν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Η μελέτη περίπτωσης συμπληρώθηκε γόνιμα από τη μελέτη πεδίου (field study), μια 

θαυμάσια ευκαιρία για μάθημα εκτός αίθουσας διδασκαλίας. Στην τριήμερη επίσκεψή 

μας στη Μονεμβασιά, τον Μάρτιο του 2014, δόθηκε η δυνατότητα στην παιδαγωγική 

μας ομάδα να παρατηρήσει, να συλλέξει, να καταγράψει δεδομένα και να αποκτήσει 

εμπειρικά, μέσω των αισθήσεων, εμπειρίες και γνώση του περιβάλλοντος (Δημητρίου 

2009: 287-288). 

Οι μαθητές μας, παρακολουθώντας το πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης Μολάων με θέμα «Τα κάστρα», στην Άνω και Κάτω πόλη της Μονεμβα-

σιάς, αντιλήφθηκαν τον ρόλο της Καστροπολιτείας της Μονεμβασιάς διαχρονικά, επι-

σημαίνοντας τις θετικές παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και στη 

διατήρηση ενός αρχαιολογικού χώρου ζωντανού έως σήμερα. Με την περιήγηση στον 

χώρο της Κάτω Πόλης, μελέτησαν την οργάνωση της πόλης, των δομικών υλικών, τη 

διαχείριση του νερού (σύστημα ύδρευσης, αποχέτευσης, χαμάμ). Επισκεπτόμενοι την 

Πάνω πόλη, ασχολήθηκαν με τις δεξαμενές και τη χλωρίδα του βράχου. Προέβησαν, 

μάλιστα, σε δραστηριότητες εμπνεόμενες από τον χώρο των Κάστρων, όπως είναι η 

φωτογράφηση των μνημείων και διατύπωσαν ενδιαφέρουσες απορίες για τα δομικά 

υλικά κατασκευής τους. 

        Το τέχνημα, η  Αφήγηση και η χρήση των ΤΠΕ 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αποφασίστηκε ομόφωνα από την παιδαγω-

γική ομάδα  να παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας 

με ένα τέχνημα που θα έφερε τη μορφή  μυθοπλαστικής αφήγησης με τη χρήση του 

προγράμματος power point. Το πρόγραμμα Power Point χρησιμοποιείται για σύντομες 

ηλεκτρονικές παρουσιάσεις κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών διαφανειών (slides) σε 

προκαθορισμένη σειρά, ενώ για την παρουσίαση είναι αναγκαίος ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και προβολική συσκευή (video projector). Οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ε-

πιτρέπουν πολλές δυνατότητες στους χρήστες, όπως η κίνηση, η εύκολη επικόλληση 

εικόνας, η συνοδεία ήχου κατά την προβολή και η εύκολη μεταφορά (Παπαβασιλείου, 

2011: 179). 

Το πρώτο βήμα ήταν να βρεθεί η ιστορία, η αφήγηση, πάνω στην οποία θα εκτυλισσό-

ταν η πλοκή του περιβαλλοντικού προγράμματος. Μετά από πρόταση των μαθητών  

επιλέχτηκε ως πυρήνας της μυθοπλαστικής αφήγησής μας το γνωστό κι αγαπητό πα-

ραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Η μικρή Γοργόνα», με τις παραλλαγές του που 

συναντήσαμε στις εικονογραφημένες εκδοχές του σε τέσσερις ελληνικούς εκδοτικούς 

οίκους: Παπαδόπουλος, Μίνωας, Joconda, Susaeta (Andersen, 1999; Duval, 2005; An-

dersen, 2005; Andersen, 2013).  Δύο εκδοτικοί οίκοι τποστηρίζουν στο τέλος της ιστο-

ρίας την ευχάριστη εκδοχή, να ζει, δηλαδή, η γοργόνα ευτυχισμένη με τον αγαπημένο 
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της, ενώ οι άλλοι δύο επιλέγουν ως τέλος τον χωρισμό των νέων.  Στη δική μας εκδοχή 

επιλέχτηκε το ευτυχισμένο τέλος.  

Θεωρητικά, η δομή κάθε  αφήγησης ακολουθεί συνήθως ένα συγκεκριμένο σχήμα, 

αυτό που περιλαμβάνει : α. τον προσανατολισμό, β. την «περιπέτεια», γ. την αξιολό-

γηση, δ. τη λύση και ε. την κατάληξη (Labov & Waletzky, 1967).  Στον προσανατο-

λισμό παρουσιάζονται οι  «ήρωες» της ιστορίας μας:  το Δελφινοκόριτσο που ζει αμέ-

ριμνο κοντά στη θάλασσα κι απολαμβάνει τους θησαυρούς της  κι ο πρίγκιπας˙ ο τόπος: 

«το θεοφρούρητο κάστρο», η Μονεμβασιά˙ ο χρόνος: απροσδιόριστος, δείχνει να είναι 

η προβιομηχανική Ελλάδα και η αφετηρία της αφήγησης: το δραματικό ναυάγιο και η 

σωτηρία του πρίγκιπα. Η «περιπέτεια» που κινεί τα νήματα της ιστορίας είναι ο λόγος 

που ο νεαρός πρίγκιπας καταφεύγει στα μέρη αυτά της Λακωνίας: έρχεται  για να ανα-

ζητήσει λύση στο πρόβλημα που μαστίζει το βασίλειό του˙ οι γέφυρες που κατασκευ-

άζουν  οι τεχνίτες του και πρόκειται να ενώσουν τους οικισμούς που βρίσκονται στις 

δύο όχθες των ποταμών γκρεμίζονταν συνεχώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπήκοοί 

του πολύ συχνά  να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα μέρη τους για να αναζητήσουν 

αλλού την τύχη τους. Όταν ο πρίγκιπας πληροφορείται την ύπαρξη μιας Μάγισσας, της 

Malvasia (το μεσαιωνικό όνομα της Μονεμβασιάς) πηγαίνει να τη βρει και να τη συμ-

βουλευτεί. Εκείνη τον ορμηνεύει να θανατώσει το αγαπημένο του Δελφινοκόριτσο, την 

κοπέλα που τον έσωσε από πνιγμό, ώστε  να πάψει το κακό στον τόπο του. Εκείνος, 

αρνείται  και φεύγει οργισμένος. 

Ακολουθεί η αξιολόγηση, η γνώμη, δηλαδή,  που εκφέρουμε, και έχει να κάνει με την 

απόφαση του ήρωα: αναζητά την αγαπημένη του που δεν ξέχασε ποτέ, απαρνιέται την 

παλιά του ζωή και ζει για πάντα κοντά της. Για τους μαθητές μας, ηθικό δίλημμα (moral 

dilemma) (Imel, 1991) δεν υπήρξε για τον ήρωα. Η αγάπη νικά τα πάντα! H  λύση 

ταυτίζεται με  την κατάληξη της ιστορίας και μας επιστρέφει στην αρχική σκηνή: οι 

δύο νέοι ζουν ευτυχισμένοι δίπλα στη θάλασσα.   

Ο θρύλος του Γεφυριού της Άρτας που υπαινίσσεται η ορμήνια της Μάγισσας Malvasia 

ήταν  οικείος στους μαθητές και λειτούργησε  ως παιδαγωγικό εργαλείο ευχάριστο και 

δημιουργικό, καθώς με τις διάφορες εισηγήσεις των μελών της παιδαγωγικής ομάδας 

μας για τις σκηνές της μυθοπλασίας, φάνηκε πως ενδυναμώθηκε η φαντασία τους και 

ευαισθητοποιήθηκε το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον τους, όπως έχουν παρατηρήσει κι 

άλλοι μελετητές σε ανάλογες περιπτώσεις (Chapman, 1993). 

Το τέχνημα δημιουργήθηκε με έμπνευση σε δύο δίωρες συναντήσεις  των περισσότε-

ρων μελών της παιδαγωγικής  ομάδας μας. Είχε, ήδη, αποφασιστεί ο καμβάς της ιστο-

ρίας, είχαν επιλεγεί οι φωτογραφίες από τη μελέτη πεδίου που θα αξιοποιούνταν, καθώς 

και οι σκαναρισμένες εικόνες των παραλλαγών του παραμυθιού της «Μικρής Γοργό-

νας» από τα τέσσερα βιβλία, είχαν αντληθεί από τις εικόνες του  google  φωτογραφίες 

πέτρινων γεφυριών και δεν απέμενε παρά να μπουν σε μια σειρά. Οι ιδέες έπεφταν 

βροχή! Κι αυτή τη φορά, οι συνεργαζόμενοι μαθητές μας, ανταλλάσσοντας απόψεις 

και σχολιάζοντας τα δεδομένα τους, καλλιέργησαν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και 
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ικανοποίησαν την παιδαγωγική αρχή της ομαδικής συνεργασίας (Ματσαγγούρας, 

2000; Ματσαγγούρας , 2011). 

Σε 43 διαφάνειες του power point, σε φόντο που έφερε τα  χρώματα της θάλασσας, 

απλώθηκε η ιστορία του Δελφινοκόριτσου που άφησε μαγεμένους τους μαθητές μας. 

Οι λεζάντες που συνόδευαν την εικονογραφημένη ιστορία γράφηκαν σε σελίδες επε-

ξεργαστή κειμένου Word και αντιγράφηκαν στην κορυφή ή στο πλάι της κάθε διαφά-

νειας. Αφού ολοκληρώθηκε η συγγραφή της ιστορίας, το κείμενο «χτενίστηκε» γλωσ-

σικά και υφολογικά για να είναι δεμένο και εύστοχο.  

Επιπλέον, η μουσική  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αφηγήσεων. Μετά από α-

κρόαση αρκετών μουσικών κομματιών από το You Tube  έγινε επιλογή και των ήχων 

που θα έντυναν την παρουσίαση μας (Μαυρικάκη, 2000). Στην πρώτη διαφάνεια που 

έφερε τον τίτλο θα ακουγόταν το τραγούδι του Λίνου Κόκοτου «Το Δελφινοκόριτσο» 

(1972), από το «Θαλασσινό τριφύλλι» σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη με τη φωνή του 

Μιχάλη Βιολάρη (https://www.youtube.com/watch?v=zSqRnk4sRjE). Το Δελφινοκό-

ριτσο  (στη σκηνή που σώζει το πριγκιπόπουλο), δανείζεται τη φωνή της Δήμητρας 

Γαλάνη στο τραγούδι «Θάλασσά μου χωρίς άκρη» του 1990,  σε στίχους του Κώστα 

Ασημακόπουλου και μουσική του Γιάννη Σπανού 

(https://www.youtube.com/watch?v=tezwK95gqtw), ενώ στους τίτλους του τέλους α-

κούγεται το τραγούδι «Ψίθυροι καρδιάς» του 1997, με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση, 

σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια και σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου 

(https://www.youtube.com/watch?v=ao_dBt2l-cU). Το τέχνημα παρουσιάστηκε στην 

Ημερίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και εκτίθεται μό-

νιμα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής. 

                                                               Συμπεράσματα 

Τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εφόσον υιοθετούν σε μικρό-

τερο ή μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες, μπορούν να μυήσουν 

τον μαθητή στη συνειδητή μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να τον ευαι-

σθητοποιήσουν ώστε να αναλάβει δράσεις που θα του προσφέρουν μια  ποιοτική ζωή 

σε συνεργασία με το περιβάλλον και τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

Είναι σημαντικό, τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών να μη μένουν στα χέρια μόνο 

των συμμετεχόντων μελών της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος, αλλά να δια-

χέονται στην σχολική, αλλά και στην τοπική κοινωνία. Η παρουσίαση των συμπερα-

σμάτων αυτών είναι πρωτίστως επικοινωνία και μοίρασμα κι όχι επιφανειακή παρά-

σταση. Μπορεί να έχει ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά, αλλά στοχεύει στη μετάδοση της 

γνώσης και λειτουργεί ως κίνητρο για περαιτέρω έρευνα και δράση (Παπαβασιλείου, 

2011: 126). 

Η μυθοπλαστική αφήγηση μπορεί να λειτουργήσει ως ευχάριστο  εργαλείο παρουσία-

σης, ενώ βρίσκει σύμμαχό της και την τεχνολογία, κυρίως το λογισμικό power point 
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που διαθέτει πολλές δυνατότητες εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας. Έτσι, οι γνώ-

σεις συνδυάζονται με τη φαντασία και επαναπροσδιορίζεται η σχέση του ανθρώπου με 

το περιβάλλον. Η παρουσίαση μπορεί να οδηγήσει το μυαλό και την ψυχή όσων την 

παρακολουθήσουν σε αναστοχασμό και απόφαση για αυτοβελτίωση και τροποποίηση 

της συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον, απώτερο σκοπό των προγραμμάτων περι-

βαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Το κοινωνικό πρόβλημα «στην πράξη» 

Αντικουλάνη Κυριακή  

Θεολόγος, Υπ.Δρ. Θεολογίας 

kikianti@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια και η εξελισσόμενη 

προσφυγική κρίση επηρεάζουν τη καθημερινότητα. Προβλήματα όπως η ανεργία, η 

μετανάστευση, οι εκδηλώσεις ρατσισμού διαμορφώνουν τη κοινωνική πραγματικό-

τητα. Το παρακάτω διδακτικό σενάριο αν και δεν έχει εφαρμοστεί στην τάξη έχει πα-

ρουσιαστεί ως υποδειγματική διδασκαλία σε φοιτητές του μαθήματος της Διδακτικής 

στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. και βασίζεται στη διδακτική ενότητα «Το Κοινωνικό 

πρόβλημα» του μαθήματος των Θρησκευτικών που περιέχεται στο βιβλίο της Γ’ Λυ-

κείου. Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να προσεγγίσουν το κοινωνικό πρόβλημα, να 

αντιληφθούν τη συνολική εικόνα του μέσα από μία βιωματική προσέγγιση και στη συ-

νέχεια να αναζητήσουν τα αίτια και να συσκεφθούν για τις πιθανές λύσεις του αναλο-

γιζόμενοι τη θέση της Εκκλησίας σε αυτό.  

Λέξεις-Κλειδιά: μάθηση, παιχνίδι ρόλων, αλληλεπίδραση, Τ.Π.Ε 

Εισαγωγή 

 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). Σε αυτό συνηγορεί και η άποψη πως «Ο καλύτερος τρόπος 

για να μάθει κανείς οτιδήποτε είναι να το ανακαλύψει ο ίδιος» (Κουμαρόπουλος, 2005). 

Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων (activelearning), η συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευόμενων (ομαδοσυνεργατική μάθηση), η χρήση δραστηριοτήτων που έ-

χουν νόημα (Βοσνιάδου, 2005), (Walberg & Paik, 1997) αποτελούν παράγοντες που 

προωθούν τη μάθηση. Για να υπάρχει ενεργός μάθηση πρέπει να δοθούν στον μαθητή 

τα κίνητρα τα οποία θα τον ωθήσουν να συμμετέχει στην διαδικασία της. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται μέσω της ενσυναίσθησης (empathy) (Κουμαρόπουλος, 2005). Το παι-

χνίδι ρόλων αποτελεί μία τεχνική διδασκαλίας που περιλαμβάνει όλους τους παραπάνω 

παράγοντες. Μια ομάδα εκπαιδευόμενων, αναλαμβάνει την αναπαράσταση μιας λει-

τουργίας ή ενός γεγονότος με στόχο τη μάθηση. Το παιχνίδι ρόλων ως προσέγγιση δι-

δασκαλίας συνδυάζει την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων με τη συνεργα-

τική και βιωματική μάθηση μέσα από την αποτύπωση μιας πραγματικής κατάστασης 

(Κανίδης, 2005). Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εμπλακούν φυσικά και νοητικά 

στη διαδικασία μάθησης, να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους μέσα σε ένα ασφαλές επι-

στημονικό πλαίσιο και να οικοδομήσουν τη γνώση τους (Taylor 1987). 
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Η αναθεώρηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) που θεσμοθετή-

θηκε το 2003 (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003) δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συν-

δέσουν τις πληροφορίες που δέχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα προκει-

μένου να οδηγηθούν από την αποσπασματική μάθηση στην πραγματική γνώση (Καρα-

τζιά-Σταυλιώτη, 2002, Ματσαγγούρας, 2004). Κατά τον τρόπο αυτό ενοποιούνται δύο 

ή περισσότερες γνωστικές περιοχές με σκοπό την αύξηση της μάθησης σε κάθε περιοχή 

(Cone etal., 1998). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Kimble (Kimble, 1980) «Μάθηση είναι μια σχετικά σταθερή αλλαγή σε 

μια δυνατότητα της συμπεριφοράς, η οποία συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενισχυμένης πρα-

κτικής». Ο Gagné λέει πως (Gagné, 1975) «η μάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθά 

τους οργανισμούς να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους σε ένα σχετικά σύντομο χρο-

νικό διάστημα και με ένα μόνιμο τρόπο, έτσι ώστε η ίδια η τροποποίηση ή αλλαγή να μη 

χρειαστεί να συμβεί κατ΄ επανάληψη σε κάθε νέα περίπτωση». Η μάθηση είναι φαινό-

μενο που περιλαμβάνει διαδικασίες τόσο βιολογικές όσο και πνευματικές, δεν μπορεί 

να μετρηθεί στο σύνολό της παρά μόνο το αποτέλεσμα δύναται να γίνει αντιληπτό (Χα-

ραλαμπόπουλος, 2001) . Η βιωματική προσέγγιση του Κοινωνικού προβλήματος μέσω 

μιας βιωματικής δραστηριότητας όπως θα αναλυθεί παρακάτω, θα δώσει τη δυνατό-

τητα στους μαθητές σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντιληφτούν συμπεριφορές που 

το δημιουργούν και το αναπαράγουν. Έτσι η μάθηση συνδέεται με τη διδασκαλία χωρίς 

βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η ύπαρξη της μιας συνεπάγεται αυτόματα και την ύπαρξη 

της άλλης ή το αντίστροφο (Τριλιανός, 2003). Η διδασκαλία δεν έχει στόχο απλά τη 

μετάδοση γνώσεων αλλά και το να κάνει ικανό το μαθητή να τη χρησιμοποιήσει, να τη 

βελτιώσει προσαρμόζοντάς τη στις συνθήκες του περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό 

είναι δυνατό κατά την εξέλιξη της διδακτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός να κάνει 

χρήση διαφόρων θεωριών μάθησης. Σε κάθε περίπτωση δίνεται σήμερα ιδιαίτερη έμ-

φαση στον ενεργητικό ρόλο του μαθητή στην τάξη και στη συμμετοχή του στην επί-

λυση πραγματικών προβλημάτων τα οποία αποτελούν κίνητρο για μάθηση (Κορδάκη, 

2000). Οι αγώνες επιχειρηματολογίας που θα διεξαχθούν κατά την υλοποίηση του σε-

ναρίου θα τους δώσουν την ευκαιρία να αναζητήσουν τα αίτια των συμπεριφορών και 

των αιτίων που διαμορφώνουν το Κοινωνικό πρόβλημα. 

Το διδακτικό σενάριο «Το Κοινωνικό πρόβλημα στην πράξη» δίνει τη δυνατότητα για 

μια διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην 

αναζήτηση πληροφοριών, οι πληροφορίες που μπορούν να ανασυρθούν από το μάθημα 

της Πολιτικής Παιδείας και των Κοινωνικών Επιστημών δίνουν τη δυνατότητα για μία 

ολιστική προσέγγιση της μάθησης. Η σωστή χρήση της Νεοελληνικής Γλώσσας προ-

ωθείται μέσα από τη διοργάνωση αγώνων επιχειρηματολογίας-αντιλογίας. 

Σύμφωνα με την εποικοδομητική θεωρία οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την προσω-

πική τους μάθηση στην διαδικασία της οποίας οφείλουν να εμπλέκονται ενεργά. Η 
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γνώση οικοδομείται με προσωπικό και κοινωνικό τρόπο και δίνεται η δυνατότητα στο 

μαθητή να αξιολογήσει την δυνατότητα και να την προσαρμόσει στην υπάρχουσα ε-

μπειρία του. Από την άλλη και οι διδάσκοντες οφείλουν να καταθέτουν τις απόψεις 

τους και τις ιδέες τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση με το σχεδιασμό δραστηριο-

τήτων με τέτοιο τρόπο που να ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την οικοδόμηση της 

γνώσης (Vygotski, 1978). 

Η κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση του Vygotsky έχει ως βάση μάθησης την κοινω-

νική αλληλεπικοινωνία η οποία προωθεί τη γνωστική εξέλιξη. Η Θεωρία της Δραστη-

ριότητας βασίζεται στο έργο των Vygotsky (1934-1985), Leontiev (1978) και 

Engeström (1990). Σύμφωνα με αυτή «η δραστηριότητα του υποκειμένου περιέχει συνι-

στώσες ψυχικές, σωματικές και μια συνιστώσα artefact (υλική ή γνωστική) η οποία με-

σολαβεί. Μπορεί να αξιοποιηθεί στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία έχει δια-

μορφωθεί με την εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στις σχολικές τάξεις και σχολική 

ζωή» (Σμυρναίου, 2015). Σε διδακτικό επίπεδο ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσδιορίζει 

το επίπεδο των ατομικών ικανοτήτων του παιδιού και στη συνέχεια να εντοπίζει το 

επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων που μπορεί να αναπτύξει το παιδί με τη βοήθεια 

διαλόγου, δραστηριοτήτων και ερωτημάτων από την πλευρά του εκπαιδευτικού (Μα-

τσαγγούρας, 1997). 

Στη σύγχρονη εποχή κοινωνικοί παράγοντες, όπως η μείωση αριθμητικά των μελών 

της οικογένειας και η εξαφάνιση της «γειτονιάς» περιόρισαν τις εκτός σχολείου δυνα-

τότητες κοινωνικοποίησης των παιδιών σε μικρή ηλικία (Ματσαγγούρας, 1997). Από 

την άλλη η σύγχρονη αγορά εργασίας αναζητά άτομα με αναπτυγμένες ικανότητες συ-

νεργασίας μέσα σε δίκτυα επικοινωνίας. Το σχολείο κατέστη απαραίτητο να καλύψει 

το έλλειμμα κοινωνικοποίησης με τη χρήση και ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης 

(Ματσαγγούρας, 1997). 

Ωστόσο είναι δύσκολο να υπάρξει μία «φόρμουλα» εφαρμογής θεωριών για κάθε δι-

δασκαλία λόγω της ποικιλίας των καταστάσεων που απαρτίζουν τη διαδικασία της 

(Φλουρής, 2003). Οι παραπάνω θεωρίες μάθησης χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής στα 

διάφορα στάδια του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου.  

«Το Κοινωνικό πρόβλημα» 

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ» στην 

Γ΄ τάξη Λυκείου είναι οι μαθητές να εμβαθύνουν στην ηθική διάσταση της ανθρώπινης 

ζωής, να κατανοήσουν τη χριστιανική ζωή ως αποκατάσταση της «κοινωνίας» μεταξύ 

Θεού και ανθρώπου, ως συμμετοχή σε αγώνα για ελευθερία, αξιοπρέπεια, παιδεία, ει-

ρήνη, δικαιοσύνη και συναδέλφωση των λαών και να προετοιμαστούν με εφόδιο τη 

χριστιανική ηθική να γίνουν αληθινοί άνθρωποι, δημιουργικοί, κοινωνικοί και ακέραιοι 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).  
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Αφορμή για το διδακτικό σενάριο δίνει η διδακτική ενότητα 7 «Το Κοινωνικό πρό-

βλημα». Η πολύπλευρη κρίση, κοινωνική, οικονομική, ηθική, πολιτική, που βιώνει η 

χώρα μας τα τελευταία χρόνια, με όλες τις συνέπειες που έχει στη καθημερινή ζωή 

μέσα από άρθρα εφημερίδων, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις πολιτών αποτελούν αφορμή 

για μια διαφορετική προσέγγιση της διδακτικής ενότητας. Οι ενότητες του σχολικού 

βιβλίου: α. Πόσοι "κόσμοι« είναι ο σύγχρονος κόσμος; β. Ποια η στάση της Εκκλησίας 

απέναντι στο πρόβλημα μέσα από μία νέα θέαση του κόσμου, γ. Διαχείριση - όχι ιδιο-

ποίηση, δ. Οι Πατέρες της Εκκλησίας εξηγούν τα αίτια του προβλήματος και τέλος ε. 

Επίλυση κι όχι επικάλυψη των προβλημάτων είναι αφορμή για τη σύνδεση της γνώσης 

με την πραγματικότητα.  

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου απαιτούνται 5 διδακτικές ώρες. Προκει-

μένου να γίνει οικονομία στο διδακτικό χρόνο δύναται να υλοποιηθεί η πρώτη διδα-

κτική ώρα του σεναρίου σε συνεργασία με το γυμναστή του σχολείου στην ώρα του 

μαθήματός του και η τελευταία σε συνεργασία με τον Κοινωνιολόγο στο πλαίσιο του 

μαθήματος της «Ιστορίας των Κοινωνικών Επιστημών». . 

Ειδικοί στόχοι του σεναρίου 

Οι ειδικοί στόχοι του σεναρίου είναι γνωστικοί, συναισθηματικοί, παιδαγωγικοί. Δίνε-

ται η ευκαιρία στους μαθητές να αναγνωρίσουν τους λόγους που οδηγούν στην δη-

μιουργία του κοινωνικού προβλήματος αναζητώντας τα αίτια στα πολιτικά, οικονομικά 

συστήματα. Να κατανοήσουν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Εκκλησία στην 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αναγνωρίζοντας τη θετική επίδραση της Ορθό-

δοξης σκέψης στη διαμόρφωση μιας νέας στάσης ζωής. Επίσης οι μαθητές μέσω της 

ενσυναίσθησης που θα αναπτύξουν κατά τη βιωματική δράση (παιχνίδι ρόλων) να α-

ναπτύξουν προσωπική άποψη για το πρόβλημα μπαίνοντας στη διαδικασία να προτεί-

νουν λύσεις. Επιπλέον να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και να ασκηθούν στη συνεργα-

σία, στην αποδοχή της διαφορετικής άποψης και στην επικοινωνία στα πλαίσια της 

ομάδας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Ματσαγγούρας, 2000).  

Προϋποθέσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Οι μαθητές στο Λύκειο έχοντας αποκτήσει δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών 

μέσω των μαθημάτων στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, «Εφαρμογές Πληροφορικής», και «Ει-

σαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ και στη Γ΄ Λυκείου ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών 

σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

σεναρίου. Προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές και διαδίκτυο για την α-

ναζήτηση πληροφοριών, ενδείκνυται η δεύτερη διδακτική ώρα να γίνει στο εργαστήριο 

Πληροφορικής του σχολείου. 

Περιγραφή του σεναρίου 
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1η διδακτική ώρα: Προτείνεται να γίνει μετά από συνεννόηση στο μάθημα της Γυμνα-

στικής. Στο διδακτικό σενάριο που αναπτύσσεται για το παιχνίδι ρόλων προτείνεται 

μία πρακτική δραστηριότητα από το εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα compass (P. Brander, R. Gomes, E. Keen, M. L. Lemineur, 2002). To compass 

αναπτύχθηκε από μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα στο πλαίσιο ενός Πανευρωπαϊκού 

Προγράμματος για τη Νεολαία με στόχο την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Στη διάρκειά της θα γίνει βιωματική προσέγγιση του θέματος μέσα από το παιχνίδι του 

compass «Κάνε ένα βήμα μπροστά». Το παιχνίδι προτείνεται να γίνει στην αυλή του 

σχολείου.  

Περιγραφή: Λέμε στα παιδιά να σταθούν σε μια ευθεία γραμμή (σαν αυτήν της εκκί-

νησης). Τους δίνουμε να διαλέξουν ένα χαρτάκι (μέσα από ένα καπέλο) στο οποίο είναι 

αναγεγραμμένος ο ρόλος τους. Κανείς δε θα συζητήσει με το διπλανό του το ρόλο που 

έχει. Στη συνέχεια τους ζητάμε να μπουν μέσα στο ρόλο σκεπτόμενοι πώς είναι το σπίτι 

που μένουν, ποιες είναι οι ανάγκες τους, ποιος ο μισθός τους, να σκεφτούν την καθη-

μερινότητά τους, την οικογενειακή τους προέλευση, την μόρφωσή τους, τον τρόπο 

ζωής τους (χωρίς να συζητάνε μεταξύ τους). Στη συνέχεια τους απευθύνουμε μια σειρά 

από ερωτήσεις κατά τις οποίες όταν η απάντηση για τον καθένα είναι θετική, θα κάνουν 

ένα βήμα μπροστά, όταν πάλι είναι αρνητική, θα μένουν στο σημείο εκκίνησης (κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού ο καθένας θα βλέπει μόνο μπροστά).  

 

Εικόνα 1: «Κάνε ένα βήμα μπροστά», ρόλοι & ερωτήσεις 

Μετά από σειρά ερωτήσεων που έχουμε επιλέξει (εικόνα 1) να απευθύνουμε στους 

μαθητές, αυτοί απαντούν κάνοντας ένα βήμα μπροστά για κάθε θετική απάντηση ή 

μένοντας στο ίδιο σημείο για κάθε αρνητική. Σταδιακά σχηματίζεταιμία κοινωνική πυ-

ραμίδα που τους δίνει τη δυνατότητα να αντιληφτούν κάτω από ποιες συνθήκες δια-

μορφώνεται η κοινωνίας μας. Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές μας να κοιτάξουν 

γύρω τους. Η εικόνα θα προκαλέσει απορίες ως προς τον ρόλο που είχε ο καθένας. Τότε 

θα αποκαλύψουν το ρόλο που είχαν. Έτσι θα αποκτήσουν την εικόνα της κοινωνικής 

πυραμίδας όπως περίπου είναι σήμερα. Στο σημείο αυτό και αφού σχηματίσουμε έναν 

κύκλο, μπορούμε να συζητήσουμε τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν μέσα 
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στο ρόλο τους αλλά και όσα ένοιωσαν για τους άλλους. Έτσι θα κλείσει η 1η διδακτική 

ώρα. 

2η–3η διδακτική ώρα: Στο δεύτερο μέρος του σεναρίου προτείνεται μέσω της ομαδοσυ-

νεργατικής διδασκαλίας η αναζήτηση των θέσεων της Εκκλησίας μέσω αναφορών στη 

Παλαιά και καινή Διαθήκη και του έργου που κάνει σήμερα η Εκκλησία για να βοηθή-

σει τους ανθρώπους: α. σύντομα άρθρα ή τίτλοι άρθρων, β. σύντομα βίντεο, γ. συνε-

ντεύξεις ιεραρχών και εκπροσώπων της εκκλησίας. Η φάση αυτή του σεναρίου μπορεί 

να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής ή αλλιώς με τη χρήση ενός lap top ανά 

ομάδα. Θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση βάσει του υλικού που θα έχουν συγκε-

ντρώσει οι ομάδες. 

 

Εικόνα 2: Οι θέσεις της Εκκλησίας για το Κοινωνικό πρόβλημα 

Με αφορμή το παιχνίδι ρόλων που προηγήθηκε (διαστρωμάτωση κοινωνικής πυραμί-

δας) θα οργανώσουμε στη συνέχεια έναν αγώνα επιχειρηματολογίας – αντιλογίας με 

θέμα: 

 

Εικόνα 3: Θέμα αγώνα επιχειρηματολογίας 

Οι μαθητές θα σχηματίσουν ομάδες ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν 

στην ομάδα που βρίσκονταν (π.χ. οι μετανάστες και οι άστεγοι μπορούν αν αποτελέ-

σουν μία ομάδα εφόσον αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, επίσης πολιτικοί και πλού-

σιοι μία άλλη, κοκ) , Θα αναζητήσουν υλικό προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν 

στο βιβλίο της Β Λυκείου «Πολιτική και Δίκαιο» στο κεφάλαιο 10 στην ενότητα για 

το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και στο κεφάλαιο 7.2 που αναφέρεται στα πολιτικά 
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συστήματα και τις επιδιώξεις τους. Θα διαπιστώσουν ίσως την απόσταση που παρατη-

ρείται στην εφαρμογή αυτών ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Το σχολικό εγχειρί-

διο «Αρχές της Φιλοσοφίας» στη Β’ Λυκείου, μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση 

της έννοιας του δικαίου με το κεφάλαιο 7 «Ορίζοντας το Δίκαιο». Τέλος, ο καλός χει-

ρισμός της γλώσσας στην διατύπωση και στην οργάνωση των επιχειρημάτων τους ά-

πτεται του γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

Εικόνα 4: Παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να αναζητήσουν οι μαθητές 

4η – 5η διδακτική ώρα: Κατά την διάρκεια αυτής της ώρας οι μαθητές θα παρουσιάσουν 

τα ευρήματα των ομάδων τους μέσα από έναν αγώνα επιχειρηματολογίας. Για να απο-

φευχθεί η τετριμμένη παρουσίαση των ευρημάτων των ομάδων, οργανώνουμε μία πα-

ρουσίαση με βάση το πλαίσιο των αγώνων επιχειρηματολογίας – αντιλογίας. Οι ομάδες 

θα παρουσιάσουν την θέση τους με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει μέσω 

ενός αντιπροσώπου τους. Για τη εύρυθμη πορεία του διαλόγου έχει προηγηθεί κλή-

ρωση κατά την οποία έχει οριστεί η σειρά με την οποία θα μιλήσουν οι ομάδες και 

ορίζεται πως κάθε ομάδα έχει χρόνο πρώτης ομιλίας 5 λεπτά και χρόνο για αντίλογο 

άλλα 2 λεπτά. Σκοπός της πρώτης ομάδας (του Λόγου) είναι να ορίσει το θέμα της με 

σαφήνεια, λογική συνέπεια και πληρότητα. Οι επόμενες ομάδες (του Αντίλογου) έχουν 

ως κύριο έργο τους την υποστήριξη των θέσεων τους μέσω της αντίκρουσης των θέ-

σεων της πρώτης ομάδας και όσων έχουν προηγηθεί ενισχύοντας έτσι την θέση τους. 

Η συμμετοχή των μαθητών σε μία τέτοια διαδικασία προσφέρει μία σειρά από παιδα-

γωγικά οφέλη στους μαθητές. Η προσωπική εμπλοκή στο θέμα που ξεκίνησε μέσω ενός 

παιχνιδιού ρόλων, συνεχίζεται μέσω της υπεράσπισης της θέσης της ομάδας. Για την 

σωστή τεκμηρίωση της θέσης της κάθε ομάδα θα αναγκαστεί να σταθεί αντικειμενικά 

απέναντι στο θέμα ακούγοντας όλες τις πλευρές και λαμβάνοντας υπόψη στην επιχει-

ρηματολογία της όσα άκουσε από τις ομάδες που προηγήθηκαν. Οι μαθητές μπαίνουν 

στη διαδικασία να συνεργαστούν όχι μόνο στην εύρεση πληροφοριών αλλά και στην 

καλύτερα δυνατό παρουσίασή τους (αλληλεπίδραση). Μέσω της παραπάνω μεθόδου 

επιβεβαιώνεται η άποψη του Bruner οι δραστηριότητες προσομοίωσης προωθούν τη 

μάθηση με ανακάλυψη.  
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Με το πέρας του αγώνα ο/η εκπαιδευτικός κάνει μία σύνοψη των αποτελεσμάτων του 

διδακτικού σεναρίου, με αναφορά: στα συναισθήματα που δημιούργησε η κοινωνική 

πυραμίδα, στην στάση της Εκκλησίας απέναντι στο Κοινωνικό πρόβλημα και στα όσα 

οι μαθητές έθιξαν μέσω του αγώνα επιχειρηματολογίας. 

Αξιολόγηση 

Μπορεί να γίνει αξιολόγηση της διδασκαλίας με δύο τρόπους: 

Αξιολόγηση με ερωτηματολόγιο σε φόρμα googledocs όπως αυτή: 

https://docs.google.com/forms/d/1c9AZRaMyw7S7imA7GZM4lIap_mtzki83ILtdzD

UNhs/edit 

Αξιολόγηση σε μη φορμαλιστικό πλαίσιο. Προτείνεται ο σχηματισμός κύκλου και χα-

λαρής συζήτησης. Ήδη οι μαθητές έχουν περάσει μία πρώτη αξιολόγηση μέσα από τον 

αγώνα επιχειρηματολογίας που προηγήθηκε. Αυτή είχε σχέση με τη κατανόηση του 

προβλήματος, με τη συνεργασία που είχε η ομάδα, την καλή αλληλεπίδρασή τους, την 

προετοιμασία και την σύνταξη των επιχειρημάτων τους και την θέση που κράτησαν σε 

όλη τη διάρκεια του διαλόγου. Και πάλι μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α. Μπορεί να 

συζητηθεί τι δυσκόλεψε τους μαθητές, τι βρήκαν ενδιαφέρον στην διαδικασία και τι 

πιστεύουν ότι θα βελτίωνε την πρόταση, β. Πολλά παιδιά είτε δυσκολεύονται να εκ-

φραστούν είτε ντρέπονται. Προκειμένου λοιπόν να ακουστούν οι γνώμες όλων, δη-

μιουργούμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μπορούν να κάνουν και στο σπίτι. Έτσι θα 

υπάρχει μια πλήρης εικόνα για το αποτέλεσμα. 

Κριτική του σεναρίου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό 

αλλά και για τους μαθητές. Για τον εκπαιδευτικό αποτελούν προκλήσεις η επίτευξη της 

σταδιακής κατάκτησης της γνώσης από τους μαθητές, η σωστή οργάνωση του σενα-

ρίου και η ολοκλήρωσή του. Θα πρέπει το ενδιαφέρον που θα τους δημιουργήσει η 

δραστηριότητα του compass να προσπαθήσει ο εκπαιδευτικός να το διατηρήσει στον 

ίδιο βαθμό σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Επίσης πρόκληση αποτελεί η υλοποίηση 

του σεναρίου στο περιορισμένο χρονικό διάστημα των 5 ωρών. Πρέπει το μάθημα να 

έχει «καλή οργάνωση και δομή ώστε να επιτευχθούν οι γνωστικοί και συναισθηματι-

κοί. Για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να δουλέψουν οργανωμένα προκειμένου να 

κατακτήσουν την νέα γνώση, αποτελεί ένα νέο τρόπο εργασίας στο σχολείο. Οι μαθη-

τές θα αναγκαστούν να , προβληματιστούν, να αναζητήσουν πληροφορίες για να μπο-

ρέσουν να τοποθετηθούν, να εκτεθούν σε έναν αγώνα επιχειρηματολογίας και να ανα-

λάβουν πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή του μαθή-

ματος. 
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Το Σχίσμα Ανατολής και Δύσης και οι ιστορικές και πολιτικές του επιβιώσεις: 
μια διαθεματική προσέγγιση μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων με τη βοήθεια των 

Τ.Π.Ε. 

Σαλονικίδης Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ Φιλολογίας 

demsalonik@yahoo.gr 

Αντικουλάνη Κυριακή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, Μ.Ed. 

kikianti@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το Σχίσμα του 1054 υπήρξε καταλυτικό γεγονός για τη ζωή της χριστιανικής Εκκλη-
σίας αλλά και τη σχέση Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού 
διασπάστηκε και ήρθαν στο προσκήνιο οι θεολογικές διαφορές (filioque), διαφορές εκ-
κλησιαστικής παράδοσης (χρήση αζύμων, παπικό πρωτείο κ.τ.λ.), αλλά και – παλαιό-
τερες -πολιτικές (ίδρυση του παπικού κράτους και της Αυτοκρατορίας των Φράγκων 
από τον Καρλομάγνο). Στη διδακτική μας πρόταση επιδιώκεται οι μαθητές με τη βοή-
θεια ιστορικών και θεολογικών πηγών να διερευνήσουν τα αίτια του Σχίσματος και τις 
ιστορικές και πολιτικές του προεκτάσεις τόσο κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, όσο 
και κατά τη σύγχρονη εποχή. Η υλοποίηση του σεναρίου στηρίζεται στη χρήση του 
θεάτρου στην εκπαίδευση και τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης αξιοποιώντας κατά 
κύριο λόγο το παιχνίδι ρόλων καθώς και εργαλεία των Τ.Π.Ε. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχίσμα, διαθεματική, παιχνίδι ρόλων, Ιστορία, Θρησκευτικά, Β Λυ-
κείου, Καθολικοί, Ορθόδοξοι. 

Εισαγωγή  

Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1054, η ανταλλαγή αναθεμάτων μεταξύ του Πατριάρχη 
Μιχαήλ Κηρουλάριου και του Πάπα Λέοντα Θ’ και το μεγάλο Σχίσμα της Ανατολικής 
και της Δυτικής Εκκλησίας, υπήρξε το αποκορύφωμα της διαίρεσης του χριστιανικού 
κόσμου που είχε ξεκινήσει από τον 9ο αιώνα (Τριανταφύλλου, 2009). 

Τα Χριστούγεννα του 8οο μ.Χ στον Ναό του Αγίου Πέτρου στον λόφο του Βατικανού 
ο Καρλομάγνος στέφθηκε από τον Πάπα Λέοντα Γ’ ως Ρωμαίος αυτοκράτορας, τίτλος 
που φερόταν από τον άνακτα της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε μεταφερθεί η διοικη-
τική έδρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 330 μ.Χ. (Φειδάς, 1992). Η πολιτική 
αυτή κίνηση ερμηνεύθηκε από την Κωνσταντινούπολη ως πρόκληση, ενώ για τον 
Πάπα ως κίνηση απεξάρτησης από τον πολιτικό έλεγχο της Κωνσταντινούπολης. Στα-
διακά τα επόμενα χρόνια οι διαφορές που ποτέ δεν έπαψαν να υφίστανται οδήγησαν 
στην απομάκρυνση της Ανατολής και της Δύσης σε θεολογικό επίπεδο, όπως είχε συ-
ντελεστεί  παλαιότερα και η διοικητική απομάκρυνση των δυο τμημάτων της άλλοτε 
ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Τα αίτια που οδήγησαν την Ανατολική και τη Δυτική Εκκλησία στην οριστική ρήξη το 
1054 διακρίνονται σε ιδεολογικά (πολιτιστικά), πολιτικά, θεολογικά (δογματικά) και 
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εκκλησιαστικά. Οι πολιτικές συνέπειες του Σχίσματος ήταν ολέθριες για την πολιτική 
ζωή και την ιστορική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας  (Φειδάς, 1992). Η απο-
μάκρυνση των δυο Εκκλησιών καλλιέργησε το μίσος ανάμεσα στους πιστούς της Κων-
σταντινούπολης και της Ρώμης. Σε διπλωματικό επίπεδο οι σχέσεις των φραγκικών 
κρατών της Ιταλίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ 
(Τριανταφύλλου, 2009), κάτι που έγινε φανερό τόσο στη Σύνοδο της Φερράρας – Φλω-
ρεντίας, όσο και κατά την προσπάθεια των Βυζαντινών να κερδίσουν τη στρατιωτική 
συνδρομή της Δύσης λίγο πριν την Άλωση, ενώ ακόμη και σήμερα οι διαφορές που 
οδήγησαν στο Σχίσμα εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια προ-
σέγγισης Καθολικών και Ορθοδόξων. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως το Σχίσμα του 1054 αποτελεί ένα γεγονός με θεολογικές 
και πολιτικές προεκτάσεις. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία μια διαθεματική προσέγ-
γισή του στην τάξη. Η τάξη της Β Λυκείου προσφέρεται κατεξοχήν για μια τέτοιου 
είδους διδασκαλία, καθώς το Σχίσμα αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης τόσο του μα-
θήματος των Θρησκευτικών, όσο και εκείνου της Ιστορίας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για την προσέγγιση ενός τόσο σημαντικού θέματος προτείνεται η μέθοδος της διαθε-
ματικότητας και η χρήση του θεάτρου ως εργαλείου έρευνας και παρέμβασης. Η διδα-
κτική αυτή πρόταση στηρίζεται αυτονόητα στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης και 
της ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με τον Κουμαρόπουλο (2005) «Ο καλύτερος τρόπος για 
να μάθει κανείς οτιδήποτε είναι να το ανακαλύψει ο ίδιος».  Μέσω της ενεργούς μάθη-
σης (active learning) και της ενσυναίσθησης (empathy) ο μαθητής αποκτά το κίνητρο 
που θα τον ωθήσει να συμμετέχει στην διαδικασία μάθησης (Κουμαρόπουλος, 2005). 

Με τον όρο «διαθεματικότητα» αναφερόμαστε σε μια σειρά από εκπαιδευτικές προ-
σεγγίσεις που αποσκοπούν στην «ενοποίηση» της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). Η 
αναθεώρηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) που θεσμοθετή-
θηκε το 2003 (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003) προσπάθησε να προσεγγίσει τη γνώση 
διαθεματικά οδηγώντας στην εποικοδομητική και αναλυτική - διερευνητική μάθηση. 
Έτσι δίνεται τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδέσουν τις πληροφορίες που δέχονται 
από τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και να οδηγηθούν από την αποσπασματική 
μάθηση στην πραγματική γνώση (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Ματσαγγούρας, 2004). 
Συνδυάζοντας τις οπτικές γωνίες από τις οποίες τα διάφορα γνωστικά-διδακτικά αντι-
κείμενα αντιμετωπίζουν το ίδιο «θέμα» οι μαθητές ανακαλύπτουν περισσότερες αλή-
θειες και συμπληρώνουν το χάρτη του «υπό εξέταση θέματος» σφαιρικά (Ψυχάρης & 
Γιαβρής, 2003).  Έτσι  ενοποιούνται δύο ή περισσότερες γνωστικές περιοχές με σκοπό 
την αύξηση της μάθησης σε κάθε περιοχή (Cone et al., 1998). 
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Από την άλλη η  μορφή του θεάτρου ως εργαλείου έρευνας και παρέμβασης, αναφέρε-
ται σε εκπαιδευτικούς που με τεχνικές του θεάτρου δίνουν βαρύτητα στη λήψη αποφά-
σεων, την έκφραση των μαθητών και μαθητριών και την επίλυση προβληματικών κα-
ταστάσεων μέσα από αυτές (Γκόβας 2001, 2002, 2003, 2004). Ο Gavin Bolton, τόνισε 
στο έργο του τη σημασία των εμπειριών των μαθητών, αλλά και τον ρόλο του παιδα-
γωγού στη θεατρική πράξη (Fleming 2003). Δανείζεται τον όρο «μέθεξη» του Augusto 
Boal για να περιγράψει την κατάσταση της συνείδησης του συμμετέχοντα ανάμεσα 
στους δύο κόσμους (Bolton 1996). Οι μαθητές από την μια μεριά βιώνουν καταστάσεις 
και ταυτίζονται με πρόσωπα και από την άλλη μπορούν να αποστασιοποιηθούν και να 
κρίνουν (Bolton 1996). Ο Γιάνναρης (1994) σημειώνει ότι το παιδί έρχεται σε επαφή 
με την Τέχνη, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την ετοιμότητα του λόγου του, καλλιεργεί 
την αυτοέκφραση και την αυτοπεποίθησή του και μαθαίνει να εργάζεται και να συνερ-
γάζεται σε ομάδες. Το θεατρικό παιχνίδι (παιχνίδι ρόλων) αποτελεί μια εναλλακτική 
τεχνική διδασκαλίας μέσω εκπαιδευτικών προσομοιώσεων, ενώ προσφέρει ευκαιρίες 
στα παιδιά για επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και δημιουργική έκφραση (Yardley-
Matwiejczuk, 1997, Blatner, 2002). Μια ομάδα εκπαιδευόμενων και ο καθηγητής ανα-
λαμβάνουν την αναπαράσταση ενός γεγονότος για εκπαιδευτικούς λόγους. Σκοπός της 
τεχνικής αυτής στην εκπαίδευση είναι να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στη διαδικασία 
μάθησης, να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους μέσα σε ένα επιστημονικό πλαίσιο και να 
οικοδομήσουν τη γνώση τους σε αφηρημένες και σύνθετες έννοιες της επιστήμης 
(Taylor, 1987). Η τεχνική στο παιχνίδι ρόλων βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή 
και  συνεργασία των συμμετεχόντων (Βοσνιάδου, 2001,  Walberg & Paik, 2000). Μέσα 
από ρόλους που αναλαμβάνουν (επαγγέλματα, ειδικότητες κ.α.) τα παιδιά εξετάζουν 
σε βάθος το θέμα, αναπτύσσουν συνδυασμούς γνώσεων και αναζητούν την αλήθεια 
(O’ Neil, 1995). Ο παιδαγωγός ως διαμεσολαβητής και εμψυχωτής ωθεί τους μαθητές 
να εμπλακούν συναισθηματικά και να ταυτιστούν με τους ρόλους που υποδύονται. 
(Αυδή & Χατζηγεωργίου 2007). 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας βασίζεται στο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού AD-
DIE (Analyze, design, develop,  implement, evaluate) (Κοκονός, 2006, Branch, 2010). 
Το μοντέλο  ADDIE περικλείει τις δημοφιλέστερες διδακτικές ενέργειες. Ορίζει πέντε 
φάσεις υλοποίησης: ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση, όπως 
φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Αρχικά οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί μελετούν ιστορικές και θεολογικές πηγές που 
αναφέρονται στο Σχίσμα, τις διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας (ό-
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πως αυτές διαμορφώθηκαν στη  δογματική και εκκλησιολογική ζωή των δύο Εκκλη-
σιών), οι οποίες προέρχονται τόσο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και από τους 
Καθολικούς, αλλά και στις πολιτικές προεκτάσεις τους. Στη συνέχεια προσδιορίζουν 
τους διδακτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους λαμβάνοντας υπόψη το μα-
θησιακό επίπεδο των μαθητών (ανάλυση). Κατόπιν γίνεται επιλογή των θεμάτων και 
των πηγών που θα αξιοποιηθούν και οργανώνονται οι διδακτικές δραστηριότητες που 
θα κληθούν να υλοποιήσουν οι μαθητές στην τάξη, για τις οποίες επιλέγονται τα κα-
τάλληλα εργαλεία των Τ.Π.Ε. (σχεδίαση). Ακολουθεί η παρουσίαση του θέματος στο 
μάθημα των Θρησκευτικών και της Ιστορίας, δεδομένου ότι ιδιαίτερα τα δογματικά 
ζητήματα είναι δύσκολο να τα προσεγγίσουν οι μαθητές απευθείας από τις πηγές, και 
ακολουθεί η υλοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων στην αίθουσα Υπολογιστών 
και η παρουσίασή τους (εφαρμογή), ενώ στο τέλος ακολουθεί η αξιολόγηση της διδα-
κτικής διαδικασίας από τους μαθητές (αξιολόγηση). Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται 
να αναπτυχθεί σε 5 διδακτικές ώρες (1 ώρα για την παρουσίαση του θέματος σε κάθε 
μάθημα (Θρησκευτικών – Ιστορίας)  και 3 ώρες για τη συνδιδασκαλία). 

Ειδικοί στόχοι του σεναρίου 

Οι ειδικοί στόχοι του σεναρίου αναφέρονται στους τομείς του κλασικού και του κριτι-
κού γραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα στον κλασικό γραμματισμό οι επιμέρους στόχοι 
είναι οι παρακάτω: 

1. Γνωστικοί στόχοι: α) να γνωρίσουν οι μαθητές και να εμβαθύνουν στα αίτια που 
οδήγησαν την Ανατολική και Δυτική Εκκλησία στο Σχίσμα, β) να ανακαλύψουν πώς 
οι θεολογικές πτυχές του ζητήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ιστορικές, γ) 
να κατανοήσουν πως το Σχίσμα αποτέλεσε μία θεολογική ρήξη μεταξύ των Εκκλησιών  
σε δογματικά και εκκλησιολογικά θέματα, μέσα από την οποία αναδεικνύεται εν τέλει 
ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον Θεό, τον άνθρωπο και την 
Εκκλησία η Δύση και η Ανατολή.  

2. Παιδαγωγικοί στόχοι:  α) να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, β) να ασκηθούν στη συ-
νεργασία, στην αποδοχή της διαφορετικής άποψης και στην επικοινωνία στα πλαίσια 
της ομάδας και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, γ) να προσεγγίσουν το υπό εξέταση θέμα 
μέσω μιας πρωτότυπης παρουσίασης (Ματσαγγούρας, 2000). 

3. Συναισθηματικοί στόχοι: α) να ευαισθητοποιηθούν μέσω της ενσυναίσθησης προ-
κειμένου να κατανοήσουν τους πραγματικούς λόγους  που χωρίζουν την Ανατολική 
και Δυτική Εκκλησία σήμερα, β) να αναπτύξουν τον συναισθηματικό τους κόσμο μέσα 
από το παιχνίδι ρόλων, γ) να ασκηθούν στον διάλογο με τους συμμαθητές τους, δ) να 
ευαισθητοποιηθούν στο θέμα των διαφορών μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών (Ιωα-
κειμίδης, 2011).   
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4. Στόχοι σχετικοί με τις Τ.Π.Ε.: α) να γνωρίσουν πώς να αξιοποιούν τις δυνατότητες 
του web.2 προκειμένου να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να επικοινωνούν με άλ-
λους, να ανταλλάσσουν απόψεις και να διαμορφώνουν υπό την επίδραση άλλων τη 
δική τους άποψη, β) να γνωρίσουν πώς να αξιοποιούν τις δυνατότητες του κειμενογρά-
φου προκειμένου να προβάλλουν την άποψή τους, γ) να γνωρίσουν τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή 
πολυτροπικών κειμένων ή οπτικοακουστικού υλικού. 

5. Με τον κριτικό γραμματισμό επιχειρείται οι μαθητές: α) να διαμορφώσουν κριτική 
στάση και να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα –όσο είναι δυνατό- για τα πολιτικο-
οικονομικά-κοινωνικά αίτια που οδήγησαν στο σχίσμα και τις προεκτάσεις τους σε πο-
λιτικό επίπεδο  γ) να διαμορφώσουν, στο μέτρο του δυνατού, ελεύθερα και ενσυνείδητα 
προσωπική άποψη για την ορθότητα των απόψεων  δύο πλευρών,  δ) να συνειδητοποι-
ήσουν γιατί η Ένωση Ορθοδόξων και Καθολικών είναι ακόμη και σήμερα δύσκολο να 
υλοποιηθεί, ε) να συναισθανθούν την ανάγκη της εύρεσης  ενός τρόπου συνύπαρξης 
των Εκκλησιών ενόψει της αντιμετώπισης φανατικών θρησκευτικών εκδηλώσεων (τζι-
χαντιστές). 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 

Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος είναι απόλυτα συμβατός με το Α.Π.Σ. του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών και της Ιστορίας. Αναφορικά με το μάθημα των Θρησκευτι-
κών διδάσκει με βιωματικό τρόπο ότι ο Θεός είναι κοινωνία ελευθερίας και αγάπης 
τριών προσώπων σχέση την οποία καλούμαστε να ζήσουμε οι άνθρωποι σε σχέση με 
τους συνανθρώπους μας. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης βοηθάει τους μαθητές να αντι-
ληφθούν πως κάθε θρήσκευμα ή δόγμα (εδώ αναφερόμαστε στους Καθολικούς) έχει 
τη δική του εικόνα για τον Θεό, τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση και νοηματο-
δοτεί διαφορετικά την ανθρώπινη ζωή σε όλες της τις πτυχές.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Στη διαδικασία «παιχνίδι ρόλων» (αντιπαράθεση) είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες 
να έχουν  κατακτήσει από πριν τις γνώσεις που αφορούν  το ζήτημα. Επιπλέον πρέπει 
να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τις απόψεις και τα επιχειρήματα των συμμε-
τεχόντων.  Η διαδικασία αντιπαράθεσης σε παιχνίδι ρόλων προϋποθέτει έναν εμψυ-
χωτή που να έχει την ικανότητα να οργανώσει τους συμμετέχοντες στις ομάδες. Ο βοη-
θός πρέπει να υποστηρίξει τις ομάδες για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τηρή-
σει τα χρονικά όρια.  Η διδακτική πρόταση, καθώς αξιοποιεί εργαλεία των Τ.Π.Ε., ε-
ξυπακούεται ότι απαιτεί την εργασία στην αίθουσα Υπολογιστών (υπολογιστές με σύν-
δεση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας).  

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 
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Το διδακτικό σενάριο προτείνεται για μαθητές της Β’ λυκείου και αφορά τις  διδακτικές 
ενότητες «Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας» του βιβλίου «Χριστιανισμός 
και θρησκεύματα» και της διδακτικής ενότητας «Η Διεθνής ακτινοβολία του Βυζα-
ντίου, παρ. στ» του βιβλίου «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεοτέρου Κόσμου».   

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την παράδοση των διδακτικών ενοτήτων από τους υ-
πεύθυνους καθηγητές σε 1 ΔΩ για κάθε μάθημα (1 ΔΩ Ιστορίας + 1 ΔΩ Θρησκευτι-
κών)  και την ανάλυση και εξήγηση των δογματικών και ιστορικών ζητημάτων. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν το Power Point για την παρουσίαση των ζη-
τημάτων και στη συνέχεια αναρτούν τις παρουσιάσεις αυτές σε ένα wiki που έχουν 
δημιουργήσει ειδικά για τις ανάγκες της συνδιδασκαλίας αυτής. Παράλληλα όμως οι 
μαθητές αναλαμβάνουν να ανασύρουν από το διαδίκτυο επιπρόσθετο υλικό και πηγές 
για την πληροφόρησή τους, τις οποίες επίσης αναρτούν στο wiki. Κρίνεται σκόπιμο να 
υπάρξει σε κάθε μάθημα και μια προσπάθεια ανάδειξης της προϊστορίας του ζητήματος 
(π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας μια υπενθύμιση των όσων έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές 
για το πρώτο Σχίσμα και στο μάθημα των Θρησκευτικών μια πολύ σύντομη παρουσί-
αση της ιστορίας του filioque και των απαρχών της εμφάνισής του στη Δυτική Ευ-
ρώπη). Θα ήταν επίσης χρήσιμο ως και αναγκαίο να αναδειχθούν κατά την παρουσίαση 
οι επιπτώσεις των δογματικών διαφορών (π.χ. filioque) στη ζωή του πιστού, π.χ. το 
«νομικιστικό» και «ρασιοναλιστικό» πνεύμα της Δύσης, όπου κυριαρχεί ένας «αυστη-
ρός» και «απροσπέλαστος» Θεός σε αντίθεση με το ησυχαστικό πνεύμα της Ανατολής, 
όπου ο πιστός μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι εν πολλοίς αποτέλεσμα 
της απουσίας διάκρισης μεταξύ «ουσίας» και «ενεργειών» στους Καθολικούς (κάτι με 
το οποίο συνδέεται και το filioque), ενώ ταυτόχρονα η υποτίμηση του Αγίου Πνεύμα-
τος, όπως αυτή προκύπτει από τη διδασκαλία του filioque, αντιστοιχεί (σε επίπεδο αν-
θρωπίνων σχέσεων) με την κατάργηση της ιδιαιτερότητας του ανθρωπίνου προσώπου, 
αλλά και με την υποτίμηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος (π.χ. λατρεία ιερών 
λειψάνων). 

Στο δεύτερο στάδιο του διδακτικού σεναρίου, το οποίο αναπτύσσεται σε 3 διδακτικές 
ώρες, οι μαθητές εργάζονται στην αίθουσα Υπολογιστών χωριζόμενοι σε τέσσερεις ο-
μάδες. Κοινός παρονομαστής των εργασιών όλων των ομάδων είναι η εμπέδωση των 
πληροφοριών που τους παρουσιάστηκαν με τη μέθοδο του παιχνιδιού ρόλων και την 
αξιοποίηση εργαλείων των Τ.Π.Ε. 

 Η πρώτη ομάδα μελετά υλικό που έχει αναρτηθεί στο wiki σχετικά με τα θεολογικά 
αίτια του Σχίσματος (την Κατήχηση από την ιστοσελίδα της Καθολικής Επισκοπής Σύ-
ρου http://episkopisyrou.gr/ και την αντίκρουση θέσεων των Καθολικών από ιστοσε-
λίδα με εκκλησιαστικό περιεχόμενο https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/oi-
basikes-diaphores-metaxy-christianon-orthodoxon-kai-katholikon) και με την καθοδή-
γηση του διδάσκοντος επιλέγονται βασικά θέματα στα οποία διαφέρουν οι Ορθόδοξοι 
με τους Καθολικούς και τα οποία αποτέλεσαν και αίτια του Σχίσματος (π.χ. άζυμα, 
filioque, παπικό πρωτείο). Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, μία Κα-
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θολικών και μία Ορθοδόξων, και αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν η κάθε μία τις θέ-
σεις της χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο CMAP για την κατασκευή νοητικών 
χαρτών. Στη συνέχεια στέλνουν η μία ομάδα στην άλλη τον «νοητικό χάρτη» που ετοί-
μασαν (δημοσιεύοντάς το στο wiki), ώστε η κάθε ομάδα να μελετήσει και την αντίθετη 
άποψη.   

Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα γεγονότα της Συνόδου του Λυών 
του 1274, όπου έγινε μια σοβαρή προσπάθεια ένωσης Ορθοδόξων και Καθολικών. Οι 
μαθητές διαβάζουν υλικό από ιστοσελίδες που έχει αναρτηθεί στο wiki και όπου πα-
ρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ να ταχθεί 
υπέρ της Ένωσης, αλλά και η θεολογική αστοχία τέτοιων ενεργειών 
(http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/05/1274.html, 
http://www.impantokratoros.gr/metallinos_enotikes_prospatheies.el.aspx, 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE
%BB_%CE%97%C2%B4_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE
%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82 ). Αφού μελετήσουν το υλικό, 
οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες: η πρώτη αναλαμβάνει να συντάξει έναν λόγο 
που θα συνέτασσε ο Μιχαήλ Παλαιολόγος υπέρ της Ένωσης των Εκκλησιών, προκει-
μένου να πείσει τους υπηκόους του για την ορθότητα της πολιτικής του, δίνοντας ιδιαί-
τερη βαρύτητα στις πολιτικές συνθήκες που επέβαλλαν μια τέτοια πολιτική, ενώ η δεύ-
τερη συντάσσει έναν αντιπολιτευτικό προς τον Αυτοκράτορα λόγο που συντάσσουν 
μοναχοί που διαμαρτύρονται για την απόφαση του Αυτοκράτορα. Τα δύο κείμενα συ-
ντάσσονται σε αρχείο word και στη συνέχεια ηχογραφούνται με τη βοήθεια του audac-
ity και δημοσιεύονται στο wiki, ώστε κάθε ομάδα να ακούσει τον λόγο της άλλης. 

Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα γεγονότα της Συνόδου Φερράρας – 
Φλωρεντίας και τον αντίκτυπό τους στην Κωνσταντινούπολη. Ως πληροφοριακό υλικό 
οι μαθητές χρησιμοποιούν ολιγόλεπτο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του National 
Geographic για την Άλωση της Πόλης, το οποίο έχει αναρτηθεί από τον διδάσκοντα 
στο wiki, καθώς και ιστοσελίδες ιστορικού περιεχομένου (π.χ. από το Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού http://www.ime.gr/chronos/10/gr/p/pb8/pb8b.html, τη Wikipedia 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE
%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8
4%CE%AF%CE%B1%CF%82 και από άλλες ιστοσελίδες και ιστολόγια ιστορικού εν-
διαφέροντος, όπως http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/05/1438-1439.html ή από 
υλικό που μπορεί να αναζητήσουν και να βρουν οι ίδιοι μαθητές από το διαδίκτυο. Στη 
συνέχεια και αφού μελετήσουν το υλικό χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη, αυτή των 
Ενωτικών, αναλαμβάνει να «προπαγανδίσει» τα αποτελέσματα της Συνόδου στους κα-
τοίκους της Πόλης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η αυ-
τοκρατορία της εποχή εκείνη λόγω του κινδύνου από τους Οθωμανούς, ενώ η δεύτερη, 
οι «Ανθενωτικοί», αναλαμβάνει να «διαφωτίσει» τον λαό για τους κινδύνους που ελ-
λοχεύουν από την Ένωση, τόσο σε θεολογικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η κάθε 
ομάδα συντάσσει ένα φυλλάδιο που θα μοιραζόταν στους κατοίκους της Πόλης προς 
ενημέρωσή τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν είτε το πρόγραμμα Publisher της 
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Microsoft είτε διαδικτυακά εργαλεία για την κατασκευή ψηφιακών poster (π.χ. το 
Glogster ή Poster My Wall). Στη συνέχεια στέλνουν η μία ομάδα στην άλλη το «φυλ-
λάδιο» που ετοίμασαν (δημοσιεύοντάς το στο wiki), ώστε η κάθε ομάδα να μελετήσει 
και την αντίθετη άποψη.   

Η τέταρτη ομάδα διερευνά τις δυνατότητες προσέγγισης μεταξύ Ορθοδόξων και Κα-
θολικών σήμερα. Οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν μια σειρά από πηγές που 
τους διατίθενται στο wiki σχετικά με τα προβλήματα που δημιούργησε η Β΄ Βατικανή 
Σύνοδος στις προσπάθειες προσέγγισης Ορθοδόξων και Καθολικών, αλλά και τα θέ-
ματα στα οποία παρατηρήθηκε μια πρώτη προσέγγιση ή συνεργασία (π.χ. θέματα οι-
κολογίας). Τέτοιο υλικό μπορεί να αποτελέσουν κείμενα σε ιστοσελίδες εκκλησιαστι-
κού περιεχομένου σχετικά με τις προσπάθειες προσέγγισης Ορθοδόξων και Καθολικών 
ή συνεργασίας τους (http://www.amen.gr/article/dialogos-orthodokswn-kai-
katholikwn-bimata-enwsis-i-kindunos-ekptwsis-sto-sunithes, 
http://kantam.gr/index.php/el/10-news/1982-2016-02-09-05-02-44), ένα άρθρο του 
Καθηγητή Βλ. Φειδά για την παπική εγκύκλιο Ut unum sint 
(http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/feidas.html), καθώς και άρθρο του Αρχιμ. Α-
θανασίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου 
(https://sites.google.com/site/epomenoipatrasi/periodiko-en-syneidesei-/e-poreia-tou-
oikoumenikou-dialogou-me-base-ten-orthodoxe-paterike-didaskalia-kai-ten-
dogmatike-ekklesiologike-syneidese), όπου αναδεικνύονται τόσο οι προσπάθειες που 
έχουν γίνει για την προσέγγιση Ορθοδόξων και Καθολικών στη σύγχρονη εποχή, όσο 
και τα «αγκάθια» που παραμένουν στις μεταξύ τους σχέσεις. Με βάση αυτά τα στοι-
χεία, καθώς και ειδήσεις που μπορεί να αναζητήσουν και οι ίδιοι από το διαδίκτυο, οι 
μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και αναλαμβάνουν να συντάξουν η κάθε μία ένα 
άρθρο (πολυτροπικό κείμενο) για δημοσίευση σε ιστοσελίδα ή ιστολόγιο, όπου η μεν 
πρώτη ομάδα θα υποστηρίζει τις σύγχρονες προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ Ορθοδό-
ξων και Καθολικών, ενώ η δεύτερη θα τις απορρίπτει, εστιάζοντας στην εμμονή των 
Καθολικών σε προβληματικές δογματικές απόψεις. Στη συνέχεια στέλνουν η μία ο-
μάδα στην άλλη το κείμενο που ετοίμασαν (δημοσιεύοντάς το στο wiki), ώστε η κάθε 
ομάδα να μελετήσει και την αντίθετη άποψη.   

Στο τρίτο στάδιο της υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου, που διαρκεί μία διδακτική 
ώρα, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων, ώστε να κατανο-
ήσουν περισσότερο βιωματικά τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τις δύο πρώτες φά-
σεις. Ξεκινούν τα μέλη της πρώτης ομάδας, που αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν μια 
προσομοίωση συζήτησης μεταξύ μιας αντιπροσωπείας του Πάπα και μιας του Πα-
τριάρχη Κων/πόλεως που συναντιούνται λίγο πριν τους αμοιβαίους αναθεματισμούς 
κατά το 1054. Η κάθε ομάδα παρουσιάζεται πιστή στις θεολογικές της θέσεις και με 
έντονη επικριτική διάθεση έναντι της άλλης, όπως θέλει το κλίμα που επικρατούσε 
ανάμεσα στα δύο Πατριαρχεία τις μέρες εκείνες. Στη συνέχεια ακολουθούν με τη σειρά 
οι άλλες ομάδες, τα μέλη των οποίων χωρίζονται κάθε φορά σε υποστηρικτές της ενω-
τικής και ανθενωτικής πτέρυγας (ή υπέρμαχων και επικριτών των διομολογιακών δια-
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λόγων στη σύγχρονη εποχή), τα οποία σε μια παρόμοια προσομοίωση συζήτησης κα-
λούνται να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Η κάθε μία προσομοίωση δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά συνολικά τα 6-7 λεπτά, ώστε στο τέλος να μείνει χρόνος για μια συνολική 
συζήτηση, όπου οι μαθητές θα κληθούν με βάση τα όσα αποκόμισαν από την ενεργό 
συμμετοχή τους στο μάθημα να τοποθετηθούν σχετικά με τις δυνατότητες ή τις προϋ-
ποθέσεις κάτω από τις οποίες θα ήταν δυνατή σήμερα η ένωση των Εκκλησιών ή η 
συνεργασία τους και με ποιες μορφές.  

Ο ρόλος του καθηγητή κατά την υλοποίηση του σεναρίου είναι αφενός να εξηγεί και 
να αποσαφηνίζει τυχόν απορίες που προκύπτουν στους μαθητές κατά τη διάρκεια της 
μελέτης του υλικού τους (είναι φυσικό το υλικό που θα μελετήσουν οι μαθητές να ε-
μπεριέχει θεολογικούς όρους ή έννοιες δύσκολα αντιληπτές από τους μαθητές, ακόμη 
και μετά την προσπάθεια επεξήγησής τους κατά την πρώτη φάση του σεναρίου, οπότε 
οι διδάσκοντες θα πρέπει να κατευθύνουν τους μαθητές προς μια πιο αφαιρετική ανά-
γνωση του κειμένου δίνοντας έμφαση στη συνολική κατανόησή του και όχι στα επιμέ-
ρους νοήματα)  και αφετέρου της εμψύχωσής τους κατά την τελευταία φάση του σενα-
ρίου, προκειμένου να μπουν στο ρόλο τους προκειμένου μέσω της ενσυναίσθησης να 
βιώσουν όσα διδάχτηκαν και να τα υπερασπιστούν. Κατά τη δεύτερη φάση του σενα-
ρίου είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται οι  διδάσκοντες και των δύο ειδικοτήτων, 
καθώς ο καθένας θα χρειαστεί να απαντήσει σε διαφορετικού τύπου απορίες (ιστορικές 
ή θεολογικές) των μαθητών. Η παρουσία αυτή θα εγγυάται άλλωστε τον ολόπλευρο 
φωτισμό των γεγονότων (ιστορικό και θεολογικό) κατά την τελική συζήτηση.  

Αξιολόγηση 

Με την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου είναι καλό να διανεμηθεί ερωτηματο-
λόγιο στους μαθητές με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου που αφορούν την γνω-
στική ύλη με την οποία ασχολήθηκαν στο πλαίσιο αυτού προκειμένου να διαπιστωθεί 
ο βαθμός κατανόησης του διδακτικού υλικού. Αναφορικά με την μέθοδο διδασκαλίας 
και τα αποτελέσματά της μπορεί να γίνει μία συζήτηση με τους μαθητές σε μη φορμα-
λιστικό πλαίσιο. Έτσι θα αποτυπωθούν οι απόψεις των μαθητών και θα τους δοθεί η 
ευκαιρία να εκφράσουν και δικές τους προτάσεις που μπορούν να κάνουν το μάθημα 
πιο ευχάριστο, κατανοητό και ενδιαφέρον γι αυτούς.  

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή της διδακτικής αυτής πρότασης στηρίζεται στη διαθεματική και βιωμα-
τική προσέγγιση της γνώσης με τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν τα εργαλεία 
των Τ.Π.Ε. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια να επιτευχθεί μία ολιστική προσέγγιση του 
γνωστικού αντικειμένου μέσω της συναισθηματικής και γνωστικής εμπλοκής όλων των 
μαθητών και της ανάπτυξης του μεταξύ τους διαλόγου με τη βοήθεια που προσφέρουν 
σ’ αυτόν οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης του web.2. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα 
μπορέσουν να αντιληφθούν σε βάθος τις θεολογικές αλλά και πολιτικές και ιστορικές 
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παραμέτρους που οδήγησαν στο Σχίσμα του 1054 και οι οποίες επεβίωσαν με ίδια ή 
παρόμοια μορφή και σε μεταγενέστερες εποχές, μέχρι και τη σημερινή. 
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«Του ξυλουργού … η βάση … », μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού για τη 

διαχείριση ξυλουργικών κατασκευών, από ενήλικες μαθητές εσπερινού ΕΠΑΛ 

Μαγουλιώτη Θεοδώρα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, 

Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρ/κής & Μηχ. 

Η/Υ, 

dmagoul@yahoo.gr 

Σαΐνης Χρήστος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, 

sainis@sch.gr 

Βήχας Ηλίας 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.20, 

iliasv@sch.gr 

Περίληψη 

Σύμφωνα με τον Rogers (1998), το ενδιαφέρον των ενήλικων μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να τονωθεί με εκπαιδευτικές δράσεις καινοτομίας, 

ενίσχυσης της ομάδας, πρακτικές ασκήσεις. Στην προσέγγιση αυτή βασίστηκε η 

παρούσα εκπαιδευτική εργασία. Η εργασία αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) ελεύθερου λογισμικού για την 

προβολή και την προώθηση της δουλειάς ενός παραδοσιακού επαγγέλματος, όπως 

είναι αυτό του ξυλουργού. Οι διαχειριστές της εφαρμογής θα είναι ξυλουργοί, οι οποίοι 

θα μπορούν να διαχειρίζονται τα δεδομένα της, τα οποία θα είναι φωτογραφίες της 

δουλειάς τους, όμως χαρακτηρισμένες και κατηγοριοποιημένες (π.χ. είδος 

κατασκευής Κουζίνα, τύπος κατασκευής Μοντέρνος, είδος ξύλου κατασκευής Οξιά, 

χρώμα κατασκευής Λευκό). 

Λέξεις-Κλειδιά: διαδικτυακή ΒΔ, Yii2, Php, Xampp, IDE NetBeans, github. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν ενδοσχολικής δράσης προγράμματος αγωγής 

σταδιοδρομίας, που υλοποιήθηκε με την πρωτοβουλία Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ), 

με ενήλικες μαθητές της Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ, τομέα Πληροφορικής. Καθώς 

ένας από τους κύριους εκπαιδευτικούς άξονες του σχολείου είναι η ανάπτυξη της 

«κριτικής σκέψης» των μαθητών του (Κασσωτάκη, 2014), στο πλαίσιο αυτό το σχολείο 

οργανώνει και υλοποιεί σειρά δράσεων καινοτομίας, αντισταθμιστικής και 

υποστηρικτικής αγωγής (ΙΕΠ, 2013), μεταξύ των οποίων είναι και το πρόγραμμα «του 

ξυλουργού … η βάση … », που τη σχολική χρονιά 2015–2016 το σχολείο ανέλαβε να 

διεκπεραιώσει. Το πλαίσιο αναφοράς του προγράμματος αφορά: 

 Στην εξοικείωση και την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των μαθητών με τα 

σύγχρονα ανοικτά λογισμικά και λογισμικά ανοικτού κώδικα, επίσης στο 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάδοση εφαρμογών ανοικτού κώδικα για την 

ενίσχυση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού. 

 Στην εξοικείωση και την εκτίμηση εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού, όπως είναι τα ακόλουθα: 

o Xampp (Xampp, 2015), MySQL ΒΔ (PhpMyAdmin, 2015), 

o framework Yii (Yii2 framework, 2015), 
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o IDE NetBeans (NetBeans, 2015), Php γλώσσα προγραμματισμού (PHP Manual, 

2015), Github (Hello World, 2015). 

 Στην εξοικείωση και την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των μαθητών με τις 

σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές, που ευρέως σήμερα χρησιμοποιούνται στα 

εργασιακά περιβάλλοντα. 

 Στη συνειδητοποίηση της μεγάλης σπουδαιότητας του Διαδικτύου στη σύγχρονη 

επιχείρηση. Οι μαθητές θα κατανοήσουν τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει στις 

επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς κ.λπ. οποιουδήποτε τομέα δραστηριότητας κι έτσι θα 

προσαρμοστούν στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα. 

Το εργασιακό περιβάλλον, οι εργασιακές σχέσεις και οι τομείς επαγγελμάτων είναι 

οι συνιστώσες της θεματολογίας της παρούσης δράσης Σκοπός της ο σχεδιασμός και 

η υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής ΒΔ ελεύθερου λογισμικού για την προβολή και 

την προώθηση της δουλειάς ενός παραδοσιακού επαγγέλματος, του ξυλουργού. 

Ξυλουργοί θα είναι οι διαχειριστές της, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα δεδομένα της, 

που θα είναι φωτογραφίες από τη δουλειά τους, όμως χαρακτηρισμένες και 

κατηγοριοποιημένες (π.χ. κατηγορία κατασκευής Κουζίνα, Καναπές, Πόρτα, 

Παράθυρο, Ντουλάπα κ.λπ.). Ωστόσο, θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας 

επιπλέον χαρακτηρισμών και κατηγοριών, όπως κατασκευές ανά τύπο ξύλου, ή ανά 

χρώμα ξύλου, ή κατηγορία μοντέρνες κατασκευές ή παραδοσιακές κατασκευές 

κ.λπ. Ο επισκέπτης αυτής της εφαρμογής θα μπορεί άνετα να πλοηγείτε στις δουλειές 

του ξυλουργού, θέτοντας τα κριτήρια που εκείνος επιθυμεί (π.χ. μοντέρνα κουζίνα, 

κόκκινου χρώματος). Με αυτό τον τρόπο ο ξυλουργός οργανώνει τη δουλειά του, αλλά 

κυρίως μπορεί να την προβάλλει χωρίς κόστος αγοράς λογισμικού. 

Στο πλαίσιο της εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή «του 

ξυλουργού … η βάση … », η οποία μπορεί να αναζητηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέσω 

της διεύθυνσης users.sch.gr/dmagoul/carpenter_database/web. Ο κώδικας της 

εφαρμογής μπορεί να αναζητηθεί στο github (Hello World, 2015). 

Πλαίσιο μεθοδολογίας και παιδαγωγικοί στόχοι της δράσης 

Η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης έλαβε χώρα ως ακολούθως: 

 Αρχικά συναντήθηκαν οι συμμετέχοντες μαθητές με τους καθηγητές της δράσης 

και συζήτησαν επί του θέματος. Σκοπός της παρούσης συνάντησης ήταν να 

ευαισθητοποιήσει και να εξάψει το ενδιαφέρον των μαθητών για δυναμική 

παρουσίαση και ρόλο στη διαδικασία της δράσης. 

 Ακολούθησε διαμόρφωση πρωτοκόλλου συμφωνίας των μελών που θα δουλέψουν 

στο παρόν αντικείμενο, καθώς και πρωτοκόλλου κανόνων του τρόπου εργασίας. 

 Ακολούθησε παρουσίαση παρεμφερών εφαρμογών, επίσης παρουσιάστηκαν στη 

συμμετέχουσα ομάδα των μαθητών ορισμένα σύγχρονα εργαλεία ελεύθερου 

λογισμικού για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, όπως είναι τα εργαλεία 
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xampp, yii2 framewok, Netbeans IDE, php, github). 

 Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές για τη διαμόρφωση του σχεδίου 

υλοποίησης της εφαρμογής της δράσης, με αφετηρία το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της MySQL ΒΔ στο phpmyadmin περιβάλλον. 

 Μετά δημιουργήθηκε ο σκελετός της εφαρμογής με τη χρήση των εργαλείων 

xampp, yii2, Netbeans IDE. 

 Στη συνέχεια έλαβε χώρα η υλοποίηση του menu της εφαρμογής με τη χρήση των 

εργαλείων xampp, yii2, Netbeans, php γλώσσας προγραμματισμού και html 

γλώσσας σήμανσης. 

 Τέλος, υλοποιήθηκαν οι βασικές CRUD λειτουργίες (Create, Read, Update, Delete) 

στις οντότητες της εφαρμογής. 

Στο πλαίσιο της δράσης, οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν: 

 Σε επίπεδο γνώσεων: 

 Ο μαθητής να γνωρίσει τις υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου στο σύγχρονο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 Ο μαθητής να γνωρίσει εναλλακτικούς τρόπους προβολής της δουλειάς ενός 

επαγγέλματος, που θεωρείται παραδοσιακό. 

 Ο μαθητής να γνωρίσει την έννοια του ελεύθερου λογισμικού, επίσης να γνωρίσει 

αντίστοιχα εργαλεία, όπως είναι τα εργαλεία xampp, phpmyadmin, yii2 framework, 

IDE Netbeans, php, github. 

 Ο μαθητής να γνωρίσει προηγμένες προγραμματιστικές έννοιες και τεχνικές. 

 Σε επίπεδο δεξιοτήτων – ικανοτήτων: 

 Ο μαθητής να αποκτήσει προηγμένες προγραμματιστικές δεξιότητες και 

εξοικείωση με σημαντικά εργαλεία ελεύθερου λογισμικού που βοηθούν στην 

ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών, όπως είναι τα xampp, 

phpmyadmin, yii2 framework, IDE Netbeans, php και github. 

 Ο μαθητής να αποκτήσει ικανότητα συμμετοχής σε ομάδα εργασίας, συνοδευόμενη 

από ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με άλλους μαθητές, επίσης να 

αποκτήσει ικανότητες οργάνωσης της εργασίας, ικανότητες οργάνωσης της σκέψης 

του, θα μπορέσει να διεξάγει οργανωμένο διάλογο και θα καταστεί ικανός στη 

λήψη αποφάσεων. 

 Σε επίπεδο στάσεων – συμπεριφορών: 

 Ο μαθητής να συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο σύγχρονο 

εργασιακό περιβάλλον λόγω της χρήσης των υπηρεσιών και εφαρμογών του 

Διαδικτύου, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων να επενδύει σε 

τεχνολογίες Διαδικτύου, καθώς αυτές επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία και την 

απόδοσή τους και μεταβάλλουν τον τρόπο της εργασίας τους. 

 Ο μαθητής ενστερνίζεται τα οφέλη αξιοποίησης ελεύθερου λογισμικού και 

λογισμικού ανοικτού κώδικα, αποτελώντας ο ίδιος μέλος της κοινότητας ελεύθερου 

λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα. 

 Ο μαθητής μαθαίνει να δουλεύει σε ομάδες, συνειδητοποιώντας τα αντίστοιχα 
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οφέλη (η συνεργατική εργασία φέρνει ποιοτικότερα αποτελέσματα σε λιγότερο 

χρόνο), με παράλληλη ωστόσο συνειδητοποίηση των κανόνων που κάθε 

συμμετέχοντας στην ομάδα πρέπει να ακολουθεί (π.χ. αν με «κρεμάσεις» και δεν 

μου παραδόσεις εγκαίρως τη δουλειά που σου έχει ανατεθεί, ούτε εγώ θα μπορώ 

να συνεχίσω). 

 Η ομάδα των μαθητών συναισθηματικά ενδυναμώνεται, οπότε ενισχύονται σχέσεις 

φιλίας και εμπιστοσύνης. 

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης, το σχολείο αποφάσισε τη συνεργασία με τη Μονάδα 

Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα Ιωαννίνων 

για την αρτιότερη αξιοποίηση των εργαλείων xampp, phpmyadmin, yii2 framework, 

IDE Netbeans, php, github στην ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής. 

Τέλος, η παρούσα δράση εκτιμήθηκε ότι μπορεί να μεγιστοποιήσει ακόμα περισσότερο 

τα οφέλη στους συμμετέχοντες μαθητές της, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα 

με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του σχολείου, 

όπως Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (άμεση σύνδεση, καθώς οι μαθητές 

καλούνται να δομήσουν τη σκέψη τους, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους και να προβούν 

στην ανάπτυξη κώδικα), Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (άμεση 

σύνδεση, καθώς οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων), 

Σχεδίαση Εφαρμογών στο Διαδίκτυο (άμεση σύνδεση, καθώς οι μαθητές καλούνται να 

σχεδιάσουν Διαδικτυακή Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων), Βασικές Υπηρεσίες 

Διαδικτύου (χρήση διαδικτύου, αναζήτηση πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό, email, 

ανάπτυξη ιστοσελίδων), Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας (ανάπτυξη πολυμέσων), 

Αρχές Οικονομίας (τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας σήμερα –  συσχέτισή τους 

με τα εργασιακά δεδομένα της χώρας μας σήμερα). 

Αποτελέσματα δράσης 

Η ΒΔ MySQL της εφαρμογής 

Η MySQL ΒΔ της εφαρμογής, με το όνομα «epipla» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

στο περιβάλλον phpmyadmin του xampp. Οι μαθητές αξιοποίησαν τις γνώσεις τους 

στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων από το μάθημα Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο 

Διαδίκτυο της Β’ τάξης ΕΠΑΛ, τομέα Πληροφορικής, επίσης τις γνώσεις τους στη 

χρήση του xampp από το μάθημα Σχεδίαση Εφαρμογών στο Διαδίκτυο της Γ’ ΕΠΑΛ, 

τομέα Πληροφορικής. Η ΒΔ απαρτίζεται από τέσσερις βοηθητικούς πίνακες 

(eidos_epiploy, typos_epiploy, eidos_ksiloy, xrwma_epiploy) και δύο κύριους πίνακες 

(epiplo, fotografies). 

Η οντότητα έπιπλο είναι η σύνθεση των ακόλουθων χαρακτηριστικών: περιγραφή του 

επίπλου (πεδίο: perigrafi), το είδος του επίπλου (πεδίο: id_eidos_epiploy), ο τύπος του 

επίπλου (πεδίο: id_typos_epiploy), το είδος ξύλου που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή του επίπλου (πεδίο: id_eidos_ksiloy), ο χρωματισμός του επίπλου (πεδίο: 
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id_chroma), επίσης διαθέτει μία κύρια φωτογραφία (πεδίο: id_main_photo), αλλά κι 

άλλες δευτερεύουσες φωτογραφίες, που αναδεικνύουν λεπτομέρειες της ξυλουργικής 

κατασκευής (σχέση πολλά – προς – ένα μεταξύ των πεδίων id και epiplo_id των 

πινάκων epiplo και fotografies, αντίστοιχα). Το σχήμα της MySQL ΒΔ «epipla» 

δίνεται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 1: Το σχήμα της MySQL ΒΔ «epipla». 

Ο σκελετός της εφαρμογής 

Για τη δημιουργία του σκελετού της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το yii2 framework 

Η συντονίστρια της δράσης παρουσίασε το yii2 framework, τη λειτουργικότητά του, 

την ωφελιμότητά του, άλλες εφαρμογές που κατασκευάστηκαν στο framework αυτό, 

τέλος, έγινε επίδειξη δημιουργίας μιας απλής (primitive) yii2 εφαρμογής, υποστήριξή 

της σε xampp και διαχείρισή της στο IDE Netbeans. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η κατασκευή του σκελετού της εφαρμογής, με ενσωμάτωση 

της MySQL ΒΔ «epipla». Στο μεγαλύτερο σύνολό της η εφαρμογή διαθέτει τα 

προκαθορισμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτά δόθηκαν από το yii2, με μικρές 

παρεμβάσεις στα αντίστοιχα php αρχεία για την τροποποίηση του κύριου menu της 

εφαρμογής, αλλά και του σχεδιασμού της κύριας ιστοσελίδας της εφαρμογής. Στην 

Εικόνα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρώτη σελίδα της. 
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Εικόνα 2: Η πρώτη σελίδα της εφαρμογής. 

Οι CRUD λειτουργίες 

Αξιοποιώντας το gii εργαλείο των yii2 εφαρμογών, το οποίο δημιουργεί για κάθε 

μοντέλο (πίνακα της ΒΔ) της εφαρμογής τα php αρχεία των βασικών λειτουργιών της 

δημιουργίας (Create), ανάγνωσης (Read), ενημέρωσης (Update) και διαγραφής 

(Delete) των εγγραφών των μοντέλων της εφαρμογής, οι μαθητές με την καθοδήγηση 

των καθηγητών τους, προέβησαν στην ενσωμάτωση των CRUD λειτουργιών της 

εφαρμογής, τις οποίες σταδιακά διαμόρφωσαν με βάση τις δικές τους απαιτήσεις. Αυτό 

απαιτούσε καλή γνώση της λογικής του yii2 framework, αλλά και της php γλώσσας. 

Έτσι στην εφαρμογή ενσωματώθηκε η εξής λειτουργικότητα: 

 Βασική Διαχείριση (επιλογή στο κύριο menu). Εδώ περιλαμβάνονται οι 

διαχειρίσεις Είδος Κατασκευής (π.χ. Κουζίνα, Ντουλάπα κ.λπ.), Τύπος 

Κατασκευής (π.χ. Παραδοσιακός, Μοντέρνος, Κλασσικός), Τύπος Ξύλου (π.χ. 

Οξιά, Δρυς κ.λπ.), Χρώμα Κατασκευής (π.χ. Μαύρο, Κόκκινο κ.λπ.). Στην κάθε 

μία από αυτές περιλαμβάνονται οι βασικές CRUD λειτουργίες. 

 Διαχείριση κατασκευών (επιλογή στο κύριο menu), με τις λειτουργίες: 

 Αρχική / Κατασκευές: Προβολή datagrid με όλες τις κατασκευές, 

περιλαμβάνοντας για κάθε κατασκευή προβολή λεπτομερειών (Φωτογραφία, 

Περιγραφή, Είδος, Τύπος, Ξύλο, Χρώμα), συνοδευόμενες ωστόσο από τις 
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βασικές λειτουργίες της ενημέρωσης ( ) και της διαγραφής ( ). 

 

 Κατασκευές: Δημιουργία νέας κατασκευής: Δημιουργείται μία νέα 

κατασκευή, η οποία περιλαμβάνει μία κύρια φωτογραφία, ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών (π.χ. Ντουλάπα, Μοντέρνος, Δρυς, Κόκκινο) κι ένα σύνολο 

δευτερευουσών φωτογραφιών.  

 Ενημέρωση: Ενημερώνεται η κατασκευή στο ακόλουθο σύνολο 

χαρακτηριστικών της: Φωτογραφία (φυσικό αρχείο κύριας φωτογραφίας), 

Caption, Περιγραφή, Είδος, Τύπος, Ξύλο, Χρώμα, δευτερεύουσες φωτογραφίες 

(μπορεί να ενημερωθεί μια δευτερεύουσα φωτογραφία, να προστεθεί καινούργια, 

να διαγραφεί κάποια). 

 Διαγραφή: Διαγράφεται η κατασκευή μαζί με τα συνδεδεμένα αρχεία των 

δευτερευουσών φωτογραφιών της. 

Ανέβασμα της εφαρμογής στο σχολικό δίκτυο 

Η εργασία ολοκληρώθηκε με ανέβασμα της εφαρμογής από τα τοπικά μηχανήματα 

εργασίας των μαθητών στον εξυπηρετητή του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Η 

συντονίστρια της δράσης παρουσίασε τα αντίστοιχα βήματα που είναι απαραίτητο να 

ακολουθηθούν, συμπεριλαμβάνοντας: 

 Δημιουργία MySQL ΒΔ στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, εξαγωγή της τοπικής 

MySQL ΒΔ σε sql αρχείο για την εισαγωγή του στη MySQL ΒΔ του server του 

πανελληνίου σχολικού δικτύου. 

 Μεταφορά των αρχείων της εφαρμογής από τα τοπικά μηχανήματα στο server του 

πανελληνίου σχολικού δικτύου, μέσω του Filezilla προγράμματος μεταφοράς 

αρχείων. 

 Κατάλληλη ρύθμιση του αρχείου των γενικών παραμέτρων της εφαρμογής ώστε να 

μπορεί να συνεργάζεται με τη MySQL ΒΔ του server του πανελληνίου σχολικού 

δικτύου. 
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Συμπεράσματα, το μέλλον 

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί προϊόν μαθητικής δημιουργικότητας κι αυτό από μόνο του 

την κάνει ιδιαίτερα σημαντική. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν, 

αφιέρωσαν χρόνο, σχεδίασαν, υλοποίησαν και ξεπέρασαν δυσκολίες. Η εμπειρία τους 

εμπλουτίστηκε σε ομαδοσυνεργατικό επίπεδο, παράλληλα επιτεύχθηκαν εξαιρετικής 

σημασίας μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις και 

εμπειρία στο πιο βασικό γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που σπουδάζουν, στον 

προγραμματισμό, επίσης εξοικειώθηκαν με δημοφιλή εργαλεία ανάπτυξης 

διαδικτυακών εφαρμογών. Οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού - που συχνά για 

τους μαθητές αποτελούν κυριολεκτικό κυκεώνα χάους, ιδιαίτερα στην πρώτη τους 

γνωριμία με το αντικείμενο, αναλύθηκαν, οργανώθηκαν, ταξινομήθηκαν, 

αξιοποιήθηκαν στην πράξη για τη δημιουργία ενός λειτουργικού ολοκληρωμένου 

αποτελέσματος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε. 

Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνουν σχετικές περιγραφές των ίδιων των μαθητών. 

Η εκπαιδευτική σημασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης μιας εφαρμογής για 

μαθητές χωρίς αυξημένη προγραμματιστική εμπειρία, είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

καθώς έγινε εφικτή η εξοικείωση των μαθητών με προηγμένες έννοιες διαδικτυακού 

και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, επίσης επιτεύχθηκε προηγμένη 

προγραμματιστική άσκηση, καθώς στην εφαρμογή ενσωματώθηκαν επιπλέον 

χαρακτηριστικά, που δεν ήταν από τη δημιουργία του σκελετού διαθέσιμα, όπως: 

 Δημιουργία dropdown menus στις λειτουργίες της δημιουργίας και της ενημέρωσης 

κατασκευής στα πεδία «id_eidos_epiploy», «id_typos_epiploy», «id_eidos_ksiloy», 

«id_chroma», έτσι ώστε να μην αποθηκεύεται ή να μην ενημερώνεται μια 

κατασκευή βάσει του id, αλλά της αντίστοιχης περιγραφής (άντληση πληροφορίας 

από συσχετιζόμενο πίνακα). 

 Προβολή της περιγραφής και όχι του αποθηκεμένου id στον πίνακα «epiplo» για 

τις περιπτώσεις πεδίων «id_eidos_epiploy», «id_typos_epiploy», 

«id_eidos_ksiloy», «id_chroma». 

 Δημιουργία, προβολή και διαγραφή φυσικά αποθηκεμένων αρχείων εικόνας για την 

κύρια φωτογραφία κατασκευής, αλλά και των δευτερευουσών της. 

 Δημιουργία φόρμας με ενσωμάτωση δύο μοντέλων (των μοντέλων «epiplo» και 

«fotografies»), καθώς στο yii2 κάθε φόρμα προκαθορισμένα συνδέεται με ένα 

μοντέλο. 

Τέλος, οι μαθητές και οι καθηγητές της δράσης συμφώνησαν ότι η δουλειά αυτή μπορεί 

να επεκταθεί κατά την επόμενη σχολική χρονιά στα ακόλουθα σημεία: 

 Στον ενδελεχή έλεγχο της ορθότητας της εφαρμογής στη μέχρι τώρα 

λειτουργικότητά της, συμπεριλαμβάνοντας δοκιμές της εφαρμογής από 

επαγγελματίες ξυλουργούς. 

 Στο σχεδιασμό της πρώτης σελίδας της εφαρμογής, ώστε να γίνει ελκυστικότερη 
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και περισσότερο κατάλληλη για επαγγελματίες ξυλουργούς. 

 Στον ορισμό χρηστών (guest και administrator), δημιουργία διαφορετικών όψεων 

της εφαρμογής με βάση το χρήστη εισόδου. 
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Χριστιανική άσκηση -Μοναχισμός και η διδασκαλία του με Τ.Π.Ε. 

Τερλιμπάκου Ζωή 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, Διδάκτορας Α.Π.Θ 

zterlib@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αφορά ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των θρησκευτικών με τη χρήση 

Τ.Π.Ε.. Η πρόταση απευθύνεται στους μαθητές της Γ ́ τάξης Γυμνασίου, αλλά μπορει ́

να εφαρμοστεί με προσαρμογή και σε άλλες τάξεις του Γυμνασίου αλλά και του Λυ-

κείου σε ενότητες με ιστορικό περιεχόμενο. Η διδακτική ενότητα η οποία επιλέχθηκε 

είναι «Χριστιανική Ασκηση –Μοναχισμός» επειδή εκτός από τη διδακτική αξία στο 

πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών εχ́ει και διαθεματικές προεκτάσεις. Τα ερ-

γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι το λογισμικο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 

το λογισμικό παρουσίασης (power point), επιλεγμεν́ες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, 

έντυπα φύλλα εργασίας (στον επεξεργαστή κειμεν́ου) και ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με 

τη βοήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes). Το μεγαλύτερο όφε-

λος για τον μαθητή είναι, ότι ενεργοποιείται, συνεργάζεται με τους συμμαθητές του, 

κρίνει, συνδιαλέγεται και αναπτύσσει συνθετικές ικανότητες. Το διδακτικό σενάριο 

αρχίζει με ένα απόσπασμα ταινίας και ολοκληρώνεται με φύλλο αξιολόγησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ασκηση, μοναχισμός,, πολιτισμός, αξιοποίηση Τ.Π.Ε..  

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας του μα-

θήματος των Θρησκευτικών της Γ τάξεως 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 (Κογκούλης, 

2003). Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο μαθητής, με καθοδηγούμενη διερεύνηση, εξερευνά 

και ανακαλύπτει νέα δεδομένα σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του Bruner (Μαραγκός 

κ.ά., 2002). Παράλληλα, το σενάριο αξιοποιεί και τις σύγχρονες κοινωνιοπολιτισμικές 

θεωρίες μάθησης του Vygotsky που πρεσβεύουν ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από 

την αλληλεπίδραση των ατόμων στο πλαίσιο ομάδων εντός συγκεκριμένου πολιτισμι-

κού πλαισίου (Μαραγκός κ.ά., 2002). Έτσι επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

διδασκαλίας και η ανάθεση ρόλων εντός της ομάδας, πράγμα που συμβάλλει στην κι-

νητοποίηση των μαθητών και τους παρέχει επιπλέον μαθησιακό κίνητρο (Ματσαγγού-

ρας, 2003). 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 (Μητροπούλου, 2008; Κο-

γκούλης, 2003). Η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στο χωρ́ο της εκπαίδευσης 

αποτελεί μια “σύγχρονη προσέγγιση “διδασκαλίας και μάθησης. Ζητούμενο της είναι 

ο τρόπος προσφοράς της γνώσης και η οργάνωση της διδασκαλίας με τεχνολογικά μέσα 
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ωστε αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη (Berttrand, 1994). Με βάση το ολιστικό μο-

ντέλο κατά το οποίο οι νέες τεχνολογίες εντάσονται και ενσωματώνονται σε όλα τα 

μαθήματα προσεγγίζεται η αξιοποίηση τους στο μάθημα των θρησκευτικών στη δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο οι δικτυακές εφαρμογές αντιμετωπίζονται 

πάντα ως εργαλείο με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης και σε συνδυα-

σμό με τη διεπιστημόνικότητα και τη διαθεματικότητα διαχέονται σε κάθε γνωστικό 

αντικείμενο (Αλμπανάκη, 2013). Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του μαθήματος των θρη-

σκευτικών που είναι σχεσιακός και συναντησιακός συνάδει με την αξιοποίηση των τε-

χνολογιών εφοσον αυτές προυποθέτουν τη συνάντηση με τον άλλο (Γιαγκάζογλου, 

2013). Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο μπορεί να διδαχθεί με την αξιοποίηση εκ-

παιδευτικού λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του λογισμικού παρουσίασης 

(power point), του επεξεργαστή κειμένου, την πλοήγηση στο διαδίκτυο και με φύλλα 

εργασίας στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Χρι-

στιανικη ασκηση – Μοναχισμός». Η διδασκαλία μέσω του παρόντος σεναρίου είναι 

συμβατή με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη 

αποκτημένου θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση περισσό-

τερο θεολογική και ιστορική. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδεέται με τις 

γνωστικές περιοχές: της Γλώσσας (λογοτεχνικά κείμενα, μελέτη Πατερικών κειμένων, 

παραγωγή γραπτού και προφορικου ́λόγου), της ιστορίας, της γεωγραφίας,  της Αισθη-

τικής Αγωγής (Μουσική, Καλλιτεχνικά) και της Πληροφορικής. Το σενάριο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν συμπλήρωμα της διδασκαλίας του 17ου κεφαλαίου του διδακτικού 

εγχειριδιόυ «Χριστιανική άσκηση και Μοναχισμός» (Θρησκευτικά Γ ́ Γυμνασίου) ή 

ακόμη και να αποτελέσει, το μοναδικό δρόμο διδασκαλίας αυτού του κεφαλαίου. Το 

σενάριο ανταποκριν́εται απόλυτα στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών, καθώς οι δραστηριότητές του είναι συμβατες́ με την ύλη του σχολικού βι-

βλίου της Γ ́ Γυμνασίου (17ο Κεφάλαιο: «Χριστιανική άσκηση -Μοναχισμός», Θρη-

σκευτικά Γ ́ Γυμνασίου) και σύμφωνες με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της δι-

δακτικής και με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας: α) της παιδοκεντρικότητας, 

β) της αυτενέργειας του μαθητή, γ) της συνδιερευν́ησης, δ) της παροχής πληροφοριών 

- γνώσεων και ε) της ολιστικής προσέγγισης.  

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 

Η οργάνωση της τάξης εχ́ει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες. Πιο συγκε-

κριμένα, οι μαθητές σχηματιζ́ουν ομάδες των δύο ατόμων (σύνολο μαθητών: 24). Η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί βασικό σχήμα πάνω στο οποίο μπορούν να 

αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν οι περισσότερες από τις ενεργητικές-συμμετοχικες́ 

τεχνικες́. Η ανταλλαγή απόψεων σε μια μικρή ομάδα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση 

και τη συνοχή της ομάδας, ευνοει ́τη διαπροσωπική μάθηση, διευκολύνει την ανάληψη 

ευθυνών και συνεισφέρει στην καλλιέργεια ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και συ-

νεργασίας (Ματσαγγούρας, 1998). Η απαιτουμένη υλικοτεχνική υποδομή που χρησι-

μοποιήθηκε για την πραγματοποιήση του σεναρίου ήταν: Εργαστήριο Πληροφορικής / 

Αριθμός Υπολογιστών: 12, φύλλα εργασίας (βλ. παρακάτω), λογισμικό του Παιδαγω-

γικού Ινστιτούτου και το λογισμικό παρουσίασης power point που έχει εγκατασταθεί 
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σ’ όλους τους υπολογιστές, επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο, επεξεργαστής 

κειμεν́ου, έντυπες πηγές (βιβλίο μαθητή, Φιλοκαλία των νηπτικών και ασκητικών 16, 

Σιναΐτου Ιωάννου).  

Διδακτικοί Στόχοι 

A. Ως προς το γνωστικό αντικειμ́ενο. Οι μαθητες́ πρέπει να γνωρίσουν τα χαρακτηρι-

στικά της χριστιανικής άσκησης, να διακρίνουν την άσκηση των λαϊκών και μοναχών, 

να ανακαλύψουν και να συναισθανθούν την αξία της άσκησης για το χριστιανικό κό-

σμο, να γνωρίσουν την ιστορία του μοναχισμού, να ερμηνεύσουν το ρόλο του μοναχι-

σμού στην κοινωνία, να εκτιμήσουν το ρόλο του μοναχισμού στην τέχνη, να δια-

τυπώσουν σκέψεις και συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο τους στην πνευματική ζωή, 

να διορθώσουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από το θέμα και να υιοθετήσουν ολο-

κληρωμένη άποψη για τον Ορθόδοξο Μοναχισμό σε όλα τα μέρη του κόσμου. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιων́: Οι Τ.Π.Ε. σήμερα δίνουν νέες δυνατότη-

τες στους μαθητές όπως να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο 

μάθησης, να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, να προσεγγίσουν τις 

Τ.Π.Ε. ως εργαλεία και πηγές μάθησης και να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμο-

ποιούνται στην επιστημονική έρευνα (όπως παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρή-

σιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία, εμβάθυνση και διερεύνηση). Γενικότερα 

οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού 

λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας ή ακόμη ως γνωστικό αντικείμενο (δηλαδή το ίδιο το 

λογισμικό), μέσα από απλές δραστηριότητες. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της 

παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας µε την τεχνολογική. Να εξοικειωθούν στη 

χρήση του υπολογιστή και των περιφερειακων́ συσκευών. Να γνωρίσουν και να χρη-

σιμοποιήσουν ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως το λογισμικό του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, το διαδίκτυο, τον επεξεργαστή κειμένου για να διερευνήσουν - ανα-

καλύψουν θεολογικές έννοιες και σχέσεις με κατανοητό τρόπο. Να ασκηθούν στην πα-

ραγωγή ηλεκτρονικού λόγου διατυπώνοντας απόψεις και επιχειρήματα. Να υιο-

θετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Αναμένεται οι μαθητές να έχουν ενεργητικό ρόλο 

στη μαθησιακή διαδικασία, να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό, να δη-

μιουργήσουν κείμενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης, να ανα-

πτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουρ-

γική σκέψη, να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο 

διαδίκτυο και σε λογισμικά. να εκτιμήσουν της αποτελεσματικότητα της συνεργατικής 

μάθησης, να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του γνωστι-

κού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέως φάσματος πηγών, 

να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υ-

λικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν τα λογισμικά 

και το διαδίκτυο, να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της διερευνητικής – βιωματικής 

μάθησης, να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη 

1772

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



χρησιμότητά τους, να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι 

τους της γνώση, να ενεργοποιήσουν, μέσα από εμπερίες και βιώματα, ατομικές και 

κοινωνικές αξίες και αρχές, να κατανοήσουν ότι τα Θρησκευτικά μπορούν να γίνουν 

προσιτά και κατανοητά μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες με το 

κατάλληλο κάθε φορά οπτικοποιημένο υλικό, να καλλιεργήσουν ανώτερες μορφες́ 

σκέψης, όπως η ανάλυση, η σύνθεση και κατανόηση σημαντικων́ γεγονότων που αφο-

ρούν τον Χριστιανισμό. Η εκτιμωμ́ενη διάρκεια του σεναρίου είναι δύο διδακτικές 

ώρες.  

Αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου 

Διδακτική προσέγγιση: Είναι ανάγκη ο καθηγητής να περιλαμβάνει στο σχεδιασμό των 

επιμερ́ους διδακτικών ενοτήτων μεγάλο φάσμα μαθησιακών δραστηριοτήτων, αξιο-

ποιώντας τους ποικίλους μαθησιακούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει ο μαθητής. 

Πρέπει λοιπόν μέσα από τις δραστηριότητες να στοχεύει: α) στην υποβοήθηση των 

μαθητών, ώστε αυτά που θα μάθουν να απαντούν στις ανάγκες τους αλλά και να απο-

τελούν την αφετηρία για περαιτέρω γνωσ́η και β) στην ενεργητική συμμετοχή σε όλες 

τις φάσεις της μαθησιακής διεργασίας με έμφαση στη σύνδεση της σκέψης με την 

δράση, στον ευρετικό χαρακτήρα της πορείας προς τη γνώση και στον κριτικό τρόπος 

σκέψης. Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται περιλαμβάνει διδακτικές 

μεθόδους, όπως: τη γνωστική-εποικοδομιτική, όπου οι μαθητές εμπλεκ́ονται σε δρα-

στηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η προϋπάρχουσα γνωσ́η με τη νέα, τη διερευ-

νητική, όπου με την καθοδήγηση του διδάσκοντα οι μαθητές αναζητούν στοιχεία σε 

προεπιλεγμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου, την ομαδο-συνεργατική όπου δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να παράγουν λόγο σε έγγραφο με τον επεξεργαστή κειμένου 

(MS WORD), τη μεθοδολογική προσέγγιση όπου τα φύλλα εργασίας είναι έτσι μεθο-

δευμένα, ώστε οι μαθητές σταδιακά να οδηγηθούν στη βαθύτερη μελέτη και γνώση 

των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο.  

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε.: Η μάθηση με ενίσχυση ή καθοδήγηση αποτελεί φυ-

σικό και σημαιν́ον χαρακτηριστικό της νοητικής ανάπτυξης του ατόμου (Mercer, 

2000). Η χρήση των Τ.Π.Ε. με την καθοδήγηση του διδάσκοντα στο σενάριό μας μπο-

ρεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. 

Αυτό γίνεται κυρίως με την δυνατότητα που δίνει ο Η/Υ: α) για μεγαλύτερη κατανόηση 

των διδασκόμενων γεγονότων και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θεμ́ατα γνωρ́ιμα 

γι’ αυτούς, β) με την δυνατότητα για κατανόηση του διδασκόμενου γεγονότος όσον 

αφορά τη βαθύτερη σημασία του και γ) με τη δυνατότητα που δίνει για ανατρο-

φοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν 

τον μαθητή και τον ωθούν στην συνεργασία με τους συμμαθητές του. Στο σενάριό μας 

χρησιμοποιούμε: α) το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το λογισμικό πα-

ρουσίασης power point για το μάθημα των Θρησκευτικων́ Γ’ τάξης που δίνει μια λε-

πτομερή παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του μοναχισμού, β) επιλεγμένες ιστο-

σελίδες του Διαδικτύου, που έχουν σχέση με την μοναχική ζωή και τους ποικίλους 

τρόπους άσκησης, τις μονές του Αγίου όρους μέσα από τις οποίες αναμένεται η 
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επίτευξη της μεγαλύτερης κατανόησης του γεγονότος καθώς και της περαιτέρω 

προσέγγισής του συναισθηματικά μέσα από τη δυνατότητα που δίνεται για αλλη-

λεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον καθηγητή γ) εν́τυπα φύλλα ερ-

γασίας (στον επεξεργαστή κειμένου) και ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με τη βοήθεια ενός 

λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes), που δίνουν την ευκαιρία, εκτός 

από την αξιολόγηση των μαθητών, για μεγαλύτερη συνεργασία με συμμετοχή όλων 

των μαθητών, αλλά και για ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Το μεγαλύτερο όφελος 

για τον μαθητή ειν́αι, ότι δεν αποτελεί έναν παθητικό δέκτη γνωσ́εων, όπως γινόταν με 

το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, αλλά ενεργοποιείται, συνεργάζεται με τους συμμαθητές 

του, κρίνει, συνδιαλέγεται και αναπτύσσει συνθετικές ικανότητες (Φράγκος, 1998). Με 

άλλα λόγια θα λέγαμε ότι με τις Τ.Π.Ε. ο μαθητής στηρίζεται στην προσπάθεια που 

κάνει για να δομήσει ο ίδιος τη γνωσ́η. Ο τρόπος παρέμβασης του διδάσκοντος είναι 

διαμεσολαβητικός και έχει την έννοια της μετάθεσης της ευθύνης «από το κοινωνικό 

στο ατομικό». Έτσι επιτυγχάνεται αυτό που ο Vygotsky αποκαλεί «σκαλωσιά» στη 

δομ́ηση της μάθησης (Vygotsky 1988).  

Το προτεινομ́ενο σενάριο 

Διαδικασία: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο, χωρίζονται σε 12 ομάδες των δύο 

ατόμων, ετερογενεις́ ως προς τις μαθησιακές ή τεχνολογικές δυνατότητες. Παρουσιά-

ζεται για λίγα λεπτά απόσπασμα από την ταινία “το νησί” και στη συνέχεια με τη μέ-

θοδο Artfur Thinking συγκεντρώνονται οι πρώτες πληροφορίες για το θέμα μας που 

είναι η Χριστιανική άσκηση στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάγκη να τεθεί ο στόχος 

της εργασίας που είναι να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν την εξέλιξη της χριστιανικής 

άσκησης, την αξιά των μοναστηριών ως χώρος και τρόπος κατεξοχήν άσκησης που 

αναπτύχθηκε λόγω της εκκοσμίκευσης της κοινωνιας κατά τους πρώτους χρόνους της 

ιστορίας της εκκλησίας. 

Προβληματική: Η διδασκαλία δεν στοχεύει απλως́ στην εξιστόρηση των γεγονότων 

αλλά θετ́ει και ένα θεμελιακό, ανοιχτό ερωτ́ημα για τους μαθητές. Το ανοιχτό ερώτημα 

αφορά την σημασιά που έχει για τους χριστιανούς το γεγονός της άσκησης, πως αυτό 

εκφράζεται ιδιαίτερα στους μοναχούς-μοναστήρια και πρέπει να αναδειχθεί μέσα από 

μια ανακαλυπτική πορεία της μαθησιακής διαδικασίας. Το σενάριο συνοδεύεται από 

φυλ́λο εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιεχ́ει στοιχεία που έχουν άμεση 

σχεσ́η με το υπό διερεύνηση ανοιχτό ερωτ́ημα (οι μαθητές καλούνται να αναφερ́ουν τα 

χαρακτηριστικά της χριστιανικής άσκησης και επιπλέον να προτείνουν κείμενα και ει-

κόνες που το αποδεικνύουν (με επιλογή εικόνων και κειμένων από επιλεγμένες ιστο-

σελίδες του Διαδικτύου). Αυτές οι δραστηριότητες είναι δημιουργικές, διερευνητικές, 

που εμπλέκουν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία, έτσι ωσ́τε μαζί με την εφαρμογή 

να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας.  

Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Α. 1η διδακτική ώρα: Στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας θα γίνει αναφορά στους μα-
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θητές ότι θα εργασθούν ομαδοσυνεργατικά και θα τους γίνει υπενθύμιση των εφαρμο-

γών που θα χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο http://to-

nisi παρακολουθούν απόσπασμα από την ταινία του Ostrov «Το Νησί» και με τη μέ-

θοδο Artfur Thinking συγκεντρώνονται οι πρώτες πληροφορίες για το θέμα μας που 

είναι η Χριστιανική άσκηση. Κατόπιν παρουσιάζεται η ανάγκη να τεθεί ο στόχος της 

εργασίας που ειν́αι να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν την εξέλιξη της χριστιανικής 

άσκησης, την αξιά των μοναστηριών ως χώρος και τρόπος κατεξοχήν άσκησης που 

αναπτύχθηκε λόγω της εκκοσμίκευσης της κοινωνιας κατά τους πρώτους χρόνους της 

ιστορίας της εκκλησίας. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν μονολεκτικά τι γνωρί-

ζουν για το μοναχισμό. Στη συνέχεια ακούνε το τραγούδι των Παπακωνσταντίνου και 

Μάλαμα «Οι καλογέροι» (https://www.youtube.com/). Τους μοιράζεται φύλλο εργα-

σίας όπου τους ζητείται να γράψουν τα χαρακτηριστικά της μοναχικής ζωής με βάση 

το προηγούμενο άκουσμα. Στο εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά 

μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή που 

λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. Οι μαθητές θα ανακοινώσουν τα στοιχεία που 

συνέλεξαν στην τάξη. Στη συνέχεια οι μαθητες́ όλοι διερευνούν το θέμα του μαθήματος 

περιδιαβαιν́οντας στο ήδη εγκατεστημένο λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

και το λογισμικό παρουσιάσεων power point, εντοπίζοντας στοιχεία για τη θεματική 

ενότητα Χριστιανική άσκηση-Μοναχισμός. Πατώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο, οι 

μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν όλο το γεγονός που διερευνουμ́ε. Αυτή η 

δραστηριότητα εμπλουτιζ́εται με παράθεση και ανάγνωση των σχετικων́ χωρίων από 

τη Φιλοκαλία, με το κείμενο να αποδίδεται στην νεοελληνική γλωσ́σα (https://filokalia-

tomos-1c.pdf). Όλα αυτά συνδυάζονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητων́, που 

μεσ́α από ένα εποικοδομητικό διάλογο διερευνούν και προσπαθούν να ανακαλύψουν 

τον σκοπό της ύπαρξης και λειτουργίας του μοναχισμού.  

Β. 2η διδακτική ώρα: Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα και σε συνέχεια των προη-

γουμεν́ων, οι μαθητές χρησιμοποιούν έναν φυλλομετρητή πχ. Internet Explorer για να 

περιηγηθούν σε κάποιες επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο. Η γλώσσα και το ύφος του ́

περιεχομένου ειν́αι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών. Κύριος στόχος είναι να 

ορισθεί ιστορικά και γεωγραφικά αλλά και πολιτιστικά ττο συγκεκριμένο γεγονός. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές θα ανοιξ́ουν την ιστοσελίδα  https://youtube_Byzantini όπου 

μπορούν να ακούσουν ηχογραφημένους ύμνους που αναφέρονται στα συναξάρια των 

αγίων ασκητών. Στη συνέχεια οι μαθητές ανοίγουν άλλη μια επιλεγμένη σελίδα: 

http://photodentro.edu.gr όπου έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μια σειρά από 

ασκητες. Τέλος τους δίνεται η σελίδα https://www.monastiria ή https://www.ag_oros 

όπου μπορούν να γνωρίσουν μοναστήρια του Αγίου όρους. Ζητείται από κάθε ομάδα 

να δημιουργήσει ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, μεσ́α στον οποίο να βάλουν 

επιλεγμένες από αυτούς εικόνες, αναπτύσσοντας ετ́σι την δεξιότητα της άντλησης, 

συλλογής και οργάνωσης δεδομένων. Το τελευταίο μέρος της διδακτικής ώρας α-

φιερώνεται στην αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας. Αυτό επιχειρείται με μια 

άσκηση ηλεκτρονικού σταυρόλεξου με βασικές λέξεις της διδακτικής ενότητας η οποία 

έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes που επι-

τρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, 

1775

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://www.youtube.com/watch?v=bOjlfZ3U61c
https://www.youtube.com/watch?v=bOjlfZ3U61c
https://www.youtube.com/)
https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-1c.pdf
https://greekdownloads.files.wordpress.com/2013/06/filokalia-tomos-1c.pdf
https://youtube_byzantini/
http://photodentro.edu.gr/photodentro/kef3_en17_askhtes_pidx009912/
https://www.youtube.com/watch?v=AB980Sd48sg
https://www.youtube.com/watch?v=8QPIOwRJhOI


αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενων́. Παράγει τις ασκήσεις σε μορφή 

html και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τοπικά ή στο διαδίκτυο με τη χρήση φυλ-

λομετρητή. Επίσης με ένα κουιζ, όπου οι μαθητές μέσω του επεξεργαστή κειμένου 

προσπαθούν να διατυπώσουν τα χαρακτηριστικά της μοναχικής ζωής και τη συμβολή 

τους στον πολιτισμό ακόμη να επιλέξουν μια εικόνα, από αυτές που έχουν στο φάκελό 

τους να την επικολλήσουν στο φύλλο εργασίας τους και να συντάξουν σύντομο κείμενο 

σχετικό με την εικόνα. Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας εκτυπώνονται και αναρτων́ται 

στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

Αξιολόγηση 

Το σενάριο εφαρμόσθηκε απο τον διδάσκοντα ομιλούντα και αξιολογήθηκε ως εξής. 

Πριν ξεκινήσει το σενάριο οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο όπου τους 

ζητήθηκε να καταγράψουν τη γνώμη τους για το μάθημα των θρησκευτικών, να απα-

ντήσουν τι σημαίνει Χριστιανική άσκηση και μοναχισμός και τη γνώμη τους για τη 

χρηση του Η/Υ στο μάθημα. Οι απαντήσεις που εδωσαν ήταν 40% το μάθημα βαρετό, 

21% απάντησαν σωστά στους εξεταζόμενους όρους και 75% είχαν θετική στάση στη 

χρήση του Η/Υ. Μετά το πέρας του σεναρίου δώθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο και οι 

μαθητές απάντησαν με ποσοστό 90% να δείχνουν εντυπωσιασμένοι και ικανοποιημέ-

νοι με το μάθημα, 93% απάντησαν σωστά στους εξεταζόμενους όρους και όλοι 99% 

είχαν θετική άποψη για τη χρήση των υπολογιστών στο μάθημα. Επίσης δήλωσαν εν-

θουσιασμένοι από τον τρόπο αξιολόγησης τους και το ηλεκτρονικό σταυρόλεξο. Η εν-

διάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση δεν έγινε λόγω του περιορισμένου χρόνου του σε-

ναρίου. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου επιβεβαίωσαν την άποψη του 

διδάσκοντα από την προσωπική παρατήρηση και επαφή με τους μαθητες́ του. 

Συμπεράσματα 

Παρατηρούμε ότι η ομαδική εργασία έχει καλύτερα αποτελέσματα, συνεισφέρει στη 

βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για το γνω-

στικό επίπεδο. Έτσι διαμορφώνεται η συνεργατική μορφή διδασκαλίας, συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές της τάξης, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να λειτουργούν δημοκρα-

τικά 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. Οι μαθητές οδηγούνται αβίαστα σε συμπεράσματα και ενερ-

γοποιούν την αντιληπτική τους ικανότητα με τις πικοίλες δραστηριότητες που τους πα-

ρέχει η χρήση Τ.Π.Ε.. 
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e Ευρώπη: Σενάριο διδασκαλίας της γεωγραφίας μέσω Τ.Π.Ε. 

Κοκκινάκη Αριάδνη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ. Εd.  

ariadnikok@gmail.com 

Περίληψη 

Με την παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία ενός μαθήματος Γεωγραφίας στην Έ-

κτη Δημοτικού. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί γενικότερα ο θεσμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ειδικότερα ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της, τα θεσμικά της όργανα 

και τα κράτη μέλη που την αποτελούν. Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, 

οι μαθητές θα διερευνήσουν, θα συλλέξουν πληροφορίες, θα παρουσιάσουν και θα δη-

μιουργήσουν ένα διαδραστικό ψηφιακό χάρτη της Ε.Ε με ανθρωπολογικές, πολιτιστι-

κές και γεωγραφικές πληροφορίες για κάθε μια χώρα χωριστά. Το αντικείμενο διδα-

σκαλίας ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και στη διδακτέα ύλη του σχολικού 

βιβλίου «Γεωγραφία, Μαθαίνω για τη Γη» της Στ Δημοτικού, Ενότητα Δ’ (οι ήπειροι 

– Ευρώπη), Κεφάλαιο 33 (οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Έ-

νωση).  

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδραστικός χάρτης, ψηφιακή αφήγηση  

Η εκπαιδευτική χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γεωγραφίας 

Η γεωγραφία είναι ένα μάθημα το οποίο διδάσκεται στο Δημοτικό στην Ε’ και Στ’ 

τάξη. Σύμφωνα με το σχετικό Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 303 και 304, Μάρτιος 

2003), το εν λόγω μάθημα παύει να αφορά αποκλειστικά στην απομνημόνευση γεω-

γραφικών όρων. Ο κύριος άξονας του διδακτικού πλαισίου μετατοπίζεται στην κατα-

νόηση εκ μέρους του μαθητή του γεωγραφικού χώρου, των αλληλοεπιδράσεων και αλ-

ληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπων και 

η αναγκαιότητα για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Προκειμένου να επι-

τευχτεί ο προαναφερόμενος γενικός σκοπός, είναι αναγκαίο να  εφαρμοστούν συγκε-

κριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, να αξιοποιηθούν κατάλληλα εργαλεία και να 

εκπονηθούν σχέδια εργασίας. 

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται για τη δι-

δασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 

Α.Π.Σ., είναι η ανακαλυπτική, η ομαδοσυνεργατική, η εποικοδομητική και η ενεργός 

συμμετοχή των μαθητών. Μέσα από αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις οι μαθητές α-

ναπτύσσουν κριτική σκέψη, εμπεδώνουν τη νέα γνώση συστηματικά, αναπτύσσουν με-

ταγνωστικές δεξιότητες (Τριλιανός, 1998. Σταυρίδου, 2000), διερευνούν, ανακαλύ-

πτουν, επικοινωνούν, δημιουργούν (Σωτηράκου & Χαλκιά, 2003) και παύουν να πα-

ραμένουν παθητικοί δέκτες. Ταυτόχρονα και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 

στο βιβλίο του δασκάλου «η Γεωγραφία μου» της Στ’ Δημοτικού, απαραίτητα εργαλεία 
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για το μάθημα της Γεωγραφίας είναι οι εικόνες και οι χάρτες, προκειμένου να εξοι-

κειώνονται οι μαθητές με τους γεωγραφικούς όρους, να  συμπληρώνουν τις βιωματικές 

τους  εμπειρίες, αλλά και να βοηθούν το δάσκαλο να προσφέρει συμβατικές αναπαρα-

στάσεις για μη προσεγγίσιμα φαινόμενα και διαδικασίες. . Παράλληλα, η διδασκαλία 

της Γεωγραφίας προσφέρεται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας, κατά τα οποία οι 

μαθητές επιλέγουν το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν, διεξάγουν σχετική έρευνα, 

διατυπώνουν συμπεράσματα και στο τέλος παρουσιάζουν – δημοσιοποιούν την εργα-

σία τους (Ματσαγγούρας, 2002). Με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται η διαθεμα-

τικότητα, η διασύνδεση δηλαδή της γεωγραφικής γνώσης με γνώσεις και εμπειρίες που 

απέκτησε ο μαθητής από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, οι έννοιες που 

σχετίζονται με τη Γεωγραφία αφορούν στην Οικονομία (μεταφορές, υπηρεσίες, προϊό-

ντα) στην Ιστορία (γεγονότα, μνημεία, χρόνος), το περιβάλλον (φυσικό – ανθρωπογε-

νές περιβάλλον), την Κοινωνιολογία και τη Γλώσσα.   

Μέσα στο προαναφερόμενο διδακτικό πλαίσιο που πραγματοποιείται η διδασκαλία του 

μαθήματος της Γεωγραφίας στο Δημοτικό σχολείο, κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή και 

η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., μέσω των οποίων ενισχύεται το εν λόγω πλαίσιο. Η χρήση 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην από-

κτηση νέων γνώσεων μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκμά-

θησης και τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δε-

ξιοτήτων (Αναστασιάδης, 2008). Η αξιοποίηση των νέων μέσων πληροφορίας και επι-

κοινωνίας είναι αναγκαία. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν και να επανα-

προσδιορίσουν τη μαθησιακή διδασκαλία. Συνεπώς, η μάθηση θα γίνεται ενεργητική, 

ο μαθητής δεν θα είναι απλά ένας παθητικός δέκτης πληροφοριών, αλλά θα πειραματί-

ζεται, θα γίνει ένας «μικρός ερευνητής», θα ανακαλύπτει, δεν θα θεωρεί την γνώση ως 

εξαναγκασμό, θα προαχθεί η συνεργασία μαθητών μέσω ομαδικών εργασιών (Βακα-

λούδη, 2003). Παράλληλα, η χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γεωγραφίας ενισχύει 

τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και συνάδει με το γενικότερό της σκοπό 

και να ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνεργατική, η ομαδική μάθηση. 

Ταυτόχρονα, τα περισσότερα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας, όπως και τα εκπαιδευ-

τικά λογισμικά, προσφέρουν πολλές δυνατότητες για επικοινωνία και συνεργασία: ά-

μεση, σύγχρονη επικοινωνία (με ήχο, εικόνα, γραπτό κείμενο), συνεπεξεργασία κειμέ-

νων, εικόνων και ντοκουμέντων πάσης φύσεως, από κοινού επίλυση προβλημάτων, 

διαμοίραση ψηφιακών πόρων, παιχνίδια ρόλων και συλλογικών κατασκευών, συμμε-

τοχή σε Κοινότητες, ιστολογία και wikis, ασύγχρονες επικοινωνίες. Μέσα στο πλαίσιο 

αυτό, οι μέθοδοι που αποκαλούνται με το γενικό όρο ομαδοσυνεργατικές φαίνονται να 

προσφέρουν πολλά διδακτικά πλεονεκτήματα (ΕΑΙΤΥ, 2009). Ο διδάσκων σε όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας διευκρινίζει, συντονίζει, επεξηγεί, κινητοποιεί, διευκολύνει, 

ανατροφοδοτεί, καθοδηγεί και εμψυχώνει τους μαθητές (Αβούρης, 2004). 

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-
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νταλλάσσουν σκέψεις και απόψεις. Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και αυτοκαθο-

ρίζουν την πορεία προς τη γνώση (Αντωνίου& Κρητικού, 2004). Αναπτύσσουν δεξιό-

τητες  εύρεσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας των πληροφοριών με ηλεκτρονικά ερ-

γαλεία και καλλιεργούν τη συνεργατική παραγωγή λόγου μέσω του επεξεργαστή κει-

μένου, ενώ ασκούνται στην παρουσίαση  θεμάτων γεωμορφολογικού και ανθρωπιστι-

κού περιεχομένου με λογισμικό παρουσίασης.  

Παιδαγωγικά στοιχεία του σεναρίου 

 Η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα παρουσιαστεί απευθύνεται σε μαθητές της Στ’ Δημο-

τικού και  αποτελεί μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του μαθήματος της γεω-

γραφίας στη Στ΄ τάξη και εντάσσεται στην ενότητα «Η ευρωπαϊκή Ένωση». Η μορφο-

λογική, γεωγραφική, πολιτιστική και ανθρωπολογική εξέταση της Ευρώπης αποτελεί 

μέρος της διδακτέας ύλης του μαθήματος «Γεωγραφία» της Στ’ τάξης , Ενότητα Δ. 

Μέσα από την ευρύτερη ενότητα « η Ευρώπη», οι μαθητές αποκτούν γνώσεις πολιτι-

σμικές (γνωριμία με τις χώρες της Ευρώπης και τα κυριότερα γεωμορφολογικά τους 

στοιχεία, ανάπτυξη της δυνατότητας κατανόησης ενός χάρτη) και διαπολιτισμικές (σύ-

γκριση των διαφορετικών πολιτισμών). (βιβλίο δασκάλου). Παράλληλα όμως, μια από 

τις βασικές επιδιώξεις του μαθήματος «Η Γεωγραφία μου» στο δημοτικό σχολείο είναι 

να αναπτύξουν οι μαθητές στάσεις, γνώσεις και αρχές που θα τους χαρακτηρίσουν ως 

σύγχρονα κοινωνικοποιημένα μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών (βιβλίο δασκά-

λου). Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές να εμβαθύνουν περισσότερο σε 

θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή ένωση,  μια και εκτός από Έλληνες πολίτες είναι 

ταυτόχρονα και Ευρωπαίοι πολίτες με υποχρεώσεις και δικαιώματα. Έχει επισημανθεί 

(Αμανατίδης, 2015. Ματακιάς, 2015) ότι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

γνωρίζουν για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, αλλά οι γνώ-

σεις τους είναι συγκεχυμένες και δυσδιάκριτες για τον κάθε όρο. 

 Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο, όπου μέσω της ταυτόχρο-

νης χρήσης του σχολικού εγχειριδίου και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προ-

σφέρουν οι νέες τεχνολογίες, οι μαθητές θα εμβαθύνουν σε έννοιες που αφορούν τους 

σκοπούς δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά της όργανα, τα κράτη- μέλη 

που την απαρτίζουν και τον τρόπο λειτουργίας της. Παράλληλα, θα μπορέσουν να προ-

σεγγίσουν όλα αυτά τα ζητήματα βιωματικά, εποικοδομητικά, συνεργατικά και ευχά-

ριστα διαμέσου μιας ποικιλίας ψηφιακών εργαλείων και λογισμικού.  

To παρακάτω προτεινόμενο διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε το 2016 στα πλαίσια του 

προγράμματος teacher4europe, είχε διάρκεια τριών μηνών και απευθύνθηκε σε μαθη-

τές Στ Δημοτικού.  Η ενασχόληση με τις ψηφιακές δραστηριότητες του σεναρίου πραγ-

ματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών ωρών (εβδομαδιαίως) του μαθή-

ματος της «Γεωγραφίας» παράλληλα με τις δραστηριότητες που προτείνονται στο σχο-
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λικό εγχειρίδιο. Επίσης, διατέθηκε η ώρα της ευέλικτης ζώνης, ενώ οι μαθητές μπο-

ρούσαν να ολοκληρώσουν την εργασία τους στο σπίτι και να παρουσιάσουν το παρα-

γόμενο υλικό στην τάξη (αφορά κυρίως στη δραστηριότητα 6).  

Μέθοδος – εποπτικά μέσα  

Επιλέγονται μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, ομαδοσυνεργατική εργασία (Μα-

τσαγγούρας, 2002) και μέθοδος project (Κούσουλας, 2004).  Ως προς τα εποπτικά 

μέσα, συνδυάζονται τα παραδοσιακά (εικόνες, χάρτες, σχολικό βιβλίο) με τα τεχνολο-

γικά (διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά, μηχανές αναζήτησης, λογισμικά εφαρμογών 

γραφείου, ψηφιακά εργαλεία), ενώ η εμπέδωση της κατάλληλης γεωγραφικής γνώσης 

και η συλλογή πληροφοριών επιτυγχάνεται με ομαδικές εργασίες τύπου project και με 

την πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο και στην επίσημη σελίδα της Ε.Ε. Στο τέλος 

η κάθε μια ομάδα οργανώνει την παρουσίασή της και την ανακοινώνει στην τάξη μέσω 

Power point.  

Οργάνωση της τάξης 

Η τάξη διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο και προ-

τζέκτορα. Παράλληλα, το σχολείο διαθέτει πλούσια εξοπλισμένο εργαστήριο υπολο-

γιστών. Επιπλέον, οι μαθητές της τάξης κατέχουν ικανοποιητική γνώση στη χρήση 

Η/Υ, στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, στην οργάνωση των παρουσιά-

σεών τους και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο ή τριών, όπου εργάζονται σε έναν υπολογι-

στή. Η ομαδική εργασία στον υπολογιστή πραγματοποιήθηκε είτε στον υπολογιστή 

της τάξης την ώρα της ευέλικτης ζώνης και της Γεωγραφίας, είτε στο εργαστήριο υ-

πολογιστών του σχολείου όταν αυτό δε χρησιμοποιείτο, ή στο σπίτι όπου η ομάδα μα-

θητών τελειοποιεί την παρουσίασή της και κατόπιν την παρουσιάζει στην τάξη.   

Στόχοι του σεναρίου 

Τεχνολογικοί στόχοι: 

 Να αξιοποιούν οι μαθητές τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., ώστε να τις εντάξουν δη-

μιουργικά στην οικοδόμηση της γνώσης. 

 Να ασκηθούν στη διαχείριση, επεξεργασία και οργάνωση της πληροφορίας μέσα 

από το Διαδίκτυο. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών με ηλε-

κτρονικά εργαλεία και να ασκηθούν στην παρουσίαση με λογισμικό παρουσίασης. 

 Να εξοικειωθούν με την ψηφιακή δημιουργία ταινιών και αποθήκευση εικόνων και 

ήχων, τη σύνθεση και την ανάρτηση εργασιών στο διαδίκτυο, τις παρουσιάσεις με 

βιντεοπροβολέα. 
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 Να συνθέσουν τις πληροφορίες τους και να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό διαδρα-

στικό βίντεο.  

 Να εξοικειωθούν με την ηλεκτρονική γραφή & τις συμβάσεις της (δημιουργία φα-

κέλου, αποθήκευση, παρουσίαση κ.λπ.). 

 Να χειρίζονται κατάλληλα προγράμματα των Τ.Π.Ε. ( power point, movie maker) 

και να οργανώνουν τις παρουσιάσεις τους. 

Διδακτικοί στόχοι: 

 Να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ύπαρξης της Ε.Ε., το σκοπό δημιουργίας 

και τον τρόπο λειτουργίας της. 

 Να γνωρίσουν από ποια κράτη μέλη αποτελείται η ευρωπαϊκή ένωση και τη χρο-

νική πορεία της ένταξής τους.  

 Να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα πολιτιστικά, γεωγραφικά, εθνικά χαρακτηριστικά 

της καθεμιάς, τα αξιοθέατα και τα μνημεία τους. 

Στόχοι δεξιοτήτων: 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογή μεθόδων συναφών με τη φύση του μαθήμα-

τος (αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών από διάφορες πηγές, παρατήρηση, 

ερμηνεία στατιστικών δεδομένων) 

 Να αναπτύξουν ικανότητες σχετικά με τη χρήση λεκτικών και συμβολικών μορφών 

δεδομένων ( κείμενα, εικόνες, χάρτες, γραφήματα, πίνακες) 

 Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες με στόχο την έρευνα γεωγραφικών θεμάτων 

(ΦΕΚ 303-Β΄/13-3-2003).  

Διδακτική πορεία σεναρίου 

1. Το σενάριο διδασκαλίας με στόχο την εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν στη λει-

τουργία και  τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αφετηρία την ανίχνευση της 

προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών. Είναι βασική προϋπόθεση εκ μέρους του δα-

σκάλου η γνώση των  νοητικών μοντέλων που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για το εν 

λόγω θέμα (Κόκκοτας, 2002).Ετσι, οι μαθητές  φτιάχνουν έναν απλό  εννοιολογικό 

χάρτη, που να περιλαμβάνει όποιες λέξεις  αντιπροσωπεύουν κατά τη γνώμη τους το 

θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εννοιολογικός χάρτης  κατασκευάζεται με τη χρήση 

του εικονιδίου Cmap Tools, που είναι εγκατεστημένο ως εικονίδιο στην επιφάνεια ερ-

γασίας του υπολογιστή. Σύμφωνα λοιπόν  με τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις  και ερμη-

νείες των μαθητών που θα αναδειχτούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο δάσκαλος θα 

οικοδομήσει το σχέδιο μαθήματος και τους στόχους και θα το προσαρμόσει στις ιδιαί-

τερες ανάγκες και απαιτήσεις τους.  

2. Κατόπιν, οι μαθητές επεξεργάζονται πληροφορίες  από την ιστοσελίδα της Ε.Ε. 

(http://ec.europa.eu/index_el.htm) για τους στόχους της, τον τρόπο λειτουργίας της, τα 
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θεσμικά της όργανα και τα κράτη- μέλη που την απαρτίζουν. Ακολουθεί  αναφορά για 

την χρονική πορεία ένταξης των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3. Κατόπιν, δημιουργούν μια χρονογραμμή στην οποία κατατάσσουν τις χώρες- μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τη χρονολογία ένταξής τους. Η χρονογραμμή 

μπορεί να γίνει  μέσω excel  ή μέσω των ιστοσελίδων www.timetoast.com ή www.tim-

erime.com.  

4. Φτιάχνουν ένα δυναμικό κολάζ του πολιτικού χάρτη της Ε.Ε. με εικόνα που έχουν 

αναζητήσει στο διαδίκτυο και την έχουν αποθηκεύσει.  Μεταβαίνουν στη διεύθυνση  

http://muzy.com/app/photobox 

5. Οι μαθητές επεξεργάζονται τις δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου σχετικά με 

το λόγο δημιουργίας, την αναγκαιότητα και τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Ε.Ε.. Κα-

τόπιν, καλούνται να κατασκευάσουν ένα σύννεφο λέξεων  που να περιλαμβάνει λέξεις 

– αξίες που επιτυγχάνονται μέσα από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το σύν-

νεφο λέξεων  - Wordle (http://www.wordle.net) οπτικοποιείται η συχνότητα εμφάνισης 

μιας λέξης, μια και οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζονται 

μεγαλύτερες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Έτσι, οι μαθητές   επισκέπτονται το δικτυακό 

τόπο http://www.wordle.net/ και επιλέγουν το Create. Κατόπιν, πληκτρολογούν τις 

λέξεις που θα περιέχει το σύννεφο, χωρισμένες μεταξύ τους με κόμμα. Πατούν Go και 

αποθηκεύουν το σύννεφο λέξεων ως αρχείο εικόνας jpg ή png (μέσω της Ζωγραφικής 

ή του Gimp). Το συννεφόλεξο είναι έτοιμο.   

6. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τρεις ομάδες αναζητούν από την επίσημη ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Ε.Ε. τους κυριότερους οργανισμούς της, που έχουν σχέση με την υγεία, 

την εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να 

ασχοληθεί με ένα ξεχωριστό θέμα, όπου καταγράφει, επεξεργάζεται και δημιουργεί μια 

μικρή παρουσίαση power point και την ανακοινώνει την τάξη.  

7. Ομοίως, οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες αναλαμβάνουν να βρουν πλη-

ροφορίες για τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., το Συμβούλιο των Υπουργών, την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συγκεκρι-

μένα καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο 

λειτουργίας, την έδρα τους, καθώς και φωτογραφίες και να δημιουργήσουν βίντεο ψη-

φιακής αφήγησης. Η ψηφιακή αφήγηση και η ηχογράφηση θα γίνεται μέσω της ιστο-

σελίδας: www.littlebirdtales.com. Αυτή αποτελεί ένα εύκολο εργαλείο ψηφιακής α-

φήγησης για μαθητές δημοτικού. Οι μαθητές κάνουν upload μιας εικόνας ή ενός κει-

μένου και κατόπιν ηχογραφούν τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν. Στη συνέ-

χεια πατούν save και συνεχίζουν την διαδικασία με μια δεύτερη εικόνα, έως ότου κα-

λύψουν όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει. Κατόπιν παρουσιάζουν το βίντεο 

τους στην τάξη. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι 3-4 διδακτικές ώρες και ο 

χώρος πραγματοποίησης είναι το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου.  

1783

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.timetoast.com/
http://www.timerime.com/
http://www.timerime.com/
http://muzy.com/app/photobox
file:///E:/συνέδριο/εργασίες/συννεφόλεξο/wordle%203.png
http://www.wordle.net/


8. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο – τριών ατόμων. Σε κάθε 

ομάδα αναθέτονται τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βρουν πληρο-

φορίες για αυτές και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Συγκεκριμένα, η κάθε ο-

μάδα καλείται να αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τα γενικά χαρα-

κτηριστικά της κάθε χώρας, τα αξιοθέατά της, την πρωτεύουσα και τον πληθυσμό της, 

τυχόν χαρακτηριστικά ήθη και έθιμα,  διάσημα πρόσωπα και παραδοσιακά φαγητά. 

Κατόπιν, τα μέλη της κάθε ομάδας συλλέγουν τις πληροφορίες, τις οργανώνουν και 

δημιουργούν μια ψηφιακή παρουσίαση στο power point με κείμενα, ήχο, εικόνες και 

εφέ. Οι παραπάνω δραστηριότητες καλούνται να γίνουν στο σπίτι. Ορίζεται ένα χρο-

νικό διάστημα 10 ημερών, όπου η κάθε ομάδα οφείλει να συνεργαστεί και να συνε-

δριάσει προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της. Στο τέλος του διαθέσιμου χρόνου 

και εφόσον έχει παραχθεί το ζητούμενο ψηφιακό υλικό, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει το 

ρόλο του δασκάλου και παρουσιάζει «τη χώρα της» στην τάξη, η οποία όπως έχει ήδη 

αναφερθεί διαθέτει υπολογιστή και προτζέκτορα.  

9. Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ένα βίντεο για τη χώρα που τους έχει 

ανατεθεί. Ο δάσκαλος ζητά να μετατραπεί το παραπάνω παραγόμενο ψηφιακό υλικό 

(σε power point) σε βίντεο με ήχο. Αρχικά, αποθηκεύουν τις διαφάνειες της παρουσί-

ασής του σε μορφή JPEG και «κατεβάζουν»  ηλεκτρονικά τον εθνικό της ύμνο. Κατό-

πιν, εργάζονται στο windows movie maker και φτιάχνουν το βίντεο της χώρας τους 

πλαισιωμένο από τη μουσική του εθνικού ύμνου. Το βίντεο παρουσιάζεται επίσης στην 

τάξη και αποθηκεύεται για περαιτέρω χρήση.   

10. Αφού παρουσιαστούν πληροφορίες και βίντεο για όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. , 

οι μαθητές δημιουργούν ένα διαδραστικό ψηφιακό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αρχικά δουλεύουν στο power point. «Κατεβάζουν» εικόνα  ενός πολιτικού χάρτη της 

Ευρώπης. Στη συνέχεια αξιοποιώντας την επιλογή «μορφοποίηση», οι μαθητές σχεδιά-

ζουν το περίγραμμα κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωριστά. Στη συνέχεια επι-

λέγουν την εντολή «χωρίς περίγραμμα» και μετά «Γέμισμα» και «Διαφάνεια 100%». 

Με αυτόν τον τρόπο οριοθετείται η κάθε χώρα επάνω στο χάρτη. 

11. Στο σημείο οριοθέτησης της εκάστοτε χώρας ενσωματώνουμε στο power point το 

αντίστοιχο βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές. Έτσι, πατώντας με το ποντίκι επάνω 

σε κάθε χώρα, εμφανίζεται αυτόματα το βίντεό της με  το πληροφοριακό υλικό, εικόνες 

και τη μουσική υπόκρουση του εθνικού της ύμνου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται 

ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενσωματωμένος ο-

πτικοακουστικό υλικό (Κοκκινάκη, 2016).  

Ο διαδραστικός αυτός χάρτης βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

http://dim-aei-patras.ach.sch.gr/. Επίσης,  η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο  

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B969dya5hW26M0NmZ0pLTW

haZUk 
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Εικόνα 1: ψηφιακή δημιουργία μαθητών, βίντεο χωρών 

Αξιολόγηση 

Η ενασχόληση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες παράλληλα με τις δραστηριότητες 

του σχολικού εγχειριδίου αποτέλεσε μια ευχάριστη και εποικοδομητική δραστηριό-

τητα. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και οι μαθητές απέκτησαν τις επιδιωκόμενες γνώσεις με 

ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, οι οποίες εμπεδώθηκαν για μεγαλύτερο χρονικό διά-

στημα συγκρινόμενες με τα γνωστικά αποτελέσματα μια παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά, κινητο-

ποιήθηκαν δυναμικά και με προθυμία, ενώ επιτεύχθηκε ενεργοποίηση και των πιο συ-

νεσταλμένων μαθητών. 
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Άνοιξη, Πάσχα, ομορφιά και κόκκινα βαμμένα αυγά: όταν τα νήπια γνωρίζουν το 

Πάσχα μέσα από τις Τ.Π.Ε. 

Πέκης Αναστάσιος Μητσοπούλου Κωνσταντίνα 

Υποψ. Διδάκτορας Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 nadiamits81@yahoo.gr 

anastasios.pekis@gmail.com  

Περίληψη 

Οι πανανθρώπινες αξίες της αγάπης προς τον πλησίον, της αλληλεγγύης, της συγχώρε-

σης και της δικαιοσύνης που απορρέουν μέσα από το θαύμα της Ανάστασης του Χρι-

στού είναι ταυτισμένες με τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Η 

διαθεματική προσέγγιση της θρησκευτικής γιορτής του Πάσχα στο νηπιαγωγείο προ-

σφέρει απεριόριστες ευκαιρίες να βιώσουν οι μικροί μαθητές τη σημαντικότερη γιορτή 

της Ορθοδοξίας, καθώς τα ήθη και τα έθιμα της γιορτής του Πάσχα αποτελούν μια 

μοναδική εμπειρία κρύβοντας πολλά χρώματα, αρώματα και μυρωδιές. Το προτεινό-

μενο διδακτικό σενάριο έχει ως στόχο τη διαθεματική προσέγγιση της γιορτής του Πά-

σχα αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πάσχα, ήθη, έθιμα, προσχολική εκπαίδευση, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Μελετώντας τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία έχει καταστεί σαφές πλέον πως  η 

ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκ-

παίδευσης έχει συμβάλλει θετικά στον μετασχηματισμό της καθημερινής διδακτικής  

πρακτικής των εκπαιδευτικών. Αναντίρρητα, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδι-

κότερα στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, έχει αποτελέσει και εξακολουθεί να 

αποτελεί με το πέρασμα του χρόνου, ένα αξιόλογο και σημαντικό συμπληρωματικό 

εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου (Βοσνιά-

δου, 2006; Chronaki, 2000; Clements & Sarama, 2003).   

Στο παρόν διδακτικό σενάριο παρουσιάζεται η προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής 

σε πρακτικό επίπεδο εκπαιδευτικών λογισμικών και Web 2.0 εργαλείων στα πλαίσια 

διαθεματικής προσέγγισης με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τόσο η ανάπτυξη και η συγ-

γραφή του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου όσο και η επιλογή των εκπαιδευτικών 

λογισμικών στηρίχτηκαν στο επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει το σύνολο των διδακτι-

κών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, με βασικό στόχο την αξιοποίηση και 

την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δια-

θεματικής προσέγγισης «Γιορτάζοντας το Ελληνικό Πάσχα απ’ άκρη σε άκρη». 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου 
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και εντάσσεται στη μεθοδολογία της διαθεματικής προσέγγισης, όπως αυτή ορίζεται 

από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003). Στη διαθεματική προσέγγιση, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

(2003),  ο/η νηπιαγωγός έχει επιλέξει το θέμα και έχει οργανώσει τους μαθησιακούς 

στόχους και την εκτιμώμενη διάρκεια που θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίησή 

τους. Το βασικό γνωστικό αντικείμενο από το οποίο αντλούνται οι στόχοι του διδακτι-

κού σεναρίου αφορά την γνωστική περιοχή Παιδί και περιβάλλον, καθώς ο κεντρικός 

θεματικός άξονας είναι η θρησκευτική γιορτή του Πάσχα. Παράλληλα, η επεξεργασία 

του θέματος διαχέεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Μαθηματικά, 

Παιδί και Δημιουργία  Έκφραση,  Παιδί και Γλώσσα, Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών  

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, τα παιδιά έχουν ήδη αρκετές γνώσεις 

σχετικά με τη γιορτή του Πάσχα, καθώς έχουν υλοποιηθεί εκ των προτέρων διαθεμα-

τικές δραστηριότητες αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζουν τις υπάρχουσες 

θρησκευτικές παραδόσεις σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα, τα ήθη και τα έθιμα 

καθώς και τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας και τη σημασία τους.  

Από την πλευρά της χρήσης των Τ.Π.Ε., τα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με βασι-

κές λειτουργίες του υπολογιστή (ενεργοποίηση  απενεργοποίηση υπολογιστή, εκκί-

νηση και χρήση διάφορων λογισμικών, χρήση πληκτρολογίου  ποντικιού, αποθή-

κευση – εκτύπωση, λειτουργία «σύρε και άφησε»). 

Εκτιμώμενη διάρκεια και συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είχε διάρκεια 15 διδακτικές ώρες. Εδώ πρέπει να 

αναφέρουμε ότι τόσο οι δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου όσο και η εφαρμογή 

τους στην τάξη δεν υπερβαίνουν τα σαράντα πέντε περίπου λεπτά, ωστόσο αυξάνονται 

ή μειώνονται ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών 

Οι πρότερες γνώσεις των παιδιών για το θέμα της θρησκευτικής εορτής του Πάσχα: (α) 

Γνωρίζουν μερικά από τα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα. (β) Έχουν προσωπικές αναμνή-

σεις  εμπειρίες από τον εορτασμό του Πάσχα παλαιότερων χρόνων. (γ) Αναφέρονται 

στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Οι αναπαραστάσεις των μαθητών και οι πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους: Μερικές 

φορές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τα γεγονότα των ημερών αυτών με βάση τη 

χρονική τους σειρά και αλληλουχία. 

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ο σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι τα παιδιά να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και 

να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη γιορτή του Πάσχα, αναπτύσσοντας δεξιότητες 
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εξοικείωσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην πράξη. 

Αναλυτικότερα, τα παιδιά επιδιώκεται: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

(α) Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο με έν-

νοιες που συνδέονται με τη θρησκευτική παράδοση του Πάσχα. (β) Να καλλιεργήσουν 

την αισθητική τους αντίληψη, μέσω της τέχνης της ζωγραφικής, δημιουργώντας πα-

σχαλινές εικαστικές συνθέσεις. (γ) Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσο 

επικοινωνίας και ανάπτυξης ιδεών. (δ) Να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος 

ως προς τον άξονα συμμετρίας του. 

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

(α) Να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν, να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τη γνώση  

με εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακά εργαλείο WEB 2.0. (β) Να εκφράζονται 

με δημιουργικό τρόπο και να αναγνωρίζουν τις Τ.Π.Ε. ως μέσο ψυχαγωγίας, εργασίας 

και αλληλεπίδρασης. (γ) Να εντοπίζουν γράμματα στο πληκτρολόγιο. (δ) Να διερευ-

νούν, να πειραματίζονται και να ανακαλύπτουν τη γνώση με λογισμικά ανοικτού τύ-

που.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

(α) Να συνεργάζονται σε ομάδες με κοινούς στόχους και επιδιώξεις. (β) Να οικοδομή-

σουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδι-

κασία. (γ) Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται για την παραγωγή κοινού έργου. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει: α) εποπτικό υλικό με εικόνες για το Πάσχα, β) πλη-

ροφοριακά και λογοτεχνικά κείμενα για το Πάσχα, γ) φύλλα χαρτιού Α4, μαρκαδόροι 

και ξυλομπογιές. Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των δρα-

στηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου είναι η εξής: (α) Η γωνιά του ηλεκτρονικού υ-

πολογιστή, ο οποίος παράλληλα διαθέτει φυλλομετρητή, σύνδεση στο διαδίκτυο και 

εγκατεστημένα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά λογισμικά, και (β) Εκτυπωτής/σαρωτής. 

H πλειοψηφία των λογισμικών που χρησιμοποιούνται ανήκει στην κατηγορία των Web 

2.0 εργαλείων. Το ανοιχτό και δυναμικό περιεχόμενο, το ελκυστικό για μικρά παιδιά 

ψηφιακό περιβάλλον, η ελεύθερη πρόσβαση, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία, η 

απλότητα στον προγραμματιστικό σχεδιασμό, η ευκολία στη χρήση από μικρούς μα-

θητές αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά αυτών των εργαλείων, δημιουργώντας έ-

τσι ένα ενεργητικό μαθησιακό περιβάλλον στο χώρο της εκπαίδευσης (Anastasiades & 

Kotsidis, 2013; Thompson, 2008). Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την υλο-

ποίηση του διδακτικού σεναρίου είναι: 
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- Ψηφιακή εφαρμογή περιήγησης μουσείων Google Art Project: πρόκειται για μια 

ψηφιακή πλατφόρμα της Google, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εικονικής περιή-

γησης στα περισσότερα μουσεία του κόσμου. 

- Web 2.0 εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης Popplet: είναι ένα εργαλείο δη-

μιουργίας νοητικών χαρτών, με πολυμεσικές διαστάσεις καθώς μπορούν να ενσω-

ματωθούν εικόνες, βίντεο και κείμενο. 

- Λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης Google Earth: πρόκειται για το δη-

μοφιλές πρόγραμμα - εργαλείο της Google, που επιτρέπει την εικονική περιήγηση 

και τη γραφική απεικόνιση της Γης. 

- Λογισμικό γενικής χρήσης - επεξεργασίας κειμένου MS Word: είναι το λογισμικό 

της Microsoft Office, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία, αναπαράσταση και επι-

κοινωνία πληροφοριών προφορικού και γραπτού λόγου σε ψηφιακή μορφή. 

- Λογισμικό έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Revelation Natural Art: 

ένα ψηφιακό περιβάλλον ζωγραφικής, αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δη-

μιουργικότητας με πλούσια ποικιλία σχεδιαστικών δυνατοτήτων. 

- Web 2.0 εφαρμογή δημιουργίας διαδικτυακών καρτ-ποστάλ Iwishyouto: μια δω-

ρεάν διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας on line καρτών με ευχάριστο και ελκυ-

στικό περιβάλλον για εικαστικές και δημιουργικές συνθέσεις καρτών. 

- Web 2.0 εφαρμογή δημιουργίας διαδραστικής αφίσας Thinklink: μια διαδραστική 

υπερμεσική εφαρμογή δημιουργίας ψηφιακής αφίσας με την προσθήκη πληροφο-

ριών (εικόνα, ήχοι, ιστοσελίδα), μέσω συνδέσμων, πάνω σε μια εικόνα.  

- Web 2.0 εργαλείο δημιουργίας σύννεφων λέξεων Taxgedo: ένα δωρεάν διαδι-

κτυακό εργαλείο δημιουργίας σύννεφων λέξεων, επιτρέποντας την επεξεργασία και 

τη μορφοποίηση του κειμένου μέσα από μια πλούσια γκαλερί προκαθορισμένων 

σχημάτων σε αφθονία διάφορων χρωματισμών.  

- Web 2.0 εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων Storyjumper: μια σύγχρονη δω-

ρεάν εφαρμογή, στην οποία απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και προσφέρει 

τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών. Το περιβάλλον της εφαρμογής εί-

ναι ιδιαίτερα ευχάριστο και ελκυστικό καθώς περιέχει πλήθος έτοιμων σχεδίων και 

εικόνων που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών. 

- Διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας πόστερ - αφίσας Postermywall: ένα δωρεάν 

εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών πόστερς, ημερολογίων και καρτών με ποικιλία ο-

μαδοποιημένων εικόνων στο οποίο παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα λήψης και 

αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαμοιρασμού σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

- Web 2.0 εργαλείο συνεργατικής επεξεργασίας θεμάτων Padlet: πρόκειται για ένα 
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συνεργατικό εργαλείο μάθησης, ανοιχτού κώδικα που δίνει τη δυνατότητα εμπλο-

κής μαθητών και εκπαιδευτικών στην ανάρτηση και ανταλλαγή υλικού σε ψηφιακό 

περιβάλλον ενώ το περιεχόμενο του μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, βί-

ντεο και έγγραφα.  

- Web 2.0 πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων Picmonkey: μια διαδικτυακή εφαρμογή 

επεξεργασίας εικόνων, φωτογραφιών και δημιουργίας κολλάζ. 

- Διαδικτυακή εφαρμογή έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Wixie: ένα 

Web 2.0 εργαλείο αισθητικής έκφρασης, κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας, με πλούσιο περιβάλλον εικόνων, έτοιμων σχεδίων και 

υλικών ζωγραφικής. 

- Διαδικτυακό λογισμικό δημιουργίας παζλ Astra Gift Maker: ένα δωρεάν πρό-

γραμμα επεξεργασίας και δημιουργίας παζλ από εικόνες. 

- Λογισμικό αξιολόγησης Hot Potatoes: προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατό-

τητα να δημιουργήσει διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων μορφών.  

- Ψηφιακή εφαρμογή δημιουργίας online κουίζ Online Quiz Creator: ένα διαδι-

κτυακό πρόγραμμα δημιουργίας και σύνθεσης διαδραστικών εφαρμογών και ασκή-

σεων, όπως είναι τα κουίζ.  

Οργάνωση της τάξης 

Η οργάνωση της τάξης εμπεριέχει τις παρακάτω μορφές: (α) Εργασία σε ομάδες, όπου 

η οργάνωση της τάξης γίνεται σε οχτώ ομάδες των δύο παιδιών ανά ομάδα. Η δημιουρ-

γία των ομάδων γίνεται από το/τη νηπιαγωγό σε συνεργασία με τα παιδιά. (β) Ατομική 

εργασία, όπου κατά την υλοποίηση της θεματικής προσέγγισης για την γιορτή του Πά-

σχα, τα παιδιά δημιουργούν ατομικές εργασίες με βάση το σχεδιασμό του διδακτικού 

σεναρίου. 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στηρίζεται σε συμπεριφοριστικές, γνωστικές και 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες δίνουν έμ-

φαση στη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης, οι γνωστικές στη διαδικασία κατά την 

οποία δημιουργήθηκε η γνώση ενώ τέλος οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρί-

ζουν τη σημασία της κοινωνικοπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και του συνεργατικού 

περιβάλλοντος (Κόμης, 2004). 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιεί την ομαδοσυνεργατική προσέγ-
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γιση, μια άρτια σχεδιασμένη διδακτική στρατηγική που ενθαρρύνει τη δυναμική αλλη-

λεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητών και επιτυγχάνει ποιοτικά τη μαθησιακή διαδι-

κασία (Ματσαγγούρας, 2000). 

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Η προστιθέμενη αξία του διδακτικού σεναρίου με τη χρήση των Τ.Π.Ε. έγκειται στο 

γεγονός ότι παρέχεται στους μαθητές ένα ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο 

τα παιδιά οικοδομούν γνώσεις με νόημα για αυτά, με τη χρήση κατάλληλων λογισμι-

κών και εφαρμογών. Στο προτεινόμενο διδακτικό σενάριο οι μαθητές χρησιμοποιούν 

εύχρηστα και λειτουργικά διαδικτυακά εργαλεία με αρκετά πλεονεκτήματα, με την κα-

θοδήγηση του/της νηπιαγωγού (Haugland, 2000; Jonassen & Reeves, 1996) . 

Φύλλα εργασίας 

Στην προσχολική αγωγή και ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο απουσιάζει ο συγκεκριμένος 

όρος και η συνακόλουθη εφαρμογή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως «φύλλα ερ-

γασίας» μπορούμε να θεωρήσουμε όλα τα απαραίτητα υλικά και τις γραπτές/προφορι-

κές οδηγίες που δίνει ο/η νηπιαγωγός στα παιδιά, ώστε να υλοποιήσουν μια δραστη-

ριότητα. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε δραστηριότητα του δι-

δακτικού σεναρίου. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου 

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 

Δραστηριότητα 1: Κατά την υλοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης για τη γιορτή 

του Πάσχα, συζητάμε με τα παιδιά για τα πασχαλινά ήθη και έθιμα και για τις ανάλογες 

πασχαλινές δραστηριότητες. Καταγράφουμε τις απόψεις τους σε χαρτί και τις παρου-

σιάζουμε στην ολομέλεια της τάξης. Μετά, αποφασίζουμε με τα παιδιά να δημιουργη-

θούν ατομικές εργασίες με τις προσωπικές τους αναπαραστάσεις για το Πάσχα και να 

γράψουν, όπως μπορούν, τις ευχές τους. 

Κατόπιν, ο/η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της 

Google Arts & Project, ώστε να περιηγηθούν εικονικά στις εικαστικές δημιουργίες του 

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που σχετίζονται με το Πάσχα. Τα παιδιά σε ζευγάρια πα-

ρατηρούν τα έργα τέχνης του μεγάλου αυτού ζωγράφου, κάνοντας «κλικ» πάνω στις 

εικόνες, και εκτυπώνουν μερικές ως εποπτικό υλικό της διαθεματικής προσέγγισης. 
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Εικόνα 1: Εικονική περιήγηση στα έργα του Δ. Θεοτοκόπουλου 

Δραστηριότητα 2: Ολοκληρώνοντας την εικονική περιήγηση στους πίνακες του Δ. Θε-

οτοκόπουλου, ο/η νηπιαγωγός μεταβαίνει στην ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και 

των αναπαραστάσεων των παιδιών σχετικά με τη γιορτή του Πάσχα. Αφού καταγρα-

φούν σε χαρτί του μέτρου στην ολομέλεια της τάξης οι απόψεις των παιδιών, τα παιδιά 

σε ζευγάρια προχωρούν στη δημιουργία νοητικού χάρτη με τη χρήση του Web 2.0 ερ-

γαλείου εννοιολογικής χαρτογράφησης Popplet. 

 

Εικόνα 2:  Εννοιολογικός χάρτης με τη χρήση του Popplet 

Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

Δραστηριότητα 1: Ο/Η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά να γνωρίσουν τον Πανάγιο 

Τάφο ή Ναό της Αναστάσεως σε τρισδιάστατη μορφή, μέσω του ηλεκτρονικού υπολο-

γιστή. Τα παιδιά καλούνται σε ζευγάρια και με την καθοδήγηση του/της νηπιαγωγού 

να περιηγηθούν εικονικά στο δικτυακό τόπο https://www.360tr.com/kudus/kiya-

met_eng/index.html ώστε να γνωρίσουν με αυτό τον τρόπο το ιερό αυτό πολυσύνθετο 

οικοδόμημα – σύμβολο του Χριστιανισμού. Με τη χρήση του ποντικιού ξεκινούν την 

περιήγηση στο Ναό της Αναστάσεως, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στον αύλειο 

του χώρο.  
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Εικόνα 3: Εικονική περιήγηση στο Ναό της Αναστάσεως 

Δραστηριότητα 2: Μετά την εικονική περιήγηση στο Ναό της Αναστάσεως, ο/η νηπια-

γωγός θέτει τον προβληματισμό στα παιδιά της απόστασης του Ναού από τον τόπο 

κατοικίας τους. Στην ολομέλεια της τάξης, τα παιδιά παρατηρούν σε ένα παγκόσμιο 

χάρτη τον τόπο κατοικίας τους (Χανιά) και τον τόπο όπου βρίσκεται ο Ναός της Ανα-

στάσεως (Ιεροσόλυμα) και κάνουν υποθέσεις – μετρήσεις. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια 

του/της νηπιαγωγού και τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης και οπτικοποίησης 

Google Earth, τα παιδιά ορίζουν αρχικά τις δυο τοποθεσίες, τη μονάδα μέτρησης (χι-

λιόμετρα) και τέλος με τη βοήθεια μιας γραμμής μετρούν την απόσταση. 

 
 

Εικόνα 4: Μέτρηση της απόστασης με τη χρήση του Google Earth 

Δραστηριότητα 3: Στα τραπεζάκια εργασίας, τα παιδιά δημιουργούν πασχαλινά μοτίβα 

με αυγά από φελιζόλ που έχουν βάψει σε διάφορους χρωματισμούς και διακοσμούν 

την τάξη. Στη συνέχεια, με τη χρήση του λογισμικού MS Word, τα παιδιά παρωθούνται 

να δημιουργήσουν τα δικά τους μοτίβα με πασχαλινά αυγά, τα οποία και εκτυπώνουν.  
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Εικόνα 5: Μοτίβο πασχαλινών αυγών με τη χρήση του MS Word 

Δραστηριότητα 4: Τα παιδιά δημιουργούν ατομικές κατασκευές με πασχαλίτσες από 

κάνσον χαρτί και σύρμα πίπας και ζωγραφίζουν τις συνθέσεις τους. Αφού ολοκληρώ-

σουν τις εργασίες τους, σε ζευγάρια δημιουργούν με τη χρήση του λογισμικού Revela-

tion Natural Art, πασχαλίτσες με στόχο την αισθητική τους έκφραση αλλά και την κα-

τανόηση της έννοιας της συμμετρίας.   

Δραστηριότητα 5: Τα παιδιά, με τη χρήση της Web 2.0 εφαρμογής δημιουργίας διαδι-

κτυακών καρτ-ποστάλ Iwishyouto επιχειρούν να φτιάξουν ατομικές κάρτες και γρά-

φουν, όπως μπορούν, τις δικές τους πασχαλινές ευχές.  

 

Εικόνα 6: Πασχαλινή κάρτα με τη χρήση του I wishyouto 

Δραστηριότητα 6: Στην ολομέλεια της τάξης, τα παιδιά με το/τη νηπιαγωγό συζητούν 

για τα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα που γνωρίζουν. Μετά από την παρουσίαση πληρο-

φοριών που έχουν φέρει τα ίδια τα παιδιά για τα ελληνικά έθιμα του Πάσχα, καταγρά-

φονται σε χαρτί του μέτρου εκείνα τα έθιμα που τους προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση. 

Χρησιμοποιώντας έναν χάρτη της Ελλάδας, τα παιδιά με τη βοήθεια του/της νηπιαγω-

γού, εντοπίζουν και σημειώνουν τις περιοχές με τα αντίστοιχα ήθη και έθιμα. Κατόπιν, 

με τη χρήση της διαδραστικής εφαρμογής Thinklink, δημιουργούν μια αφίσα με τα 

σημαντικότερα ελληνικά πασχαλινά έθιμα, προσθέτοντας εικόνες και κείμενο.  

Δραστηριότητα 7: Στην ολομέλεια της τάξης, ο/η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να 
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αναφέρουν λέξεις που να θυμίζουν τη γιορτή του Πάσχα και τις καταγράφει σε χαρτί 

του μέτρου. Στη συνέχεια, τα παιδιά παρωθούνται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή 

Taxgedo και να δημιουργήσουν και να γράψουν τα δικά τους συννεφόλεξα με τις λέξεις 

που βρήκαν, αφού πρώτα επιλέξουν το αντίστοιχο πασχαλινό σχέδιο και το χρωματι-

σμό της αρεσκείας τους. Τέλος, εκτυπώνουν την εργασία τους και διακοσμούν τον πί-

νακα εργασιών της τάξης. 

Δραστηριότητα 8: Διαβάζοντας πληροφοριακά και λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με τη 

γιορτή του Πάσχα, τα παιδιά έχουν διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους σχετικά με αυτό το θέμα. Επιστρέφοντας στη γωνιά του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ο/η νηπιαγωγός προτείνει τη δημιουργία μιας αφίσας, που να απεικονίζει 

τα πασχαλινά εδέσματα με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής Postermywall. Κατά 

τη διάρκεια δημιουργίας της αφίσας, τα παιδιά συμβουλεύονται ταυτόχρονα τα οπτι-

κοποιημένα σύμβολα της εργαλειοθήκης του Postermywall που δημιουργήθηκαν από 

το/τη νηπιαγωγό, ώστε να διευκολυνθούν στη δημιουργία τους. Τα παιδιά επιλέγουν 

εικόνες με πασχαλινές λιχουδιές από υπάρχοντα φάκελο και γράφουν, με τη βοήθεια 

του/της νηπιαγωγού, τον τίτλο της αφίσας και τα ονόματα των πασχαλινών εδεσμάτων 

που συνοδεύουν το ελληνικό πασχαλινό τραπέζι. 

 

Εικόνα 7: Ψηφιακή αφίσα πασχαλινών εδεσμάτων με τη χρήση του Postermywall 

Δραστηριότητα 9: Κλείνοντας, τα παιδιά συνοψίζουν τα κυριότερα ήθη και έθιμα της 

Μεγάλης Εβδομάδας που έμαθαν και ζητούν από το/τη νηπιαγωγό να τα καταγράψει, 

ώστε να τα θυμούνται. Μετά, αποφασίζεται στην ολομέλεια της τάξης, η δημιουργία 

ενός ψηφιακού βιβλίου με τις αντίστοιχες εικόνες των εθίμων χρησιμοποιώντας το δια-

δικτυακό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών Storyjumper.  

Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου 

Δραστηριότητα 1: Στα τραπεζάκια εργασίας τα παιδιά αποτυπώνουν εικαστικά με το 

δικό τους τρόπο πασχαλινές εικαστικές δημιουργίες με μαρκαδόρους και ξυλομπογιές. 

Μετά, ο/η νηπιαγωγός σκανάρει τις ζωγραφιές των παιδιών και τις αποθηκεύει σε φά-

κελο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη χρήση του λογισμικού δημιουργίας παζλ 

Astra Gift Maker, κάθε παιδί προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό του παζλ από τη ζω-

γραφιά που έφτιαξε, με την υποστήριξη του/της νηπιαγωγού. 
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Εικόνα 8: Ατομικό παζλ με τη χρήση του Astra Gift Maker 

Δραστηριότητα 2: Μεταβαίνοντας από το ατομικό στο ομαδικό επίπεδο, ο/η νηπιαγω-

γός προτείνει τη διαδικτυακή εφαρμογή Padlet, εξηγώντας στα παιδιά πως με τη συ-

γκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να δημιουργηθεί ένας ψηφιακός πίνακας με όλες τις δη-

μιουργίες τους και ότι μπορούν να τον δούνε όλοι, ακόμη κι από το σπίτι τους. Ο/Η 

νηπιαγωγός παρουσιάζει το διαδικτυακό εργαλείο Padlet, στο οποίο έχει ήδη κάνει λο-

γαριασμό και έχει συνδεθεί. Κλείνοντας, τα παιδιά προχωρούν στο ‘χτίσιμο’ του ψη-

φιακού τοίχου ανεβάζοντας τα αντίστοιχα αρχεία με τις πασχαλινές τους ζωγραφιές 

καθώς και το αρχείο βίντεο που δημιούργησαν με την πασχαλινή τους ευχή.  

 

Εικόνα 9: Πασχαλινός πίνακας τέχνης με τη χρήση του Padlet 

Δραστηριότητα 3: Τα παιδιά με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνων Pic-

monkey πειραματίζονται με τις ζωγραφιές τους. Αφού ανεβάσουν με τη λειτουργία 

«σύρε και άφησε» τις ζωγραφιές τους, δοκιμάζουν τις δυνατότητες αυτού του προγράμ-

ματος, όπως να αλλάξουν τις διαστάσεις ή τη φωτεινότητα της εικόνας ή να τη βελτιώ-

σουν με τη χρήση αντίστοιχων φίλτρων. Τέλος, ανά τετράδες δημιουργούν τέσσερα 

ομαδικά πασχαλινά κολλάζ, τα οποία και εκτυπώνουν για τη διακόσμηση της τάξης.   
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Εικόνα 10: Κολλάζ πασχαλινών εικόνων με τη χρήση του PicMonkey 

Δραστηριότητα 5: Ο/Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης τη διαδι-

κτυακή εφαρμογή έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Wixie. Εξηγεί τη 

λειτουργία της εργαλειοθήκης της συγκεκριμένης εφαρμογής και καλεί, ανά δύο παι-

διά, να δημιουργήσουν τις ψηφιακές τους συνθέσεις με θέμα τη γιορτή του Πάσχα.   

Δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου 

Δραστηριότητα 1: Τα παιδιά σε ζευγάρια καλούνται να συμπληρώσουν τις λέξεις που 

λείπουν σε ένα μικρό πληροφοριακό κείμενο που δημιουργήθηκε από το/τη νηπιαγωγό 

με τη χρήση του λογισμικού αξιολόγησης Hot Potatoes. Ο/Η νηπιαγωγός διαβάζει στα 

παιδιά κάθε πρόταση ενώ τα παιδιά συμπληρώνουν τα αντίστοιχα κενά αντιγράφοντας 

από κάρτες αναφοράς που υπάρχουν μπροστά τους τις λέξεις που λείπουν. 

Δραστηριότητα 2: Τα παιδιά καλούνται να παίξουν το κουίζ που δημιουργήθηκε από 

το/τη νηπιαγωγό με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής δημιουργίας κουίζ Online Quiz 

Creator.  

 

Εικόνα 11: Κουίζ με τη χρήση του Onlinequizcreator 

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 
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Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αξιοποίησε τις Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, ενι-

σχύοντας τη μαθησιακή διαδικασία και την κατάκτηση της γνώσης. Τα παιδιά συνερ-

γάστηκαν, αλληλεπίδρασαν και αξιοποίησαν τα εκπαιδευτικά λογισμικά με αποτελε-

σματικότητα και, πάντοτε βέβαια, με την ενθάρρυνση, την καθοδήγηση και την επί-

βλεψη του/της νηπιαγωγού. Παρατήρησαν, διερεύνησαν, πειραματίστηκαν, ακολούθη-

σαν και εκτέλεσαν απλές εντολές και οδηγίες. Κατανόησαν τη σημασία του ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και των Τ.Π.Ε. ως μέσων ψυχαγωγίας, εργασίας, αλληλεπίδρασης 

και εμπλουτισμού των γνώσεων τους. Δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να 

προσαρμοστούν σε νέα λογισμικά και εφαρμογές. Το περιβάλλον των περισσότερων 

ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικών τράβηξε το ενδιαφέρον τους με αποτέλεσμα η 

ενασχόληση τους να είναι δημιουργική. 

Βιβλιογραφία 

Anastasiades, P.S. & Kotsidis, K. (2013). The challenges of Web 2.0 for education in 

Greece: A review of the literature. International Journal of Web-Based Learn-

ing and Teaching Technologies, 8 (4), 19-33. 

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές. Προοπτικές, προβλήματα και 

προτάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαί-

δευση. Αθήνα: Gutenberg. 

Chronaki, A. (2000). Computers in classrooms: Learners and Teachers in new roles. 

In B. Moon, S. Brown, & M. Ben-Peretz (Eds.), International Companion in 

Education. Routledge. London: Routledge. 

Clements, D. & Sarama, J. (2003). Young children and technology: What does the re-

search say? Young Children, 58 (6), 34-40. 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης  επι-

μόρφωσης (2013). Τεύχ. 1, Γενικό μέρος. Γ έκδοση. Πάτρα: ΙΤΥ. 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επι-

μόρφωσης (2011). Τεύχ. 2β, Κλάδοι ΠΕ 60. Α έκδοση. Πάτρα: ΙΤΥ.  

Haugland, S. (2000). Computers and Young Children. ERIC Digest. Champaign, IL: 

ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. ED 

438926. 

Jonassen, D.H. & Reeves, T. C. (1996). Learning with Technology: Using computers 

as cognitive tools. In D.H. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educa-

tional communications and technology (pp. 693-719). New York: Mcmillan. 

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πλη-

ροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

1799

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρη-

γόρης. 

Thompson, J. (2008). Don’t be afraid to explore Web 2.0. The Phi Delta Kappan, 

Vol.89, No.10, 711,778. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. (2003). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το 

νηπιαγωγείο. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., ΦΕΚ 304/Β 13-03-2003. 

Ηλεκτρονικές παραπομπές 

https://www.onlinequizcreator.com/el/to-koyiz-toy-pasha/quiz-201536 

https://www.thinglink.com/scene/790644364429754368 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m011k6_ 

https://www.storyjumper.com/book/index/28832866/5741842720721 

 

1800

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://www.onlinequizcreator.com/el/to-koyiz-toy-pasha/quiz-201536
https://www.thinglink.com/scene/790644364429754368
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m011k6_
https://www.storyjumper.com/book/index/28832866/5741842720721


Δημοτικά Τραγούδια και Κρητική Λογοτεχνία 

Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε. 

Δεληγιάννη Άρτεμις 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

artemisdeligianni@yahoo.gr 

 Περίληψη 

Με το παρόν σενάριο οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν τα Δημοτικά τραγούδια 

και την Κρητική λογοτεχνία και να εντοπίσουν βασικά χαρακτηριστικά τους μελετώ-

ντας αντιπροσωπευτικά έργα της περιόδου και διακρίνοντάς τα σε έργα λαϊκής-συλλο-

γικής και προσωπικής δημιουργίας. Το τελικό παραγόμενο υλικό θα το αναρτήσουν 

στο wiki της τάξης τους, το "Εν Λευκώ", στην ιστοσελίδα του σχολείου τους αλλά και 

στο διαδικτυακό τόπο issuu.com ως διαδικτυακό βιβλίο που μελετά τα διάφορα λογο-

τεχνικά ρεύματα επιβεβαιώνοντας την ιστορική συνέχεια, την αλληλοσυμπλήρωση και 

την εξέλιξη της Νεοελληνικής ποίησης. Απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές, μέσω 

σφαιρικής προσέγγισης και συγκριτικής μελέτης, να ανιχνεύσουν την πολυσημία της 

ποίησης και την πολλαπλή ανάγνωσή της, στοιχείο που θα τους οδηγήσει σταδιακά 

στην αισθητική απόλαυση που αποτελεί και τελικό κέρδος των μαθητών από τη Λογο-

τεχνία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοτικό Τραγούδι, Κρητική Λογοτεχνία, Συμμετοχικές πρακτικές 

Ταυτότητα σεναρίου 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Ιστορία 

και Νεοελληνική γλώσσα. Χρονολογία εφαρμογής: Μάιος 2014, 2015 και 2016 

(Διάρκεια:8 ώρες). Χώρος:α) Φυσικός χώρος: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πλη-

ροφορικής, αίθουσα προβολών και β) Εικονικός χώρος:Wiki της τάξης (Εν λευκώ), 

ιστοσελίδα του σχολείου, διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα: issuu.com (ebook). 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές:  

 εξοικείωσή τους με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με τα δικτυακά εργαλεία 

και τους διαδικτυακούς ιστoτόπους που θα να ανατρέξουν κατά την εργασία τους  

 πρωτοβουλία και ευελιξία δημιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με γνώση λογισμι-

κών, προγραμμάτων Η/Υ και γνώση χρήσης της ασύγχρονης ψηφιακής πλατφόρ-

μας wiki  

 εξασφάλιση συνεχόμενου δίωρου μαθήματος  

 Προϋποθέσεις υλοποίησης ως προς την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου:  

 εργαστήριο πληροφορικής με 7-8 τουλάχιστον Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και 

ηχεία, αίθουσα προβολών με Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

 Προεγκατεστημένα προγράμματα Η/Υ και εκπαιδευτικά λογισμικά  
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Εισαγωγή - Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Το σενάριο έχει ως βασικό στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τα Δημοτικά τραγούδια και 

την Κρητική λογοτεχνία. Επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά 

της δημοτικής και κρητικής ποίησης, να εμβαθύνουν στα νοήματά τους αναπτύσσοντας 

ανώτερες δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης) για να συνειδητοποιήσουν 

τη διαχρονικότητα των προβληματισμών που εκφράζονται, εντάσσοντας το εκάστοτε 

ποίημα στο ιστορικο-κοινωνικό του πλαίσιο και διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για την ποίηση. 

Η επιλογή της προς εξέταση περιόδου αποτελεί την απαρχή της Νεοελληνικής Λογο-

τεχνίας. Σκοπός είναι οι μαθητές να μάθουν να διερευνούν έχοντας πρώτα θέσει κριτή-

ρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας των στοιχείων που εντοπίζουν, να αντλούν πληροφο-

ρίες από έγκριτες ιστοσελίδες, να συγκρίνουν και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες 

τους καταλήγοντας σε συμπεράσματα μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης, σύνθεσης 

και αναδόμησης. Στην κατάκτηση αυτή θα συμβάλει αποφασιστικά όχι μόνο η μετω-

πική διδασκαλία, που θα εφαρμοστεί με εισήγηση μόνο στην αρχική παρουσίαση του 

περιεχομένου και της στοχοθεσίας της ενότητας, αλλά και άλλες συμμετοχικές διδα-

κτικές πρακτικές, όπως οι ερωταποκρίσεις, ο καταιγισμός ιδεών και η χαρτογράφηση 

εννοιών-εννοιολογικός χάρτης, που σκοπεύουν να κινητοποιήσουν τη σκέψη των μα-

θητών, να τους εντάξουν δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία, να προάγουν την αλλη-

λεπίδραση μεταξύ τους και να δημιουργήσουν ένα κλίμα διαλόγου. Ασφαλώς, θα ακο-

λουθηθεί και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που προφέρει απεριόριστες δυνατότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, σύγχρονης και ασύγχρονης μέσω της ψηφιακής πλατ-

φόρμας wiki, που διευρύνει το σχολικό χώρο και χρόνο προσφέροντας στους μαθητές 

τη δυνατότητα παράλληλης εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ τους εκτός σχολικού ω-

ραρίου. Με το wiki οι μαθητές εξοικειώνονται με την ανάρτηση και έκθεση των εργα-

σιών στους σε αληθινό κοινό, ανατροφοδοτούνται με την ανάρτηση των εργασιών και 

τα σχόλια των υπόλοιπων ομάδων, τα μέλη της ίδιας ομάδας αλληλοσυμπληρώνουν 

κατόπιν συνεννόησης την εργασία τους, συγχρονίζονται, σχολιάζουν ή και αναπροσαρ-

μόζουν επιμέρους ενότητές της χωρίς απαραίτητα να συναντούνται σε φυσικό χώρο. 

Μέσα σε ένα τέτοιο παιδαγωγικό κλίμα, βάσει των θεωριών μάθησης (επιμορφωτικό 

υλικό Β΄επιπέδου, Γενικό μέρος:38-40) ενισχύεται η μάθηση, αφού ενοποιείται και 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 κατάλληλα τη νέα γνώση. Εμ-

ψυχώνει τα παιδιά, τα υποστηρίζει, τα καθοδηγεί και τα ενθαρρύνει να αναπτύξουν την 

αυτονομία τους. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας ότι η μάθηση συντελείται μέσα σε συ-

γκεκριμένα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις..) και 

ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, 
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σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δρα-

στηριοτήτων, προωθεί την εμπλαισιωμένη μάθηση και ενεργοποιεί και τη ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξης του κάθε μαθητή Vygotsky (εφόσον βοηθά το μαθητή να εξε-

ρευνήσει το εσωτερικό δυναμικό του που βρίσκεται σε εν δυνάμει λανθάνουσα κατά-

σταση εξέλιξης). Οι κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρί-

ζουν τη συνεργατική μάθηση και συνδέονται με μια νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλ-

λόντων που χρησιμοποιούνται και στο παρόν σενάριο και που αξιοποιούν τις δυνατό-

τητες των εργαλείων Web 2.0 και των πολυμέσων. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ εξασφαλίζει 

τη δημιουργία κειμένων απλών και πολυτροπικών, ατομικά και ομαδικά, γεγονός που 

οξύνει τις πνευματικές δεξιότητες των μαθητών (αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή, α-

νάλυση, σύνθεση, παρουσίαση των πληροφοριών). Όλα αυτά προετοιμάζουν το σημε-

ρινό μαθητή για αυριανό πολίτη συμβάλλοντας 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 για να μπορεί να ελέγχει 

σφαιρικά, να συγκρίνει όλα τα δεδομένα, να κρίνει αντικειμενικά, να διερευνά βαθύ-

τερα και να διατυπώνει λογικά επιχειρήματα αιτιολογώντας κάθε φορά τη θέση του. Ο 

μαθητής του σήμερα και πολίτης του αύριο οφείλει να είναι ενεργά σκεπτόμενος και 

βαθιά προβληματισμένος. 

Στόχοι και Συνδυασμός τους 

Βάσει του θεωρητικού μοντέλου του Ρόμβου της γλωσσικής εκπαίδευσης (Κουτσο-

γιάννης, 2012, επιμορφ. υλικό, ειδικό μέρος :71-74) οι στόχοι διακρίνονται σε : 

1. Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής:  

 Να έρθουν σε επαφή με θεμελιώδεις αξίες της εποχής, όπως η ελευθερία, η αγωνι-

στικότητα, η εντιμότητα, το ήθος, η δικαιοσύνη.  

 Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα της ποίησης, των κοινωνικών, πολιτικών και 

ιδεολογικών προβληματισμών του ανθρώπου  

 Να προβληματιστούν για θέματα ζωής και στάσεις συμπεριφοράς που θίγονται στα 

υπό μελέτη έργα εντοπίζοντας την εξέλιξη των αντιλήψεων αυτών στον χρόνο.  

2. Γνώσεις για τη Λογοτεχνία: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών 

αντιμετωπίζοντάς τα "όχι ως ποιητικά έργα παρά ως ενέργειες των ανθρώπων ε-

νταγμένες στην κοινωνία που τα γέννησε" (Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας, Νεοελ-

ληνική Λογοτεχνία, Πρόσωπα και θέματα, Κειμενικά είδη , Δημοτικό τραγούδι) 

και να τα εντοπίσουν σε διάφορα έργα. 
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 Να προσεγγίσουν αντιπροσωπευτικά δημοτικά τραγούδια και αποσπάσματα κρη-

τικής λογοτεχνίας λαμβάνοντας υπόψη τους το τότε ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο 

(πατριαρχική κοινωνία, κλειστή αγροτική οικονομία) 

 Να ασκηθούν στην συνεργατική παραγωγή λόγου διαφορετικών κειμενικών ειδών 

(άρθρο, συγκριτικό πίνακα, επιχειρηματολογικό κείμενο, βιογραφικό σημείωμα) 

υιοθετώντας την κατάλληλη γλώσσα και ύφος συνδέοντας τη λογοτεχνία με τη 

Γλώσσα (σχ. εγχειρίδιο γλώσσας Γ΄Λυκείου :166, γλώσσας Β΄Λυκείου:77,γλώσ-

σας Α΄ λυκείου, επιχειρηματολογικό κείμενο με αιτιολόγηση) 

 Να εξομαλύνουν τη γλωσσική ορολογία κατανοώντας τη σχέση μορφής και 

 περιεχομένου αξιοποιώντας εξωκειμενικά ιστορικά στοιχεία 

 Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση ποίησης και εποχής κατανοώντας ότι η ποί-

ηση ως μορφή Τέχνης (όπως και η ζωγραφική ή η μουσική) εμπνέει τον άνθρωπο 

και αποτελεί μέσο έκφρασης των προβληματισμών του και εξωτερίκευσης των συ-

ναισθημάτων του.  

3. Γραμματισμοί: 

 Να πειραματίζονται με τις δυνατότητες ορθής χρήσης της γλώσσας παράγοντας το 

προσωπικό τους γραπτό έργο (γλωσσικός γραμματισμός, Ειδικό μέρος: 77-78)  

 Να εξοικειωθούν με τα νέα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης, την ομαδοσυνεργατική 

διαδικασία , έναν νέο τρόπο δράσης και να παράγουν και οι ίδιοι νέα γνώση  

 Να αναπτύξουν την ικανότητα αναζήτησης, κριτικής επιλογής, αξιοποίησης πλη-

ροφοριών από το διαδίκτυο (ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός, Ειδικό μέρος: 77-

78) και ανάρτησης εργασιών στο wiki (περιβάλλον ανατροφοδότησης 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 - οριζό-

ντια ανάγνωση της οθόνης - read the world not the word, Freire)  

 Να αναπτύξουν τη δεξιότητα της μεταγνώσης (έλεγχος όλων των παραμέτρων πριν 

την τελική επιλογή της πληροφορίας και την εξαγωγή συμπεράσματος) 

 Να ενεργοποιήσουν την ιστορική, κοινωνική και πολιτική τους κρίση για να φωτί-

σουν και τις άδηλες πλευρές των κειμένων, αξιολογώντας τα με σαφή κριτήρια 

4. Διδακτικές πρακτικές και μέσα: 

Το παρόν σενάριο αξιοποιεί μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων για ενεργοποιήσει και 

να εμπλέξει άμεσα τους μαθητές. Αρχικά, αξιοποιείται σε όλες τις ομάδες η μετωπική 

διδασκαλία με τη μορφή εισήγησης, που εφαρμόζεται μόνο κατά την αρχική παρουσί-

αση του περιεχομένου και της στοχοθεσίας της ενότητας, για να μεταδοθούν σύντομα 

συγκροτημένες γνώσεις και πληροφορίες και να εισαχθούν ομαλά οι μαθητές στο θέμα. 

Στη συνέχεια, αξιοποιούνται συνολικά στην τάξη οι ερωταποκρίσεις (Βασάλα, 

2013:42-53) που προωθούν την αυτενέργεια των παιδιών παρακινώντας σε σκέψη και 

δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συμμετοχής αναπτύσσοντας 
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ταυτόχρονα με την ανατροφοδότηση και την κριτική ικανότητα και την προφορική έκ-

φραση. Ακολουθεί σε όλες τις ομάδες ο καταιγισμός ιδεών (Βασάλα, 2013:142-169) 

(brainstorming), απαραίτητος για συνειρμική ανάκληση πρότερων γνώσεων των μαθη-

τών για τη Δημώδη παράδοση και την Κρητική Λογοτεχνία αλλά και γιατί προσδίδει 

ενεργητικό ρυθμό στην εκπαιδευτική διεργασία, ενισχύει την ελεύθερη και απρόσκο-

πτη έκφραση των μαθητών, αναπτύσσει τη δημιουργική φαντασία των παιδιών και α-

ξιοποιεί προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα και τον σε-

βασμό στις απόψεις των άλλων. Σε συγκεκριμένη ομάδα (3η) ακολουθείται και η χαρ-

τογράφηση εννοιών-εννοιολογικός χάρτης (Βασάλα, 2013:142-169) 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 κάθε ομάδας μπορούν να 

διενεργήσουν και βιβλιογραφική έρευνα, αφού είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και 

τις νέες τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνουν να ερευνούν, να εντοπίζουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για το θέμα τους (είδη Δημοτικων τραγουδιών, πατριαρχική 

κοινωνία, θέση γυναίκας), να τις επεξεργάζονται, να τις ερμηνεύουν συνδυαστικά και 

να επιλέγουν κριτικά (ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός). Ασφαλώς, ακολουθείται στο 

σύνολο της τάξης και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Επιμορφωτικο υλικό, γενικό 

μέρος, σελ.48) που εξασφαλίζει ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, αφού οι μαθητές διε-

ρευνούν, ανταλλάσσουν γνώμες, αξιολογούν και αναδιαμορφώνουν αντιλήψεις και 

στάσεις. Η μέθοδος αυτή αναπτύσσει το συναίσθημα της ευθύνης για την παραγωγή 

του συλλογικού αποτελέσματος και ταυτόχρονα καλλιεργεί και την αξιολογική ικανό-

τητα των μαθητών μέσα από τις διαδικασίες της ετεροαξιολόγησης και της αυτοαξιο-

λόγησης.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως καθοδηγητικός και συμβουλευτικός. Παρεμ-

βαίνει ως διαμεσολαβητής κατευθύνοντας τα παιδιά (αρχή κατευθυνόμενης αυτενέρ-

γειας, Επιμορφωτικο υλικό, γενικό μέρος, σελ.38) ή θέτοντας ερωτήματα για επίλυση 

αποριών. Παρακινεί τους μαθητές να αυτενεργήσουν αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, 

τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν κατανοώντας πως η έρευνα είναι βασικό εργαλείο 

για το τελικό τους αποτέλεσμα, τους καθοδηγεί 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 επεξεργαστούν αυτήν τη νέα γνώση (ανακαλυπτική και διερευ-

νητική μάθηση) και στη συνέχεια τα βοηθά να την ανασυνθέσουν συνεργατικά οικο-

δομώντας την στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους (εποικοδομητική μάθηση).  

Ε. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο, ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ: 

Το διδακτικό αυτό σενάριο ακολουθεί το Ε.Π.Π.Σ. για τη Λογοτεχνία και στα μέσα και 

τη μέθοδο διδασκαλίας που προτείνεται να υιοθετηθούν κατά την υλοποίησή του και 

στους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει. Κεντρικός άξονας είναι να γνωρίσουν οι μα-

θητές την Δημοτική ποίηση και Κρητική λογοτεχνία και να αποτυπώσουν όσα έμαθαν 
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με τις νέες τεχνολογικές μεθόδους αξιοποιώντας ποικιλοτρόπως τις ΤΠΕ και τα εργα-

λεία του Web 2.0. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται και με το ΑΠΣ αλλά και με τη διαφορε-

τική προσέγγιση της γνώσης στα πλαίσια του Νέου Σχολείου που είναι ανοικτό στην 

κοινωνία, και ευνοεί την ενεργητική εμπλοκή του σύγχρονου μαθητή στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία χειραφετώντας τον και καθιστώντας τον άτομο αυτόνομο, υπεύθυνο 

και συνδημιουργό του εκπαιδευτικού υλικού. 

ΣΤ. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: 

Το σενάριο αξιοποιεί δημιουργικά τις Τ.Π.Ε ωθώντας τους μαθητές στη διερεύνηση, 

στην κριτική και επιλεκτική αναζήτηση πληροφοριών, στην αξιοποίηση υλικού από 

διαδικτυακές πηγές και στην εξοικείωσή τους με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης. Η 

επαφή τους με το ανοικτό συνεργατικό περιβάλλον του wiki (Επιμορφωτικό υλικό, γε-

νικό μέρος, σελ.86) λειτουργώντας ως εικονικός χώρος συνάντησης, συνεργασίας, α-

νατροφοδότησης και ανταλλαγής απόψεων θα τους εισάγει στην έννοια της διεύρυνσης 

του σχολικού χώρου και χρόνου, καθώς θα τους εξασφαλίσει την ευκαιρία της εξ απο-

στάσεως επικοινωνίας και θα τους εξοικειώσει με την ανάρτηση των εργασιών τους 

στο χώρο αυτό αναπτύσσοντας νέους γραμματισμούς μέσα σε αυθεντικές περιστάσεις 

επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την παραγωγή γρα-

πτού λόγου μέσω του word, με τη διαδικασία δημιουργίας παρουσιάσεων με το λογι-

σμικό ppt και με άλλα πολυμεσικά εργαλεία (παρακολούθηση βίντεο, ακρόαση απαγ-

γελίας ή μελοποίησης ποιημάτων από το youtube, δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με 

το πρόγραμμα Cmap tools...). Όλα αυτά θα προωθήσουν τον ψηφιακό και κριτικό 

γραμματισμό των μαθητών, εφόσον θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, θα συνεργαστούν, 

θα παράγουν πολυτροπικά κείμενα, θα αναζητήσουν, αν χρειαστεί, ερμηνείες δυσνόη-

των λέξεων σε συμφραστικά λεξικά και τελικά θα παραδώσουν ένα ομαδικό έργο ανα-

δεικνύοντας την κριτική τους σκέψη ως πολίτες του κόσμου. Κύριος παράγοντας επι-

τυχίας θα είναι και η μετατόπιση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού, αφού καλείται 

πλέον με τις Νέες Τεχνολογίες να συμπορευτεί με τη νέα κειμενική πραγματικότητα 

των μαθητών του και να εντάξει στη διδασκαλία του τα νέα ψηφιακά και συνεργατικά 

περιβάλλοντα εκμεταλλευόμενος την προστιθέμενη αξία τους και τις δυνατότητες τους. 

Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. οι μαθητές κατανοούν ότι το παραγόμενο υλικό είναι 

αποτέλεσμα της ομάδας και ότι συνδιαμορφώνεται από όλους.  

Ζ. Περιγραφή του σεναρίου  

Ο εκπαιδευτικός αρχίζει με μια σύντομη εισήγηση σε όλους τους μαθητές για να πα-

ρουσιάσει τα βασικά στοιχεία των Δημοτικών τραγουδιών και της Κρητικής λογοτε-

χνίας και στη συνέχεια ως αφόρμηση βάζει στα παιδιά να ακούσουν την απαγγελία 

ορισμένων επιλεγμένων δημοτικών τραγουδιών και τον Ερωτόκριτο. Σκοπός είναι η 

κινητοποίηση 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 άγνωστων λέξεων, με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών ο εκ-

παιδευτικός ρωτάει όλους τους μαθητές "Τί γνωρίζετε για τα Δημοτικά τραγούδια ή την 
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Κρητική λογοτεχνία και ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τις αντιλήψεις που εκφράζο-

νται μέσω αυτών;" Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφραστούν ελεύθερα και αυθόρμητα 

και οι ιδέες τους καταγράφονται στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό χωρίς ο ίδιος να 

παρεμβαίνει ή να σχολιάζει. Στο σημείο αυτό μπορεί να αρχίσει μια συζήτηση μεταξύ 

των μαθητών με συντονιστή τον καθηγητή ο οποίος με ερωτήσεις καθοδηγούμενης 

αυτενέργειας προσπαθεί να εμπλέξει τα παιδιά στις έννοιες του ποιήματος και να εμ-

βαθύνουν στους προβληματισμούς που θέτει. Οι μαθητές μαθαίνουν να συζητούν, να 

απαντούν τεκμηριωμένα και να συγκροτούν τη σκέψη τους αναλύοντας, συνθέτοντας 

και αξιολογώντας και τις απόψεις των συμμαθητών τους. Ακολούθως, χωρίζονται σε 

έξι ομάδες των 4 παιδιών (ανάλογα και με τις δεξιότητες που έχουν στο χειρισμό του 

η/υ) και διανέμονται φύλλα εργασίας (έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά), που θα τα επε-

ξεργαστούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και θα τα παρουσιάσουν στην 

ολομέλεια. Οι μαθητές όλων των ομάδων θα χρειαστεί να κάνουν μια βιβλιογραφική 

έρευνα στο διαδίκτυο για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τα είδη των δημοτικών τρα-

γουδιών, τα χαρακτηριστικά τους, τα πρότυπα που προβάλλει η Κρητικη λογοτεχνία, 

την εποχή στην οποία αναφέρονται, για να συμπληρώσουν τεκμηριωμένα τα φύλλα 

εργασίας. Επιλέγουν τις σωστές πληροφορίες μετά από έλεγχο, σύγκριση, διασταύ-

ρωση και αξιολόγησή τους. Στόχος είναι να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και 

τα διαδικτυακά περιβάλλοντα του Web 2.0, να μάθουν να δημιουργούν εννοιολογικούς 

χάρτες και να παρουσιάζουν με λογισμικό ppt ή prezi τις εργασίες τους , ως αποτέλε-

σμα συμμετοχικών και συνεργατικών διαδικασιών. Το τελευταίο διδακτικό δίωρο οι 

ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια το έργο τους, αναπτύσσουν προφορικά όσα έ-

μαθαν εστιάζοντας στα σημαντικότερα στοιχεία. Παράλληλα, το υλικό κάθε ομάδας 

διανέμεται φωτοτυπημένο στις υπόλοιπες, ενώ έχει ήδη αναρτηθεί στο wiki της τάξης 

για εξοικονόμηση χρόνου.  

Φύλλο εργασίας για την 1η ομάδα 

 Με αφορμή τη δεύτερη θεματική ενότητα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα 

μελετήσουμε την πορεία και την εξέλιξη της ποίησης από την Παραδοσιακή στην πιο 

μοντέρνα μορφή της.  Ξεκινώντας λοιπόν το ταξίδι μας στα μονοπάτια της Νεοελληνι-

κής ποίησης θέτουμε σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό Λεύκωμα Λογοτε-

χνίας που να εμπεριέχει αντιπροσωπευτικά έργα όλων των λογοτεχνικών περιόδων, το 

οποίο στη συνέχεια να το αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας αλλά και 

στο διαδικτυακό τόπο issuu.com ως διαδικτυακό βιβλίο. Θα ήταν καλό λοιπόν η πρώτη 

μας στάση να γίνει στα Δημοτικά μας τραγούδια και στην Κρητική Λογοτεχνία για να 

αναζητήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Ασφαλώς, θα πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί στην εξέτασή μας, γιατί πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη ποίησης : η 

μεν Δημοτική αφορά στη Λαϊκή παράδοση και ο δημιουργός της είναι λαϊκός και όχι 

κάποιος συγκεκριμένος, ενώ αντίθετα η Κρητική Λογοτεχνία πρόκειται για προσωπική 

δημιουργία. Βέβαια και τα δύο είδη είναι ιδιαίτερα αξιόλογα μιας και αντικαθρεφτίζουν 

αξίες, ιδεώδη και αντιλήψεις της εποχής του 10ου αιώνα αλλά και του 17ου - 18ου 

αιώνα.  Για να βοηθηθείτε στη συλλογή των στοιχείων σας μπορείτε να μελετήσετε από 

το βιβλίο της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου τα εξής έργα για τη Δημοτική ποίηση :  

1807

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



1. Του νεκρού αδελφού, Παραλογή , σελ. 24, 2. Της νύφης που κακοπάθησε, Παρα-

λογή,  σελ. 28, 3. Η Λυγερή στον Άδη, Του Χάροντα - του Κάτω Κόσμου , σελ. 40, 

4. Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή, Ακριτικό τραγούδι , σελ. 31, 5. Της Δέσπως, 

Κλέφτικο Τραγούδι, σελ. 45 και τα εξής έργα για την Κρητική Λογοτεχνία : 

6. Ερωτόκριτος, Βιτσέντζος Κορνάρος, το απόσπασμα : 1. Μονομαχία Κρητικού και 

Καραμανίτη, σελ. 102-108, 2. Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός, σελ. 109-112 και   3. Ε-

ρωφίλη, Γεώργιος Χορτάτσης : Πράξη Γ΄, σκηνή Ε΄ , σελ. 94-96  

 Αφού μελετήσετε τα έργα που σας δίνονται, να αναζητήσετε τα βασικά χαρα-

κτηριστικά γνωρίσματα των Δημοτικών τραγουδιών και της Κρητικής Λογοτεχνίας . 

Να εστιάσετε στη θεματολογία τους, τη γλώσσα που χρησιμοποιούν (καθημερινές, α-

πλές λέξεις ή πιο εξεζητημένες και ποιητικές ή ιδιώματα τοπικής διαλέκτου;), τη στι-

χουργία που έχουν (μέτρο, ομοιοκαταληξία, αριθμός συλλαβών).  

 Για να βοηθηθείτε περισσότερο μπορείτε να στρέψετε την έρευνά σας για τη 

συλλογή των στοιχείων αυτών και στη μελέτη επιπλέον Δημοτικών Τραγουδιών από 

την ιστοσελίδα : http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/dimotiko_tragoudi.html. 

Για το κείμενο του Ερωτόκριτου , μπορείτε να το αντλήσετε στο σύνολό του στην ι-

στοσελίδα : http://erotokritos.users.uth.gr/erotokritos.htm. 

 Αφού συγκεντρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία, δημιουργήστε σε πρόγραμμα 

παρουσίασης power point έναν πίνακα για κάθε είδος με τα βασικά χαρακτηριστικά 

του. Για να είναι πιο ολοκληρωμένη η εργασία σας και να γίνει πιο κατανοητή και από 

τους υπόλοιπους συμμαθητές σας μπορείτε να παραθέσετε σε επόμενη διαφάνεια και 

τα αντίστοιχα αποσπάσματα από τα έργα στα οποία εντοπίζονται τα στοιχεία αυτά.  

 

Φύλλο εργασίας για την 2η ομάδα 

Εφόσον έχετε αποσαφηνίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των Δημοτικών τραγουδιών, 

μπορείτε να παρακολουθήσετε την οπτικοποίηση της Παραλογής του Νεκρού αδελφού 

με τη χρήση του παιχνιδιού SIMS 2 που διαρκεί 6.11 λεπτά από τον δικτυακό τόπο : 

http://www.youtube.com/watch?v=g8jsl34ddII και στη συνέχεια να προβληματιστείτε 

για την αισθητική πλευρά της παρουσίασης. Πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο σε 

παραδοσιακή ή σε μοντέρνα μορφή και κατά πόσο θεωρείτε ότι αποδίδει την ατμό-

σφαιρα των Δημοτικών τραγουδιών; Να αποδώσετε τους προβληματισμούς σας σε κεί-

μενο επεξεργασίας κειμένου 300 λέξεων αιτιολογώντας κάθε φορά την άποψή σας.  

Στην πορεία της εργασίας σας μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερα στο διαδίκτυο εικό-

νες και πίνακες που να αποδίδουν την εποχή στην οποία αναφέρονται τα Δημοτικά 

τραγούδια . Από τις εικόνες που θα σας τραβήξουν περισσότερο το ενδιαφέρον μπο-

ρείτε να επιλέξετε ελεύθερα όποιες θέλετε και να δημιουργήσετε επιπλέον ένα κολάζ 
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σε μορφή παρουσίασης ppt (10 διαφάνειες) που να αντανακλά το πνεύμα της εποχής 

του 10ου αιώνα διανθίζοντάς το με μουσική ανάλογη της εποχής που αναφέρονται.  

Μην ξεχνάτε τον αρχικό μας σκοπό : τη δημιουργία ενός συνεργατικού ηλεκτρονικού 

λευκώματος λογοτεχνίας που θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας αλλά 

και στον διαδικτυακό τόπο issuu.com.  

Φύλλο εργασίας για την 3η ομάδα 

Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα που παρατίθεται στη συνέχεια και αφού διαβάσετε το 

περιεχόμενό της και κρατήσετε σημειώσεις να εντοπίσετε πιθανές ομοιότητες και δια-

φορές ανάμεσα στον αρχαίο Ελληνικό μύθο της Περσεφόνης και της Δήμητρας, στην 

Παραλογή του Νεκρού Αδελφού και στο τραγούδι του Κάτω Κόσμου : Η Λυγερή στον 

Άδη. Άραγε υπάρχουν κοινά μοτίβα στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και στα Δημο-

τικά Τραγούδια και τί υποδηλώνει αυτό για την ιστορική συνέχεια και την αλληλεπί-

δραση των κειμένων; Να παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας με μορφή κειμένου συ-

γκριτικής ανάλυσης σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, έκτασης 300-350 λέξεων) 

και να προσπαθήσετε με το πρόγραμμα C-map tools να δημιουργήσετε έναν εννοιολο-

γικό χάρτη σχετικά με τα κεντρικά μοτίβα, κοινά ή όχι, της Αρχαίας Ελληνικής Μυθο-

λογίας και των Δημοτικών Τραγουδιών. 

http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/TheoiOlymbou/OI_THEOI_TOY_

OLYMPOY/DHMHTRA.htm 

Φύλλο εργασίας για την 4η ομάδα 

Είναι φυσικό τα ποιητικά έργα που ανάγονται στον 10ο αιώνα να διακρίνονται από 

λέξεις που ίσως σας δυσκολεύουν στην κατανόησή τους. Για το λόγο αυτό μπορείτε να 

επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα και του Κόμβου στο 

τμήμα με τα on-line ηλεκτρονικά λεξικά για να εξομαλύνετε γλωσσικά τις λέξεις αυτές 

που συναντάμε στην παραλογή : "Του Νεκρού Αδελφού" και στο ακριτικό τραγούδι : 

"Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή" .  

Στη συνέχεια, για να διευκολύνετε και τους συμμαθητές σας στην καλύτερη κατανόηση 

των έργων αυτών, να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί τοποθετώντας στη δεύ-

τερη στήλη την αντίστοιχη σημερινή λέξη και στην τρίτη στήλη την ερμηνεία της από 

το ηλεκτρονικό λεξικό.  

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html 

http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictnavmap/DictNavMap.htm 
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ΛΕΞΗ ΚΕΙΜΕ-

ΝΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 

ΛΕΞΗ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΛΕ-

ΞΙΚΟ 

1. προξενητάδες   

2. μυριανάθεμα   

3. αυγερινός   

4. δίσεχτος   

5. ρούσος   

6. λεγένη   

7. λαχουρί   

Με βάση τις λέξεις που συγκεντρώσατε από την έρευνά σας, μπορείτε στη συνέχεια να 

κάνετε και έναν έλεγχο στα σώματα κειμένων για να διαπιστώσετε αν χρησιμοποιού-

νται και σε άλλα κειμενικά είδη . Σε τί συμπεράσματα μπορεί να σας οδηγήσει αυτό 

για την εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας; Να συνθέσετε ένα επιχειρηματολογικό κεί-

μενο, έκτασης 300-350 λέξεων, στο οποίο να καταθέσετε τους προβληματισμούς σας 

για την ανάγκη δημιουργικής ανάγνωσης των κειμένων λογοτεχνίας και πολύπλευρης 

προσέγγισης τους αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη συνέχεια της ελληνικής γλώσ-

σας μέσα στα λογοτεχνικά έργα. Να μην ξεχνάτε τον αρχικό μας σκοπό : τη δημιουργία 

ενός συνεργατικού ηλεκτρονικού λευκώματος λογοτεχνίας που θα αναρτηθεί και στην 

ιστοσελίδα του σχολείου σας αλλά και στον διαδικτυακό τόπο issuu.com.  

Φύλλο εργασίας για την 5η ομάδα 

Αφού ολοκληρώσατε την έρευνά σας για τη Δημοτική ποίηση μπορείτε να επισκεφτείτε 

τον δικτυακό τόπο της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα στην κάτωθι ιστοσελίδα και 

να αναζητήσετε πληροφορίες για τον Ερωτόκριτο, χαρακτηριστικό έργο της Κρητικής 

Λογοτεχνίας. Για να βοηθηθείτε στην έρευνά σας πληκτρολογήστε τη λέξη "Ερωτό-

κριτος" στην αναζήτηση και πατήστε το "βρες". Να προσεγγίσετε κριτικά τα κείμενα 

που προτείνονται αναζητώντας σε αυτά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ιστορικότητα 

του κειμένου. Ποιές αρετές υμνούνται και ποια γνωρίσματα χαρακτήρα προβάλλονται 

που να είναι σύμφωνα με εκείνη την εποχή ;  

 http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/search.html?lq= 

Τα αποτελέσματα από την έρευνά σας να τα συγκεντρώσετε σε μορφή παρουσίασης 

ppt έκτασης 10 διαφανειών παραθέτοντας και τα στοιχεία της Ελληνικής Λαϊκής Πα-

ράδοσης που μπορεί να εκφράζονται στο συγκεκριμένο έργο. Μπορείτε να συνδυάσετε 

κείμενο, ήχο και εικόνα για να είναι ικανοποιητική η παρουσίασή σας. Μην ξεχνάτε 

τον αρχικό μας σκοπό: τη δημιουργία ενός συνεργατικού ηλεκτρονικού λευκώματος 

λογοτεχνίας για την ιστοσελίδα του σχολείου μας αλλά και για τον διαδικτυακό τόπο 

issuu.com.  
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Σε όλη την πορεία της έρευνάς σας να έχετε στο νου σας ότι η γλώσσα του Ερωτόκρι-

του έχει πολλά κρητικά ιδιώματα αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ πλούσια σε νοήματα. 

Θα σας βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση του έργου και των μηνυμάτων του το κεί-

μενο του Σεφέρη : "Η γλώσσα του Ερωτόκριτου " το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε 

στην κάτωθι ιστοσελίδα : 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3565,1494

3/ 

Φύλλο εργασίας για την 6η ομάδα 

Φανταστείτε ότι διοργανώνετε στο σχολείο σας μια εκδήλωση για την προσφορά των 

Δημοτικών τραγουδιών στην εξέλιξη της Λογοτεχνίας στην οποία θα συμμετέχουν 

πολλοί γνωστοί λογοτέχνες του καιρού μας και πνευματικοί άνθρωποι του τόπου μας. 

Θα παρουσιαστούν στο κοινό ερευνητικές εργασίες μαθητών του σχολείου σε μορφή 

project σχετικές με τα δημοτικά τραγούδια, την κρητική λογοτεχνία και τα μηνύματα 

που αποπνέουν. Καλείστε, ως καλλιτέχνες, να σχεδιάσετε την πρόσκληση για τους κα-

λεσμένους με κείμενο πολυτροπικό και διαφορετικούς σημειωτικούς πόρους και να 

δημιουργήσετε με το λογισμικό glogster μια ψηφιακή αφίσα που θα αναρτηθεί όχι μόνο 

στην ιστοσελίδα του δικού σας σχολείου αλλά και σε εκπαιδευτικούς δικτυακούς τό-

πους και σε ιστοσελίδες των γύρω σχολείων. Σκοπός είναι η ευρύτερη ενημέρωση για 

τη διοργάνωση αυτή και η γνωστοποίηση της εκδήλωσης σε όσο το δυνατόν περισσό-

τερο ενδιαφερόμενο κόσμο. Ποιές εικόνες θα επιλέξετε για την επιτυχία του σκοπού 

σας; Να φροντίσετε η αφίσα σας να είναι κατατοπιστική, ελκυστική και πρωτότυπη. 

Υλικό μπορείτε να αντλήσετε ελεύθερα από το διαδίκτυο στις αντίστοιχες ιστοσελίδες 

για τα Δημοτικά τραγούδια και την Κρητική λογοτεχνία που δόθηκαν σε προηγούμενη 

δραστηριότητα. Καλή επιτυχία!  

Δραστηριότητα κοινή για όλες τις ομάδες 

Όλες οι ομάδες ανταποκριθήκατε στις αποστολές σας επάξια! Ήρθε λοιπόν η ώρα ένας 

αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα να ενώσει σε κοινό φάκελο τις εργασίες σας, έτσι ώστε 

να τις αναρτήσετε συνολικά στο issuu.com ως e-book βοηθώντας οποιοδήποτε ενδια-

φέρεται για την Λογοτεχνία να διαβάσει συγκεντρωτικά την εργασία σας για να παρα-

τηρήσει και να επιβεβαιώσει και ο ίδιος με τη σειρά του την ιστορική συνέχεια, την 

αλληλοσυμπλήρωση και την εξέλιξη της Νεοελληνικής ποίησης. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεστε και εσείς οι ίδιοι συμπαραγωγοί νέας γνώσης. Μπορείτε επίσης να αξιολογή-

σετε την πορεία της ομάδας σας αλλά και των υπόλοιπων ομάδων με το ακόλουθο 

φύλλο αξιολόγησης που παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε με ειλικρίνεια απαντώ-

ντας στα ερωτήματα με: Καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. Αν θέλετε, μπορείτε 

ελεύθερα να συμπληρώσετε ό, τι άλλο νομίζετε πως θα χρειαζόταν για περαιτέρω βελ-

τίωση του μαθήματος.  

1. Εξασκηθήκατε στην έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, στον έ-

λεγχο, στη διασταύρωση και στην τελική επιλογή τους; 
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2. Η ομάδα σας συνεργάστηκε ικανοποιητικά και ανταποκρίθηκε στους στόχους της; 

3. Θεωρείτε ότι η ομαδοσυνεργατική διαδικασία και η χρήση ΤΠΕ κατέστησε το μά-

θημα πιο ενδιαφέρον και ενθάρρυνε την εμπλοκή σας σε αυτό; 

4. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο χειρισμό των ψηφιακών μέσων; 

5. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τον τρόπο αυτό προσεγγίζει καλύτερα την ύλη;  

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες 

Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από μια Λέσχη ανάγνω-

σης του σχολείου με ανάλογη επέκταση της χρονικής διάρκειάς του και με εμπλουτι-

σμό του και με έργα άλλης χρονικής περιόδου. Εναλλακτικά , θα μπορούσαν οι μαθητές 

να δραματοποιήσουν κάποια από τα έργα που εξετάστηκαν και να τα παρουσιάσουν σε 

εκδήλωση του σχολείου ή ακόμα και να παρουσιάσουν κάποια από τα αφηγηματικά 

έργα (Ερωτόκριτο, Ερωφίλη) που επεξεργάστηκαν από άλλη οπτική γωνία.  

Συμπεράσματα 

Το παρόν σενάριο εφαρμόστηκε 3 συνεχόμενα διδακτικά έτη και παρατηρήθηκε ότι οι 

μαθητές προσέγγισαν τη Λογοτεχνία πιο ευχάριστα, καλλιέργησαν νέους γραμματι-

σμούς στα ψηφιακά περιβάλλοντα του wiki και του ebook, εξασκήθηκαν στην αναζή-

τηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και προβληματίστηκαν για τις ιδιαιτερότητές και 

τους περιορισμούς που τίθενται από τα νέα αυτά ψησιακά μέσα ξεφεύγοντας από τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου, δια-

θέσιμα online στο ψηφιακό σχολείο στη διεύθυνση : 

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php (προσπελάστηκε στις : 22/8/2016) 

Πρόγραμμα σπουδών για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου 

Κείμενα Ν.Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου, βιβλίο καθηγητή, διαθέσιμα online 

στη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ (προσπελάστηκε στις 

: 22/8/2016) 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κ.Σ.Ε, Γενικό και 

Ειδικό μέρος ΠΕ02, διαθέσιμα online στη διεύθυνση: 

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/gen.htm και 

https://agisilaospetropoulos.files.wordpress.com/2014/03/ylikokse_pe02_20140

319.pdf (προσπελάστηκε στις : 22/8/2016) 

Βασάλα Παρασκευή, (2013), Συμμετοχικές Διδακτικές τεχνικές στη Σύγχρονη Εκπαί-

δευση, Θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, e-book, ISBN 978-618-80751-1-

5, 2013, σελ. 42-53, 142-169. 
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Κουτσογιάννης, Δ.,(2012), Ο Ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης, υπό δημοσίευση 

στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Το-

μέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ, διαθέσιμο και online στη διεύ-

θυνση : https://drive.google.com/file/d/0B2IZVAZbDJfHT-

lpYeWtZMXRvN1k/edit  (προσπελάστηκε στις : 22/8/2016) 

Nutshell Biographies Center for Learning Through Community Service, Who is Paulo 

Freire -- and how are his ideas relevant to community service learning?, διαθέ-

σιμο online στη διεύθυνση : http://www-personal.umich.edu/~hfox/freire.html, 

(προσπελάστηκε στις : 22/8/2016) 
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Διαδικτυακή συνεργασία τριών τάξεων με θέμα τις γερμανικές παροιμίες 
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Περίληψη 

Σε αυτό το κείμενο παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα με τίτλο «Ένα project σε 

τρεις τάξεις: Διαδικτυακή συνεργατική μάθηση με θέμα γερμανικές παροιμίες και γνω-

μικά», το οποίο σχεδιάστηκε από τρεις καθηγήτριες Γερμανικών και υλοποιήθηκε από 

τρεις τάξεις διαφορετικών σχολείων. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη θεωρητική προ-

σέγγιση της μεθόδου Project, της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. και της διαδι-

κτυακής συνεργατικής μάθησης. Πρωταρχικός του στόχος είναι η οργάνωση ενός δη-

μιουργικού και καινοτόμου μαθήματος, που θα εμπνέει τους μαθητές και θα προωθεί 

την ανάληψη πρωτοβουλιών από εκείνους. Κατά την περιγραφή της υλοποίησης γίνε-

ται σαφές ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. έπαιξε κύριο ρόλο και συνέβαλε στην κινητοποίηση 

των μαθητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλά και στο μάθημα των Γερμανικών 

γενικότερα. Οι μαθητές έκαναν αναρτήσεις στο ιστολόγιο που δημιούργησαν, επικοι-

νώνησαν μεταξύ τους σε αυτό, έκαναν διαδραστικές ασκήσεις και δημιούργησαν μια 

ψηφιακή ταινία. Μέσω της αξιολόγησης του προγράμματος διαφαίνονται τα θετικά α-

ποτελέσματά του τόσο για τους μαθητές όσο και για τις εκπαιδευτικούς.  

Λέξεις-Κλειδιά: συνεργατική μάθηση, διαδικτυακή συνεργασία, Τ.Π.Ε. στην εκπαί-

δευση, μέθοδος project, μάθημα ξένης γλώσσας 

Εισαγωγή 

Η ιδέα για την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος γεννήθηκε σε μια συνά-

ντηση καθηγητών και καθηγητριών γερμανικής γλώσσας που είχαν λάβει από το Ινστι-

τούτο Goethe υποτροφία για παρακολούθηση σεμιναρίων στη Γερμανία. Εκεί γνωρι-

στήκαμε και αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και την εμπειρία μας για να κά-

νουμε το μάθημα των Γερμανικών καινοτόμο, πιο ελκυστικό και δημιουργικό. Το 2014 

η Γερμανική Πρεσβεία προκήρυξε τον ετήσιο διαγωνισμό της για το βραβείο του κα-

λύτερου καθηγητή Γερμανικής γλώσσας με θέμα «Γερμανικές παροιμίες και ιδιωματι-

σμοί: Ohne Fleiβ kein Preis – τα αγαθά κόποις κτώνται». Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα 

τρεις τάξεις από τρία διαφορετικά σχολεία συνεργάστηκαν διαδικτυακά, χρησιμοποιώ-

ντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών καθημερινά στο μάθημα.  

Στο κείμενο αυτό θα προσπαθήσουμε αρχικά να συνδέσουμε τις θεωρητικές προσεγγί-

σεις με τους στόχους του προγράμματος, έπειτα θα αναλύσουμε τη μεθοδολογία και τις 

συνθήκες υλοποίησής του και θα εξηγήσουμε πώς υλοποιήθηκε αυτό από τα τρία σχο-

λεία. Τέλος, θα παρουσιάσουμε την αξιολόγηση από τους μαθητές και τις καθηγήτριες, 

τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και τον αναστοχασμό.  
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Θεωρητική προσέγγιση 

Το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης μας σχετίζεται με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαί-

δευση, τη μέθοδο project στη μαθησιακή διαδικασία και τη γλωσσική επίγνωση. 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

Η ραγδαία διείσδυση των Τ.Π.Ε. σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής δεν θα μπο-

ρούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το σχολείο και τη μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα 

η προσπάθεια ένταξης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία στοχεύει από τη μία στην καλλιέρ-

γεια του πληροφορικού γραμματισμού και από την άλλη στην αναβάθμιση της εκπαί-

δευσης μεσω της παιδαγωγικής τους χρησιμότητας. 

Παιδαγωγική αξία των Τ.Π.Ε. 

Η παιδαγωγική τους αξία στηρίζεται στο ότι αναπαριστούν την πραγματικότητα με 

πολλαπλούς τρόπους, αποφεύγοντας την υπεραπλούστευση και αποδίδοντας την πολυ-

πλοκότητα του φυσικού κόσμου. Δημιουργούνται έτσι αυθεντικές μαθησιακές δραστη-

ριότητες, βασισμένες σε πραγματικές καταστάσεις καθώς και οι προϋποθέσεις για οι-

κοδόμηση της νέας γνώσης από τον ίδιο το μαθητή και όχι η απλή αναπαραγωγή της. 

Όλο και περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι Τ.Π.Ε. ενεργοποιούν τη συγκέ-

ντρωση των μαθητών, βοηθούν στην αφομοίωση νέων στοιχείων και οξύνουν την κρι-

τική σκέψη. Επίσης συμβάλλουν στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην ανάπτυξη 

υψηλών γνωστικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με έρευνες η διαδικτυακή μάθηση οδηγεί 

κατά μέσο όρο σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από την κλασσική διδασκαλία 

στην τάξη (Crook, Harrison, Farrington – Flint, Tomás & Underwood, 2010). 

Το ενδιαφέρον των μαθητών για τον υπολογιστή, που λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης, 

η ενεργός συμμετοχή των μαθητών μέσω αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων, που 

περιλαμβάνουν δράση και ανάδραση, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την παι-

δαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. «Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως γνωστι-

κών και διερευνητικών εργαλείων μέσα σε ένα εποικοδομητικό πλαίσιο, υποδηλώνει τη 

σχεδίαση, ανάπτυξη και χρήση μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ορισμένες, 

αν όχι όλες, από τις αρχές σχεδίασης εποικοδομητικών πληροφορικών μαθησιακών πε-

ριβαλλόντων» (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010, σελ. 24). 

Διδακτικά σενάρια 

Πολύ περισσότερο επιτυγχάνεται η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε ένα ολο-

κληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει διδακτικά σενάρια. Ένα σενά-

ριο διδασκαλίας ή διδακτικό σενάριο αποτελεί δοµηµένη οργάνωση της διδασκαλίας 

σε διαδοχικά βήµατα που συνολικά αποβλέπουν στην οικοδόµηση της γνώσης. Όταν 

υποστηρίζεται από τις Τ.Π.Ε., αξιοποιεί ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία (Μικρό-

πουλος & Μπέλλου, 2010). 
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Με τα διδακτικά σενάρια επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου που 

καθοδηγεί τους μαθητές και οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, 

συμβάλλουν στην προαγωγή ελεύθερων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, υποστηρί-

ζουν και προωθούν τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στη συνεργατική μά-

θηση, από τη διάλεξη στη διερευνητική μέθοδο. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιο-

ποιεί τις Τ.Π.Ε. μπορεί να καλλιεργήσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δε-

ξιοτήτων λήψης απόφασης (Μουζάκης, 2011). 

Τα σενάρια διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. παρουσιάζουν επιπλέον οφέλη τόσο σε ψυχολογικό, 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, όπως η αυξημένη προθυμία συμμετοχής σε σχετικές με 

Τ.Π.Ε. δραστηριότητες και η ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαιτερότητες (μαθησιακές δυ-

σκολίες, δυσλεξία, αυτισμός). Τέλος, συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας θετικότερης 

στάσης απέναντι στη γνώση, στη μάθηση και στο σχολείο (Crook et al., 2010).  

Συνεργατική μάθηση (CSCL) 

Στην εποχή μας οι διαδικτυακές εφαρμογές και οι ασύρματες επικοινωνίες αλλάζουν 

το τοπίο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και δημιουργούν νέα πεδία επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων. Ολοένα πιο φιλικές στους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές εφαρμογές του Διαδικτύου ενισχύουν την Υποστηριζόμενη από Υπολο-

γιστές Συνεργατική Μάθηση (Computer Supported Collaborative Learning-CSCL). Η 

μάθηση αυτή ξεπερνά τα χρονικά και γεωγραφικά εμπόδια και επιτρέπει την επικοινω-

νία και συνεργασία μαθητών από διαφορετικούς τόπους και κουλτούρες. Υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης, οι οποίες υποστηρίζο-

νται από τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε.. Έτσι δημιουργούνται μαθησιακά-εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην αλληλεπίδραση, στη συνεργα-

σία και τη μάθηση (Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόμης, 2007). 

Μέθοδος project 

Εκτός από τις Τ.Π.Ε. βασικό ρόλο στη δράση μας διαδραμάτισε το σχέδιο εργασίας και 

έρευνας (project). Η συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση βασίζεται στη γνωστή 

αρχή του παιδαγωγού John Dewey «learning by doing» και σχετίζεται άμεσα με τη 

βιωματική και τη συνεργατική μάθηση, ενώ συμβάλλει στην ασφαλέστερη αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η γνώση βασίζεται στην εμπειρία και η αλη-

θινή γνώση βοηθά στην επιτυχή επίλυση των προβλημάτων. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μαθήματα ή γνώσεις αλλά ε-

μπειρικά θέματα και προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2009). 

Η μέθοδος project προϋποθέτει μια οργανωμένη δραστηριότητα, στην οποία συμμετέ-

χουν αποφασιστικά όλοι και όπου η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται 

από όλους όσους συμμετέχουν (Frey, 1998). Η θεματική του project στηρίζεται στις 

1816

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και καταλήγει σε ένα τελικό προϊόν, το 

οποίο αποτελεί κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η μέθοδος βοηθά στην απόκτηση πολλαπλών γνώσεων σε γνωστικό (ειδι-

κές γνώσεις), ψυχοκινητικό (εγκάρσιες δεξιότητες πχ αναζήτηση και επεξεργασία πλη-

ροφοριών, οργάνωση της μάθησης, ανάληψη πρωτοβουλίας) και κοινωνικοσυναισθη-

ματικό (στάσεις και συμπεριφορές) επίπεδο. Ο διδάσκων πια περισσότερο οργανώνει, 

εμψυχώνει και διευκολύνει την όλη διαδικασία.  

Ειδικότερα στην ξένη γλώσσα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη μεθοδολογία 

και την ύλη, το project ενδείκνυται, διότι η γλώσσα μετατρέπεται σε μέσο για να πετύ-

χει ο μαθητής το στόχο του. Δεν αποτελεί πλέον σκοπό του μαθήματος ούτε περιορίζε-

ται στην επικοινωνιακή της διάσταση, αλλά εξελίσσεται σε εργαλείο κοινωνικής δρά-

σης (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2003). 

Γλωσσική επίγνωση 

Εντάσσοντας τη μέθοδο project στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας προσεγγίζεται και 

ο στόχος της γλωσσικής επίγνωσης. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός του όρου της γλωσ-

σικής επίγνωσης (language awareness) δημοσιεύτηκε στην Αγγλία το 1985, στην έκ-

θεση του τμήματος εργασίας "Γλωσσική Επίγνωση" του Εθνικού Συμβουλίου για τις 

Γλώσσες στην Εκπαίδευση: "Γλωσσική επίγνωση είναι η ευαισθησία και η συνειδητή 

επίγνωση ενός ατόμου ως προς τη φύση και τον ρόλο της γλώσσας στην ανθρώπινη 

ζωή" ( Μπουτουλούση, 2001). 

 «Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. - Όποιος δεν ξέρει 

ξένες γλώσσες, δεν γνωρίζει ούτε τη δική του», ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

αφορισμούς του μεγάλου Γερμανού φιλόσοφου και στοχαστή Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον 

Γκαίτε ( Γκαίτε, 2000, 85). 

Η κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης επιτυγχάνεται με τη σύνδεση της ξένης γλώσ-

σας με άλλα μαθήματα (διαθεματικότητα). Λειτουργεί ενάντια στον κατακερματισμό 

της γλώσσας και προς τη συνειδητοποίηση της πολυλειτουργικότητάς της, μιας και η 

γλώσσα (μητρική ή ξένη) εμπεριέχεται σε όλα τα αντικείμενα και τα καθορίζει. Πα-

ράλληλα προϋποθέτει την ολιστική προσέγγισή της με παιχνίδια και δημιουργικούς 

τρόπους έκφρασης και την καλλιέργεια του αναστοχασμού και της αυτοαξιολόγησης 

πάνω στη χρήση της γλώσσας για καλύτερη οργάνωση και μεθόδευση της μάθησης 

(Luchtenberg, 2008).  

Συνθήκες υλοποίησης του προγράμματος 

Μετά τη θεωρητική προσέγγιση θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις συνθήκες υ-

λοποίησης της συγκεκριμένης δράσης. Η ιδέα της διαδικτυακής συνεργασίας μέσω 

Τ.Π.Ε. και της μεθόδου Project συζητήθηκε για πρώτη φορά - διόλου τυχαία - κατά τη 
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διάρκεια μιας συνομιλίας μας σε chatroom και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σε διά-

στημα 3 μηνών (Φεβρουάριος 2014 – Απρίλιος 2014) στο πλαίσιο του μαθήματος των 

Γερμανικών ως Β’ ξένη γλώσσα. Συνεργάστηκαν τρία σχολεία, και συγκεκριμένα το 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, το 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου και το 2ο Δημοτικό Σχο-

λείο της Ιονίου Σχολής. Τα δύο τμήματα της Α’ Γυμνασίου συμμετείχαν με 14 και 18 

μαθητές αντίστοιχα και το ένα τμήμα της Στ’ Δημοτικού με 18 μαθητές. Η γερμανική 

γλώσσα διδάσκεται στο Γυμνάσιο 2 ώρες την εβδομάδα, ενώ στο Δημοτικό της Ιονίου 

Σχολής 4. Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας κυμαινόταν στο επίπεδο Α1 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς στις Ξένες Γλώσσες.  

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμά-

των διδασκαλίας γλωσσικών μαθημάτων, οδηγιών για τη σύνταξη σχετικών προγραμ-

μάτων σπουδών, εξετάσεων, διδακτικών εγχειριδίων, κτλ. για ολόκληρη την Ευρώπη. 

Επιπλέον, το Πλαίσιο καθορίζει επίπεδα γλωσσομάθειας τα οποία καθιστούν δυνατή 

τη μέτρηση της προόδου των μαθητών σε κάθε στάδιο της εκμάθησης και σε όλη τους 

τη ζωή (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, 

αξιολόγηση). 

Στόχοι 

Θέμα της συνεργασίας αυτής ήταν οι γερμανικές παροιμίες και τα γνωμικά. 

Πρωταρχικός μας στόχος ήταν να οργανώσουμε ένα δημιουργικό και καινοτόμο 

μάθημα, το οποίο θα προσφέρει μια νέα εμπειρία στο μαθητή: θα τον θέτει στο 

επίκεντρο της εκπαιδευτικής πράξης, θα του προσφέρει ελεύθερο πεδίο για 

πειραματισμό, πρωτοβουλία και δράση. Παράλληλα, θα του επιτρέπει να επεξεργαστεί 

τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα με πολλούς διαφορετικούς δημιουργικούς τρόπους. 

Μια άλλη πολύ σημαντική επιδίωξή μας ήταν η προώθηση της συνεργασίας των 

μαθητών διαφορετικών σχολείων, η κατάργηση δηλαδή των περιορισμών του χρόνου 

και του τόπου. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό παρά μόνο με τη 

διαδικτυακή τους σύμπραξη; Με τον τρόπο αυτό θα πετυχαίναμε και σε ένα άλλο 

ουσιαστικό μας στόχο που αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με τις Τ.Π.Ε. και πιο 

αναλυτικά με τα εργαλεία web 2.0. 

Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός αναφέρεται και στο Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για 

τις Ξένες Γλώσσες ως βασικό στοιχείο λειτουργικότητας και εφαρμογής καινοτόμων 

προσεγγίσεων, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρήση τους στη δημόσια 

ξενόγλωσση εκπαίδευση. Τέλος, η διαδικτυακή συνεργασία θα επέτρεπε στους 

μαθητές μας να γνωρίσουν τις γερμανικές παροιμίες και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό 

τους, ενώ για τον εκπαιδευτικό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και κόπου με τη 

διαμόρφωση κοινού υλικού. 
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Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Το επιλεγμένο θέμα δεν εντάσσεται άμεσα στο λεξιλόγιο των Αναλυτικών Προγραμ-

μάτων Σπουδών (ΑΠΣ) του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, ούτε εμπεριέχεται στα βιβλία 

διδασκαλίας. Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) γί-

νεται όμως εκτενής αναφορά στους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας της ξένης γλώσ-

σας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η επικοινωνιακή ικανότητα, η μεταγλωσσική διά-

σταση και η διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής συνείδησης (Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για τις ξένες γλώσσες, 2003). Οι παροιμίες ως θέμα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Εξυπηρετούν πραγματι-

κές επικοινωνιακές ανάγκες και συμβάλλουν στη γνωριμία και τη σύγκριση με το γερ-

μανικό πολιτισμό. Με αυτό τον τρόπο προάγεται η γλωσσική επίγνωση των μαθητών 

στην ξένη γλώσσα, που αποτελεί έναν βασικό στόχο της σύγχρονης ξενόγλωσσης δι-

δασκαλίας. Οι παροιμίες άλλωστε είναι σχετικά σύντομες φράσεις, ελκυστικές στα παι-

διά, μιας και περιέχουν αστείες λέξεις, όπως ονόματα ζώων και λαχανικών και η χρη-

σιμότητά τους στην καθημερινότητα είναι αναμφισβήτητη.  

Στρατηγικές και μέσα υλοποίησης 

Για την πραγματοποίηση της όλης ιδέας ήταν απαραίτητη μια σχολική αίθουσα με δια-

δραστικό πίνακα και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επίσης χρειάστηκαν η αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων και οι εξωτερικοί χώροι του σχολείου (προαύλιο του Πρότυπου Γ/σίου 

Αναβρύτων και άλσος Συγγρού) για την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος, αλλά και 

για τη συνάντηση των μαθητών των σχολείων. 

Τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αρχικά παραδοσιακά, και πιο συ-

γκεκριμένα, φύλλα εργασιών με ασκήσεις και ερωτήματα. Έγινε συζήτηση γύρω από 

τη σημασία των παροιμιών και τις προεκτάσεις τους, αλλά και διάφορες δημιουργικές 

δράσεις. Παράλληλα, έγινε εκτεταμένη χρήση ψηφιακών μέσων όπως ο υπολογιστής, 

ο διαδραστικός πίνακας, ο προβολέας και η ψηφιακή κάμερα. Εκμεταλλευτήκαμε όμως 

και τη διαδραστικότητα του διαδικτύου. Η διαδικτυακή άσκηση (learning app), το ι-

στολόγιο (blog) και η δημιουργία μιας ταινίας, η επεξεργασία με το πρόγραμμα Movie 

Maker και η δημοσιοποίησή της στο YouTube έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-

φωση της δράσης μας. 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Εισαγωγή στις γερμανικές παροιμίες 

Η πρώτη φάση του προγράμματος, πολύ βασική για τη διδασκαλία μας, ήταν να γνω-

ρίσουν οι μαθητές το θέμα, με το να βρουν γερμανικές και ελληνικές παροιμίες και να 

τις συγκρίνουν. Στις πιο αντιπροσωπευτικές παροιμίες, δημιουργήσαμε από κοινού 

φύλλα εργασίας στη γερμανική γλώσσα (όπως ασκήσεις αντιστοίχισης, ασκήσεις με 

λέξεις-φίδια, παζλ παροιμιών) και τα επεξεργαστήκαμε στην τάξη ή τα δώσαμε σαν 
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άσκηση για το σπίτι. Παράλληλα χρησιμοποιήσαμε την ιστοσελίδα του γερμανικού 

παιδικού περιοδικού Geolino, η οποία μας προσέφερε χρήσιμο υλικό για την προέ-

λευση των γερμανικών παροιμιών και γνωμικών και συνετέλεσε με τις απεικονίσεις 

της στην καλύτερη κατανόηση της σημασίας κάθε γερμανικής παροιμίας, διαφορετικής 

στη Γερμανική Γλώσσα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γερμανική παροιμία 

"Alle Ratten verlassen das sinkende Schiff" (Όλοι οι αρουραίοι εγκαταλείπουν το πλοίο 

που βυθίζεται). Μερικοί μαθητές παρατήρησαν ότι στα ελληνικά υπάρχει το αντίθετο: 

Ο καπετάνιος – ως σύμβολο της γενναιότητας – εγκαταλείπει τελευταίος το πλοίο που 

κινδυνεύει.  

Στο τέλος αυτής της φάσης δημιουργήσαμε μια διαδικτυακή διαδραστική άσκηση με 

την εφαρμογή Learning App Παροιμίες και γνωμικά. Οι μαθητές βλέπουν μια εικόνα, 

π.χ. μια γάτα να καιροφυλαχτεί για να αρπάξει ένα ποντίκι, και από κάτω υπάρχουν 

τέσσερις προτάσεις στα Γερμανικά, από τις οποίες καλούνται να επιλέξουν τη σωστή, 

αυτή δηλαδή που εκφράζει η παροιμία της εικόνας. Οι μαθητές προσπαθούν μέσω αυ-

τού του παιχνιδιού – κουίζ να βρουν τη σωστή λύση και να μαζέψουν πόντους. Η ά-

σκηση αποβλέπει στην εξάσκηση του λεξιλογίου καθώς και στην καλύτερη εμπέδωσή 

του. Aν και απλή στη δομή της ενθουσίασε τους μαθητές εξαιτίας και της διαδραστικής 

της μορφής. 

Δημιουργική ενασχόληση με τις παροιμίες 

Στη δεύτερη φάση οι μαθητές ασχολούνται δημιουργικά πλέον με τις παροιμίες. Επι-

λέγουν τις αγαπημένες τους παροιμίες στα Γερμανικά, τις απεικονίζουν εικαστικά, κά-

ποιες φορές με αστείο τρόπο, και παίζουν με αυτές παντομίμα. Στη συνέχεια ψηφίζουν 

την αγαπημένη τους στον διαγωνισμό μας (Wettbewerb) με τον τίτλο « Was ist euer 

Lieblingssprichwort? Ποια είναι η αγαπημένη σας παροιμία; ». Επεξεργάζονται τις πα-

ροιμίες με ποικίλους τρόπους χρησιμοποιώντας τη γερμανική γλώσσα μέσα σε μια χα-

λαρή ατμόσφαιρα και αυτό δημιουργεί ευχάριστες συνθήκες μάθησης. 

Το ιστολόγιό μας 

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη διαδικτυακή μας συνεργασία δημιουργήσαμε το 

ιστολόγιό μας Blog για παροιμίες και γνωμικά. Στο ιστολόγιό μας οι τρεις τάξεις είχαν 

αρχικά την ευκαιρία να παρουσιαστούν με φωτογραφίες και μικρά κείμενα στα γερμα-

νικά. Στη συνέχεια αναρτήθηκαν οι ζωγραφιές και τα κολάζ τους καθώς και το αποτέ-

λεσμα της ψηφοφορίας «Ποια είναι η αγαπημένη σας παροιμία». 

H δημιουργία του blog ενθουσίασε ιδιαίτερα τους μαθητές. Με αφορμή τις ζωγραφιές 

και ερωτήσεις όπως «Μπορείς να μαντέψεις την παροιμία μου;» οι μαθητές απέκτησαν 

τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους μαθητές των δύο άλλων σχολείων. Επίσης 

έκαναν ο ένας στον άλλο σχόλια για τις ζωγραφιές τους και περίμεναν με ανυπομονη-

σία τις αντιδράσεις των συνομηλίκων τους. 
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Η ταινία μας «Κάθε αρχή και δύσκολη» 

Στην τρίτη και τελευταία φάση τα παιδιά δημιούργησαν με την καθοδήγησή μας μια 

ταινία με τίτλο «Aller Anfang ist schwer - Κάθε αρχή και δύσκολη» και κεντρικό άξονα 

9 παροιμίες που επέλεξαν τα παιδιά στην τάξη. Δημιουργήθηκε μία ιστορία με πρωτα-

γωνιστή το μικρό Georg, o οποίος αναγκάζεται να μετακομίσει από την Αθήνα στη 

Βιέννη, γιατί ο μπαμπάς του βρίσκει δουλειά εκεί και έτσι ο ήρωάς μας είναι καινούριος 

στο σχολείο.  

Τα παιδιά στο σχολείο τον κοροϊδεύουν, επειδή δεν μιλάει καλά Γερμανικά, αλλά εκεί-

νος αξιοποιεί την κλίση που έχει στις κατασκευές, βοηθάει και στηρίζει τους συμμα-

θητές του και τελικά γίνεται αποδεκτός στο σχολείο, ενώ η τάξη του κερδίζει το 1ο 

βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τεχνολογίας. Η βασική ιδέα πίσω από την ιστο-

ρία είναι η αξία της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της δυναμικής αντιμετώπισης των 

πραγμάτων και η πίστη στον εαυτό μας. 

Oι 9 παροιμίες, που πλαισιώνουν την ιστορία μας: «Aller Anfang ist schwer - Κάθε 

αρχή και δύσκολη», «Übung macht den Meister - Η εξάσκηση κάνει θαύματα», «Ο 

επιμένων νικά», «Ohne Fleiβ kein Preis - Τα αγαθά κόποις κτώνται», «Eine Hand 

wäscht die andere - Το ένα χέρι νίβει τ΄άλλο», «Dem Fuchs hängen die Trauben zu 

hoch - Όσα δε φθάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια», «Voller Bauch studiert nicht 

gern - Με γεμάτο στομάχι δε δουλεύει κανείς ευχάριστα», «Alle Ratten verlassen das 

sinkende Schiff - Εγκαταλείπουν οι δειλοί το πλοίο;», «Ende gut, alles gut - Τέλος 

καλό, όλα καλά».  

Οι μαθητές κάθε τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες και δούλεψαν πάνω στους διαλόγους 

των σκηνών, διαμορφώνοντας με την υποστήριξη της καθηγήτριας το τελικό σενάριο 

της ταινίας. Έτσι δημιουργήθηκε μια ιστορία με 6 διαφορετικές σκηνές. Οι καθηγή-

τριες μοίρασαν τους ρόλους, έτσι ώστε το βίντεο να γυριστεί στα 3 σχολεία. Δύο σκη-

νές γυρίστηκαν στο προαύλιο και στο δάσος των Αναβρύτων, που ενδείκνυται για το 

ωραίο φυσικό περιβάλλον. Οι επόμενες τρεις σκηνές γυρίστηκαν σε σχολικές αίθουσες 

και η τελική σκηνή στο θέατρο της Ιονίου Σχολής. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στην 

ταινία και ζητούσαν περισσότερες πρόβες, για να είναι όσο το δυνατόν πιο τέλειοι.  

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του προγράμματος Movie Maker οι εκπαιδευτικοί επεξερ-

γάστηκαν τα βίντεο του κάθε σχολείου, προσθέτοντας μουσική, τίτλους και υπότιτλους 

όπου ήταν απαραίτητο. Έτσι δημιουργήθηκε μια ενιαία ταινία από τα τρία διαφορετικά 

σχολεία, η οποία δημοσιεύτηκε και στο blog: Η ταινία μας.  

Η συνάντηση των τάξεων 

Μετά από την έντονη επιθυμία των μαθητών να γνωρίσουν τους μαθητές των άλλων 

σχολείων, όχι μόνο διαδικτυακά οργανώσαμε στα τέλη Μαΐου μια συνάντηση – γνω-

ριμία στο προαύλιο των Αναβρύτων. Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
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καλύτερα τους μαθητές, με τους οποίους συνεργάζονταν τόσο καιρό. Η συνάντηση πε-

ριλάμβανε διάφορα παιχνίδια, κουίζ, δραστηριότητες και γερμανικό φαγητό, όπως λου-

κάνικα, μπρέτσελ, πατατοσαλάτα, κ.α.  

Αξιολόγηση του προγράμματος και αναστοχασμός 

Στην τελευταία φάση του προγράμματος απαραίτητη είναι η αξιολόγηση και ο αναστο-

χασμός. Η αξιολόγηση έγινε από τους μαθητές αλλά και από τις τρεις καθηγήτριες.  

Αξιολόγηση από τους μαθητές 

Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος ήταν η συμπλή-

ρωση ενός φύλλου αξιολόγησης από όλους τους μαθητές. Το έντυπο αξιολόγησης συ-

ντάχθηκε από τις καθηγήτριες και περιλαμβάνει 7 ερωτήματα που σχετίζονται με τη 

χρησιμότητα του προγράμματος, τη δημιουργικότητα που ενέπνευσε, το περιεχόμενο 

και τη θεματολογία, τη χρήση των Τ.Π.Ε. και το ρυθμό εργασίας, αλλά και τη χρησι-

μότητα της διαδικτυακής συνεργατικής μάθησης. Οι μαθητές έκαναν επίσης σχόλια 

αλλά και προτάσεις βελτίωσης. Μερικά από τα σχόλια ήταν ότι έμαθαν να συνεργάζο-

νται καλύτερα μεταξύ τους, ότι τους άρεσε η συνεργασία με τους μαθητές των δύο 

άλλων σχολείων. Τέλος, σύμφωνα με τα σχόλιά τους, η χρήση των Τ.Π.Ε. και κυρίως 

του Blog στο μάθημα των Γερμανικών τους ενθουσίασε. Ανάμεσα στις προτάσεις βελ-

τίωσης ξεχώρισαν προτάσεις για ακόμη περισσότερη και βαθύτερη ενασχόληση με την 

ταινία, για εκμάθηση ακόμη περισσότερων Γερμανικών και Ελληνικών παροιμιών και 

η επιθυμία για περισσότερες συναντήσεις, διαδικτυακές και πραγματικές, μεταξύ των 

τριών σχολείων.  

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν το 

πρόγραμμα είναι πιο δημιουργικός. Αφού συζητήσαμε στην τάξη για τις εμπειρίες τους 

σε σχέση με το πρόγραμμα δημιουργήσαμε ένα βίντεο με σχόλια των μαθητών. Μπρο-

στά στην ψηφιακή κάμερα οι μαθητές εξέφρασαν στα Γερμανικά τα βιώματά τους, 

έδειξαν ορισμένες από τις εργασίες τους και μίλησαν για το project ανοιχτά και ελεύ-

θερα. Τέλος, προσθέσαμε μουσική υπόκρουση, επεξεργαστήκαμε τα βιντεάκια με το 

πρόγραμμα "Movie Maker" και το τελικό βίντεο το δημοσιεύσαμε στο κανάλι 

"YouTube". Και όλα αυτά έλαβαν χώρα στο σχολείο, στην τάξη, αλλά και στην αί-

θουσα πληροφορικής.  

Αξιολόγηση από τις καθηγήτριες και συμπεράσματα 

Μετά την αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές ακολούθησε η αξιολόγηση 

από τις καθηγήτριες. Το πιο θετικό στοιχείο συμφωνήσαμε πως ήταν η διαδικτυακή 

συνεργασία των μαθητών των τριών σχολείων. Η συνεργασία αυτή πέτυχε το στόχο 

της κατάργησης των κλειστών ορίων της τάξης, εφόσον μεταφέρθηκαν οι δραστηριό-

τητές μας έξω από αυτήν και έξω από το σχολείο κάνοντας χρήση διαδικτυακών συ-

νεργατικών εργαλείων.  
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Εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα κρίθηκε η ενεργή συνεργασία μεταξύ μαθητών μιας τά-

ξης αλλά και διαφορετικών τάξεων. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες αυτόνομα και 

συνεργατικά, με κριτική ικανότητα, ενώ ο καθηγητής είχε το ρόλο του συμβούλου-

καθοδηγητή, ενθαρρύνοντας και κατευθύνοντας τους μαθητές. Η μαθητοκεντρική δι-

δασκαλία αυτή αποτέλεσε στόχο που επιτεύχθηκε στο έπακρον.  

Ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η προώθηση της 

χρήσης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Γερμανικών και η βελτίωση των γνώσεων των 

μαθητών. Μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή ικανότητα 

στη γερμανική γλώσσα και η χρήση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες. Χαρακτη-

ριστικό είναι ότι οι μαθητές της Ιονίου Σχολής απέκτησαν τον Μάιο 2014 το δίπλωμα 

Α1 του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe και πέτυχαν ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα 

στην παραγωγή προφορικού λόγου. Επιπρόσθετα, η γερμανική γλώσσα δεν είναι πια ο 

σκοπός αλλά το μέσο για την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, για την εκπόνηση ερ-

γασιών και για τις αναρτήσεις στο blog.  

Αυτού του είδους η χρήση της γερμανικής γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες ενισχύ-

θηκε και με την εισαγωγή και επεξεργασία των γερμανικών παροιμιών και γνωμικών 

και η γλώσσα πια χρησιμοποιήθηκε και σε αυθεντικό περιβάλλον. Μέσω της σύγκρι-

σης των γερμανικών και ελληνικών παροιμιών οι μαθητές κατανόησαν περισσότερο 

τους δύο πολιτισμούς και ήρθαν πιο κοντά στον γερμανικό τρόπο σκέψης. Το μάθημα 

έγινε έτσι διαπολιτισμικό. Μια τέτοια διαπολιτισμική προσέγγιση του μαθήματος απο-

τελεί βασικό στόχο του μαθήματος τη ξένης γλώσσας σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ των 

ξένων γλωσσών. 

Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι συνδημιουργοί γνώσης και 

υλικού, εφόσον δημιούργησαν καλλιτεχνικές ζωγραφιές, έφτιαξαν ένα blog, έκαναν 

αναρτήσεις και σχόλια σε αυτό και έφτιαξαν τη δική τους ιστορία, την οποία γύρισαν 

σε ταινία, όντας οι ίδιοι ηθοποιοί, κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες. 

Από την όλη δράση αυτή δεν ωφελήθηκαν μόνο οι μαθητές, αλλά και οι καθηγήτριες. 

Πρώτα απ’ όλα καλλιεργήθηκε μια κριτική στάση απέναντι στην διδακτική μέθοδο, 

καθώς οι ίδιες οι καθηγήτριες δημιούργησαν νέο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στο θέμα 

των παροιμιών και γνωμικών και ανέλαβαν την πρωτοβουλία της μεταξύ τους συνερ-

γασίας. Παράλληλα, άλλαξε η μορφή του μαθήματος με την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. και 

αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.  

Αναστοχασμός 

Στο πλαίσιο αυτό του αναστοχασμού θα ήταν παράλειψη να μην τονίσουμε την ανάγκη 

πειθαρχημένου συντονισμού προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τέτοιου είδους συ-

νεργασία μεταξύ τριών διαφορετικών σχολείων και τριών εκπαιδευτικών. Απαιτείται 

συνέπεια αλλά και ευελιξία, καθώς συχνά ανατρέπεται ο προγραμματισμός μιας κοινής 

δράσης για διάφορους λόγους πχ αναβολή μιας σχολικής επίσκεψης λόγω καιρικών 
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συνθηκών. Παράλληλα μια διαδικτυακή συνεργασία εξαρτάται πάντα από την άριστη 

λειτουργία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολείου και την ταχεία σύνδεσή του με 

το διαδίκτυο και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. 

Ένα ακόμα βασικό εμπόδιο σε αυτό το πρόγραμμα ήταν η έλλειψη χρόνου. Λόγω των 

περιορισμένων ωρών διδασκαλίας των Γερμανικών στο δημόσιο σχολείο υπήρχε με-

γάλη πίεση χρόνου κατά τη διάρκεια της δράσης μας. Η κάλυψη και αφομοίωση της 

ύλης της σχολικής χρονιάς απαιτούν αρκετό χρόνο και το γεγονός αυτό προκαλεί πολ-

λές φορές την απροθυμία του διδακτικού προσωπικού να λάβει μέρος σε διαδικτυακά 

συνεργατικά project και προγράμματα.  

Μία πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να παρατείνεται η διάρκεια ενός προ-

γράμματος. Ένα πρόγραμμα που ξεκινάει στην αρχή της σχολικής χρονιάς και τελειώ-

νει στο τέλος της δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες να οργα-

νώσουν το χρόνο τους και να συνδυάσουν τελικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

διδασκαλία της ύλης με τη συμμετοχή σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα.  

Επίλογος 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί πως μέσα από τη δράση μας επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο στόχος δηλαδή της καλλιέργειας ενθουσιασμού για 

το μάθημα των Γερμανικών. Το μάθημα έγινε πιο δημιουργικό, πιο διαδραστικό και 

διαπολιτισμικό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με-

ταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα τελικό προϊόν από κοινού και έτσι έμαθαν να 

κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους, να αποδέχονται αλλά και να 

αγαπούν τη διαφορετικότητα.  
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Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β΄ Δημοτικού: 

«Με προσκαλούν και προσκαλώ» 

Γιαννιώτη Βασιλική 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

vasilikigiannioti@gmail.com  

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σενάριο πραγματοποιήθηκε το έτος 2014-2015 κατά τη διάρκεια επι-

μόρφωσης β΄ επιπέδου υπολογιστών. Αφορά στη Γλώσσα της Β δημοτικού και συγκε-

κριμένα στο μάθημα «Με προσκαλούν και προσκαλώ» όπου κύριος στόχος είναι οι 

μαθητές/τριες να συντάξουν προσκλήσεις. Στη διδασκαλία ενσωματώνονται οι Τ.Π.Ε. 

με τη χρήση λογισμικών κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών/τριών ενώ αξιοποι-

ούνται οι επικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης σύμφωνα με 

τις οποίες τα παιδιά δομούν τη γνώση πάνω στην προϋπάρχουσα μέσα σε ομαδοσυνερ-

γατικά πλαίσια. Δημιουργούν, λοιπόν, ένα βιβλίο με διάφορα είδη προσκλήσεων τις 

οποίες διαμοιράζονται αφού έχουν διακοσμήσει κατάλληλα με τη βοήθεια λογισμικών 

διερεύνησης και μάθησης, ενώ παράλληλα αξιολογούν τόσο την προσπάθειά τους όσο 

και τα γραπτά των συμμαθητών/τριών τους. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν χρησιμο-

ποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία. 

Λέξεις-Κλειδιά: σύνταξη προσκλήσεων, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, 

λογισμικό ζωγραφικής, αξιολόγηση, Γλώσσα, Εικαστικά, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές/τριες έχουν έρθει σε επαφή με γραπτές προσκλήσεις μιας και δίνουν στους 

συμμαθητές τους για τα γενέθλια ή τη γιορτή τους ή παίρνουν από αυτούς. Επίσης 

έχουν δει προσκλήσεις γάμου και βαφτίσεων. Άρα γνωρίζουν τον ρόλο της πρόσκλη-

σης. Δεν έχουν συντάξει ποτέ μια πρόσκληση εξολοκλήρου, διότι όσες μοιράζουν είτε 

τις έχουν συμπληρώσει οι γονείς τους είτε έχουν πάρει έτοιμες προσκλήσεις και έχουν 

συμπληρώσει μόνο τα στοιχεία που λείπουν. Θεωρούν πως προσκλήσεις δίνονται μόνο 

για πάρτι, γάμους και βαφτίσεις ενώ δεν έχουν έρθει σε επαφή με άλλου είδους προ-

σκλήσεις. 

Όσον αφορά στον γραπτό λόγο είναι ικανοί να παράγουν προτάσεις επαυξημένες σχε-

τικές με ένα θέμα, καθώς σε κάθε ενότητα έχουν γράψει από μια εργασία παραγωγής 

γραπτού λόγου. Γράφουν και ανακοινώνουν στους συμµαθητές/τριές τους ή στον δά-

σκαλο/α μικρά λεκτικά σύνολα µε περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας 

τα βασικά σημεία στίξης, ερωτηματικό, τελεία, κόμμα, θαυμαστικό. ∆ιαβάζουν σιω-

πηρά και κατανοούν μικρά κείμενα, για να αντλήσουν πληροφορίες, να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις ή να εκτελέσουν ορισμένες ενέργειες. Έχουν ασκηθεί στην αυτοαξιολό-

γηση, καθώς μετά από κάθε άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου καλούνται να απαντή-
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σουν γραπτώς σε ερωτήσεις ώστε να καταλάβουν πόσο ανταποκρίθηκαν στις απαιτή-

σεις του κάθε κειμένου, ενώ ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν βελτιώσεις στην αρχική 

μορφή του κειμένου τους είτε ξαναγράφοντάς το είτε διορθώνοντας τα λάθη τους. 

Σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ τους, έχουν μάθει να συνεργάζονται καθώς είναι 

χωρισμένοι σε ομάδες και τους ανατίθενται συχνά εργασίες ομαδοσυνεργατικές. Τέ-

λος, όσον αφορά στις Τ.Π.Ε. μπορούν να χειριστούν τον Η/Υ για να γράψουν κειμενά-

κια μιας και γνωρίζουν τα γράμματα στο πληκτρολόγιο και τα ειδικά πλήκτρα του κε-

νού, της διαγραφής και του enter. Κινούν το ποντίκι με σχετική ευκολία για ασκήσεις 

αντιστοίχισης, σωστού λάθους, μεταφοράς εικόνων κ.α. Έχουν εξοικειωθεί με το Λο-

γισμικό Kidspiration από προηγούμενη εφαρμογή του με τη δασκάλα της τάξης και 

γνωρίζουν πώς να δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες καθώς και τη σημασία τους.  

Συμβατότητα με τα ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ και ύλη Β΄ τάξης 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί ένα μέρος της ενότητας 14 του β΄ τεύχους του 

βιβλίου της γλώσσας σελ. 58-59. Στις ασκήσεις της ενότητας συμπεριλαμβάνεται και 

η σύνταξη διαφόρων ειδών προσκλήσεων τόσο στο βιβλίο Γλώσσας (σελ. 61) όσο και 

στο τετράδιο εργασιών (σελ. 13) ενώ ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης ενό-

τητας είναι οι μαθητές/μαθήτριες να μάθουν να γράφουν διαφόρων ειδών προσκλήσεις 

αλλά και να κατανοούν τα βασικά σημεία μιας πρόσκλησης.  

Επίσης θεωρείται σημαντικό σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα η χρήση 

Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της μάθησης εφόσον οι Τ.Π.Ε. επιτρέπουν στους μαθητές/τριες 

να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, κριτική σκέψη και ουσιαστική εμπλοκή στην αναζή-

τηση της γνώσης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, 2003). Τέλος κατανοούν τη σημασία του 

Υπολογιστή ως μέσου καλύτερης οργάνωσης των ιδεών τους, ως εποπτικού μέσου, ως 

μέσου παροχής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ τους.  

Περιγραφή λογισμικών 

Όσον αφορά στα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, το kidspiration επιλέχθηκε διότι 

αποτελεί ένα ανοιχτό περιβάλλον διερεύνησης και μάθησης. Μέσα σε αυτό το περι-

βάλλον οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους, 

οργανώνουν τη σκέψη τους, αποκτούν μεταγνωστικές ικανότητες ενώ τους δίνεται η 

ευκαιρία για συνεργασία και κοινωνική αλληλεπίδραση. Επομένως το συγκεκριμένο 

λογισμικό συμφωνεί με τις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτσμικές σύγχρονες θε-

ωρίες μάθησης (Αργύρης, κ.α., 2010). Στη δεδομένη διδακτική παρέμβαση θα γίνει 

χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης που λειτουργεί και ως σχεδιάγραμμα για να 

δομηθούν κατάλληλα οι σκέψεις των παιδιών ώστε με ευκολία να μετατραπούν σε κεί-

μενο. Επίσης οι μαθητές/τριες θα οπτικοποιήσουν τις ιδέες τους με εικόνες από τη βι-

βλιοθήκη.  
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Το tuxpaint αποτελεί ένα λογισμικό ψηφιακής ζωγραφικής που συνδυάζει και κείμενο. 

Έχει πολλές δυνατότητες όχι μόνο ζωγραφικής αλλά και διακόσμησης μιας δραστηριό-

τητας με έτοιμες εικόνες ενώ με διάφορα εφέ (σκιές, καθρεφτισμός, αποχρωματισμός 

κ.τ.λ) τα παιδιά επιστρατεύουν τη δημιουργικότητά τους και βελτιώνουν το αισθητικό 

αποτέλεσμα.  

Τέλος ως αξιολόγηση της δραστηριότητας τόσο από τους μαθητές/τριες όσο και από 

τη δασκάλα θα γίνει χρήση ενός ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί στα Google docs 

από την εκπαιδευτικό. Η συμπλήρωσή του θα γίνει από τους μαθητές της τάξης αφού 

ολοκληρώσουν τη συγγραφή της πρόσκλησης. Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωσή του 

τα παιδιά θα πατήσουν Υποβολή. Το Google docs είναι ένας online, εύκολος στη 

χρήση, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων κ.τ.λ., που επι-

τρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργούν, να αποθηκεύουν, να μοιράζο-

νται και να συνεργάζονται άμεσα και με ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δί-

νεται η δυνατότητα πρόσβασης από οποιονδήποτε υπολογιστή.  

Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Όλες οι δραστηριότητες της παρακάτω διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν 

στην αίθουσα υπολογιστών, ενώ ήταν εγκατεστημένος και ο βιντεοπροβολέας. Οι μα-

θητές/τριες χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες όπου ο ένας τουλάχιστον ήξερε να 

χειρίζεται καλά το ποντίκι και είχε κάποια εξοικείωση με τη γραφή λέξεων στον υπο-

λογιστή. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν συντονιστικός, διαμεσολαβητικός, καθοδη-

γητικός ως προς τη συνεργασία των μαθητών. Στους υπολογιστές ήταν εγκατεστημένα 

τα λογισμικά kidspiration και tuxpaint ενώ υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδί-

κτυο. Επίσης βιντεοπροβολέας πρόβαλλε το μάθημα από το βιβλίο της Β΄ τάξης.  

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Ο μαθητής/μαθήτρια πρέπει να μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξω-

τερικά ερεθίσματα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί του (Μα-

τσαγγούρας, 2000). Η προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. έγκειται στο γεγονός ότι παρέχεται στους μαθητές/μαθήτριες ένα εμπλουτι-

σμένο μαθησιακά περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα παιδιά οικοδομούν γνώσεις που έ-

χουν νόημα για αυτά. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται ενισχύουν την 

επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ενθαρρύνουν τη διερευνητική και συνερ-

γατική μάθηση και ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και την προσωπική εμπλοκή του κάθε 

παιδιού.  

Συγκρίνοντας τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας με τη διδασκαλία με τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. διαπιστώνεται ότι η χρήση των προαναφερόμενων λογισμικών ενθαρρύνει την 

ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των παιδιών και εμπλουτίζει τη γνώση τους 

καθώς συνιστούν ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση τους (Μικρόπουλος, 2000˙ 

Ράπτης & Ράπτη, 2001) . 
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Για να έχει νόημα η μάθηση για τους μαθητές/τριες πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να δη-

μιουργεί περιβάλλοντα μάθησης όπου ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε δραστηριό-

τητες που έχουν νόημα για αυτούς, τους ενεργοποιούν, εμπλουτίζουν την παράδοση με 

πρακτικές δραστηριότητες και δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για συμμετοχή σε 

συζητήσεις (Βοσνιάδου, 2001). 

 Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών εντάσσουν τις 

Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (Depover, Karsenti & Κόμης, 2010). Οι Τ.Π.Ε. 

αδιαμφισβήτητα συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ενισχύουν την 

προσωπική εμπλοκή των παιδιών στη μάθηση. Παράλληλα, με την χρήση Τ.Π.Ε. στη 

μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές καλλιεργούν τον ψηφιακό τους γραμματισμό, ώστε 

να είναι ικανοί να αξιολογούν πληροφορίες 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 κοινωνι-

κοπολιτισμικού εποικοδομισμού (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014). 

Σκοπός 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σκοπεύει να μάθει στα παιδιά πώς να συντάσσουν μια 

πρόσκληση καθώς και τα βασικά σημεία αυτής αλλά και τη χρησιμότητά της, μέσα από 

τη χρήση κατάλληλων λογισμικών. 

Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι: 

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: οι μαθητές/τριες να συντάξουν προσκλήσεις και 

να συμπεριλάβουν όλα τους τα βασικά στοιχεία, να κάνουν χρήση του πληθυντικού 

ευγενείας μέσα σε κείμενα, να συγκρίνουν διαφορετικές προσκλήσεις μεταξύ τους και 

να καταλήξουν σε συμπεράσματα ως προς τα βασικά τους μέρη αλλά και τις διαφορές 

τους. Επίσης, έγινε προσπάθεια τα παιδιά να διακρίνουν τα γεγονότα που κρύβονται 

πίσω από εικόνες και για τα οποία στέλνουμε πρόσκληση, να προτείνουν, να διατυπώ-

σουν και να καταγράψουν τίτλους για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιστρατεύο-

ντας τη φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη και τέλος να σχεδιάσουν έναν χάρτη 

ιδεών για να οργανώσουν τη σκέψη τους. 

Β) Ως προς τη χρήση Τεχνολογικών Μέσων: ζητούμενο ήταν τα παιδιά να εξοικειωθούν 

με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης και ζωγραφικής, να ασκηθούν 

στη χρήση του ποντικιού, στη γραφή λέξεων και φράσεων. 

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: οι μαθητές/τριες να βιώσουν τη χαρά της δη-

μιουργίας ενός ψηφιακού έργου, να σέβονται τη γνώμη του συμμαθητή/τριάς τους, να 

συνεργαστούν και να νιώσουν την ομαδικότητα. Επιπλέον να αναλάβουν πρωτοβου-

λίες και να δέχονται ή να απορρίπτουν τις απόψεις των συμμαθητών/τριών τους ανα-

πτύσσοντας κατάλληλη επιχειρηματολογία, να αξιολογούν την προσπάθειά τους και να 

αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και αυτοδιόρθωσης. 
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα 1η (2 διδακτικές ώρες) 

Ως ερώτηση αφόρμησης ήταν αν τα παιδιά κάνουν συλλογή από κάτι. Έπειτα αναφέ-

ραμε το χόμπι της ηρωίδας του κειμένου, Χαράς, που είναι να κάνει συλλογή από προ-

σκλήσεις. Στη συνέχεια τα παιδιά μέσα από τις εμπειρίες τους και κατόπιν ερώτησης 

μας ανέφεραν εάν έχουν δει πρόσκληση ή αν έχουν λάβει πρόσκληση και για ποιους 

λόγους. Έτσι, μέσα από τα βιώματά τους, διασαφηνίστηκαν οι λόγοι για τους οποίους 

στέλνουμε μια πρόσκληση. Έπειτα η δασκάλα κάλεσε τους μαθητές/τριες να διαβά-

σουν σιωπηρά την κάθε πρόσκληση (σελ.58-59, β΄ τεύχος Γλώσσας). Ακολούθησαν 

ερωτήσεις για την κάθε μια ξεχωριστά: Ποιο είναι το γεγονός; Πότε γίνεται; Πού γίνε-

ται; Ποιος προσκαλεί; Ποιους προσκαλεί; Πώς αρχίζει η κάθε πρόσκληση; Γιατί;  

Στη συνέχεια τα παιδιά σε ομάδες αναζήτησαν τα κοινά στοιχεία όλων των προσκλή-

σεων καθώς και τις διαφορές μεταξύ τους. Ανακοίνωσαν τις παρατηρήσεις τους στην 

τάξη. Η δασκάλα υπογράμμιζε πάνω στις προσκλήσεις (που προβάλλονταν από τον 

βιντεοπροβολέα) τις απαντήσεις των μαθητών/τριών με διαφορετικό χρώμα μαρκαδό-

ρου έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη επαφή με τα βασικά στοιχεία μιας πρόσκλησης. Το 

συμπέρασμα ήταν ότι όλες οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τον τόπο, τον χρόνο, τον 

λόγο και το άτομο ή τα άτομα στα οποία στέλνονται ενώ υπάρχουν και διαφορές ως 

προς το ύφος μιας πρόσκλησης. 

Έπειτα οι μαθητές/τριες, τραβώντας μια εικόνα τυχαία από ένα κουτί, κλήθηκαν να 

γράψουν μια πρόσκληση με βάση τη φωτογραφία (οι παρακάτω εικόνες εκτυπώθηκαν 

έγχρωμες, πλαστικοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν ανακατεμένες σε ένα κουτί). Σχη-

μάτισαν και πάλι τις ομάδες των δυο ή τριών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Οι φωτογραφίες -εικόνες είχαν σχέση με τα εξής: με τον γάμο ενός ζευγαριού, μία φω-

τογραφία βάφτισης, φωτογραφία παιδιού που σβήνει τα κεράκια, εικόνα θεατρικής πα-

ράστασης, μεταμφιεσμένους, έκθεση ζωγραφικής, αφίσα γιορτής βιβλίου, μουσική πα-

ράσταση. 

Με βάση αυτές τις φωτογραφίες τα παιδιά μάντεψαν το γεγονός για το οποίο θα έγρα-

φαν την πρόσκληση καθώς και το ύφος που θα χρησιμοποιούσαν (επίσημο-πληθυντι-

κός ευγενείας, ανεπίσημο -φιλικό). 

Συμπλήρωσαν και έναν εννοιολογικό χάρτη στο kidspiration όπου οργάνωσαν τα βα-

σικά στοιχεία της πρόσκλησης. 
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Εικόνα 1: Εννοιολογικός χάρτης με βασικά σημεία πρόσκλησης 

Ολοκληρώθηκε η ώρα ενώ τα παιδιά επέλεξαν εικόνες από τη βιβλιοθήκη. 

Δραστηριότητα 2η (2 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια του λογισμικού ζωγραφικής tuxpaint κλήθηκαν να γρά-

ψουν σε ομάδες την πρόσκλησή τους και να τη διακοσμήσουν κατάλληλα. Η δασκάλα 

στον βιντεοπροβολέα που είναι εγκατεστημένος στο εργαστήρι υπολογιστών τους «ξε-

νάγησε» στο νέο περιβάλλον, εξηγώντας τα βασικά εργαλεία του συγκεκριμένου λογι-

σμικού. Στη συνέχεια τους άφησε να διερευνήσουν το περιβάλλον και να πειραματι-

στούν. Παρενέβαινε συντονιστικά, εάν υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα και βοηθη-

τικά, χωρίς να δίνει έτοιμες λύσεις. 

 
Εικόνα 2: Δείγμα γραφής από ομάδα μαθητών 
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Αφού ολοκληρώθηκε η πρόσκληση οι μαθητές αξιολόγησαν την δραστηριότητά τους 

συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να προβούν σε διορθώσεις πριν πα-

ραδώσουν στη δασκάλα την εργασία τους ( http://goo.gl/IQJ6Cl ).  

Από τη μια πλευρά οι μαθητές/τριες κατάλαβαν εάν έκαναν σωστά την εργασία και 

προχώρησαν σε διορθώσεις, από την άλλη η δασκάλα κατανόησε τα σημεία στα οποία 

δυσκολεύτηκαν οι μαθητές έτσι ώστε να εστιάσει στα σημεία αυτά στην επόμενη διδα-

σκαλία της. Μετά την αξιολόγηση, οι προσκλήσεις αποθηκεύτηκαν. 

Δραστηριότητα 3η (1 διδακτική ώρα) 

Όλες οι προσκλήσεις εκτυπώθηκαν έγχρωμες για όλα τα παιδιά της τάξης. Κάθε ομάδα 

διάβασε τη δική της πρόσκληση κι έγινε σχολιασμός της δραστηριότητας από τα παιδιά 

και την εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα βιβλίο με τις προσκλήσεις που 

έφτιαξαν τα παιδιά της τάξης. Η κάθε ομάδα σχεδίασε το δικό της εξώφυλλο και οπι-

σθόφυλλο με το λογισμικό tuxpaint. Έδωσε τίτλο, επέλεξε χρώματα και σχέδια. Οι ερ-

γασίες όλων των μαθητών βιβλιοδετήθηκαν από τη δασκάλα με το εξώφυλλο και οπι-

σθόφυλλο που φιλοτέχνησε η κάθε ομάδα και μοιράστηκαν στα παιδιά.  
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Εικόνα 3: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο από ομάδα παιδιών 

Επέκταση- Παραλλαγές 

Σε μεγαλύτερες τάξεις δεν προτείνεται η χρήση ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη 

αλλά καλό θα είναι τα παιδιά να κρατούν σημειώσεις κατά τη διδασκαλία των βασικών 

σημείων μιας πρόσκλησης και να δημιουργήσουν οι ίδιοι τον εννοιολογικό χάρτη. Ε-

πίσης, ως προέκταση, μπορούν οι μαθητές/τριες της Β΄τάξης να συντάξουν ξανά προ-

σκλήσεις για να τις μοιράσουν στους συμμαθητές τους στα άλλα τμήματα της Δευτέρας 

έτσι ώστε να τους προσκαλούν για παιχνίδι στην αυλή ή στους γονείς τους ώστε να 

τους καλούν σε εκδήλωση που διοργανώνει η τάξη ή το σχολείο τους. Έτσι θα συνδέ-

σουν την δραστηριότητα με πραγματικές δράσεις. 

Αξιολόγηση 

Όσον αφορά στα λογισμικά τα παιδιά δεν συνάντησαν δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων συμμετείχαν στην ομαδική εργασία, τηρούσαν τους 

κανόνες, διατύπωναν τις απόψεις τους και χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες που τους 

προσέφερε η τεχνολογία. Η δασκάλα παρατηρούσε τον τρόπο εργασίας των μαθη-

τών/τριών, έθετε ερωτήσεις και όπου χρειαζόταν έκανε διορθωτικές – διαμεσολαβητι-

κές παρεμβάσεις. Οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν κατά την εφαρμογή 

του εκπαιδευτικού σεναρίου. Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν, αντάλλα-

ξαν απόψεις και δραστηριοποιήθηκαν. Οι δραστηριότητες με τη χρήση του υπολογιστή 

ήταν πιο ελκυστικές και κέντρισαν το ενδιαφέρον των παιδιών. Παράλληλα η συμμε-

τοχή των μαθητών με χαμηλή επίδοση ήταν πιο ενεργητική και παραγωγική. 
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Πανταζοπούλου Ευσταθία  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Med in ICT in Education 

sta_thoula@hotmail.com 

Γεωργακοπούλου Θεοδώρα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Med in ICT in Education 

theodora.georg@yahoo.gr 

Περίληψη 

Κεντρικό άξονα του διδακτικού σεναρίου αποτελεί η προώθηση της αντιμετώπισης του 

ποδηλάτου ως τρόπου ζωής για τα παιδιά. Το ποδήλατο ως θέμα είναι ενταγμένο και 

εξετάζεται ήδη στο μάθημα της «Κυκλοφοριακής Αγωγής» στα πλαίσια της Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης. Εμείς, ωστόσο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε διαθεμα-

τικά εμπλέκοντας και άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως τη γλώσσα, την κοινωνική α-

γωγή, τα εικαστικά, τον κινηματογράφο. Η διαθεματική προσέγγιση του ποδηλάτου 

υποστηρίζεται από τη διευρυμένη χρήση των Τ.Π.Ε. (video games, skype, laptop, ψη-

φιακή φωτογραφική μηχανή, QR codes, ψηφιακή αφήγηση), αξιοποιώντας κατάλληλα 

υπολογιστικά εργαλεία (movie maker) και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (κινηματο-

γραφική ταινία), μέσα από οργανωμένες δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Μέσα σε ένα κλίμα διάχυτου παιχνιδιού (αναλογικού και ψηφιακού) και διασκεδαστι-

κότητας αναδείκνύεται η συμβολή των ψηφιακών μέσων και των Νέων Τεχνολογιών 

προς την ουσιαστική επίτευξη της μάθησης μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες που ενέ-

χουν το στοιχείο της ανακάλυψης και του πειραματισμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, Τ.Π.Ε., video games, ψηφιακή αφήγηση, διασκε-

δαστικότητα 

Εισαγωγή 

Μιας και το θέμα δεν είχε να κάνει μόνο με την απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων αλλά 

με τη δημιουργία μιας στάσης ζωής στηριχθήκαμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο 

παιχνίδι και την αξιοποίηση εξωδιδακτικών μέσων. Μέλημά μας είναι, να αποκτήσουν 

οι μαθητές μια ουσιαστική σχέση με το πολύ αγαπημένο τους μέσο, το ποδήλατο, και 

έτσι βασιστήκαμε κυρίως στην έκφραση των συναισθημάτων τους μέσα  από δημιουρ-

γικές και παιγνιώδεις διαδικασίες. Βέβαια, επειδή το ποδήλατο δεν είναι μόνο παιχνίδι 

αλλά εμπλέκεται και σε άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής προσπαθήσαμε 

να προωθήσουμε και πρακτικές γνώσεις ως προς την ασφαλή χρήση του δια μέσου 

ανακαλυπτικών κυρίως μεθόδων. 

Συνοπτικά, η ενότητα που ακολουθεί αναφέρεται στους στόχους που τέθηκαν εξαρχής 

και στη μέθοδο διδασκαλίας που επιλέχθηκε. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι 

διαδικασίες του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Εν συνεχεία, ακολουθεί η 
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παρουσίαση της πραγματοποίησης της παρέμβασης, όπου αναλύονται όλες οι δραστη-

ριότητες που εκτελέστηκαν μαζί με την αξιολόγησή τους. Στην τελευταία ενότητα, και 

με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της παρέμβασης παρουσιάζονται συμπεράσματα 

σχετικά με τη συνολική προσπάθεια αλλά και ορισμένοι ευρύτεροι προβληματισμοί 

σχετικά με την επίτευξη ουσιαστικής μάθησης χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα. 

Στοχοθεσία 

Μαθησιακοί στόχοι εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Το θέμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης δεν απαιτεί την ύπαρξη προγενέστερης γνώσης 

από τους μαθητές. Μάλιστα, το ποδήλατο αποτελεί ένα πολύ προσιτό θέμα για τα παι-

διά αφού λίγο έως πολύ το έχουν όλα στην καθημερινότητά τους. Συνακόλουθα, το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ορίζει την κυκλοφοριακή α-

γωγή ως έναν από τους βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με 

δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλό-

τερη θέση στην Ε.Ε. (14 ανά 100.000 άτομα) αναφορικά με τους δείκτες θνησιμότητας 

από τροχαία ατυχήματα μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων έως 25 ετών. Επομένως, 

κρίνεται αναγκαία η εξοικείωση με θέματα οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας θέτο-

ντας στο επίκεντρο το ολοένα και δημοφιλέστερο μέσο μετακίνησης, το ποδήλατο. 

Οι στόχοι που τίθενται αρχικά, είναι τα παιδιά: 

 Να διασκεδάσουν  

 Να δημιουργήσουν 

 Να συνεργαστούν 

 Να εξοικειωθούν με τις Τ.Π.Ε. 

 Να αναπτύξουν κυκλοφοριακή αγωγή 

 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ειδικότερα όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, επιδιώκουμε: 

 να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε θέματα οδικής ασφάλειας 

 να γνωρίσουν καλύτερα το ποδήλατό τους και τις ανάγκες τους σε σχέση με αυτό 

 να μάθουν να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια  εφαρμόζοντας στην πράξη τους κα-

νόνες οδικής συμπεριφοράς 

 να συνειδητοποιήσουν τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην πρόκληση ατυ-

χημάτων και να τους περιορίσουν 

 να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση 

Παράλληλα, στο επίπεδο που αφορά την ψυχοσύνθεση των παιδιών και τον συντονι-

σμό των κινήσεών τους επιδιωκόμενοι στόχοι είναι να: 

1837

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 κατακτήσουν τον χειρισμό των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (laptop, tablet, ψη-

φιακή φωτογραφική μηχανή) για την παραγωγή ψηφιακού υλικού 

 αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συμμαθητές στους 

ώστε να παράξουν ένα έργο ή να παίξουν ένα παιχνίδι 

 Εκφραστούν δημιουργικά χρησιμοποιώντας τόσο τα αναλογικά (χαρτί, χρώματα, 

υλικά χειροτεχνίας) όσο και  ψηφιακά μέσα (movie maker) 

 Ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να επεξεργαστούν και να διαμοιράσουν υλικό από 

το διαδίκτυο 

Σε συναισθηματικό επίπεδο, προσδοκούμε να: 

 αντιληφθούν  τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου σε πολλαπλούς τομείς (άσκηση, 

περιβάλλον, ψυχαγωγία, οικονομία) 

 να αμφισβητήσουν και να αναθεωρήσουν αντιλήψεις και πρακτικές σχετικές με την 

οδήγηση ποδηλάτου και να υιοθετήσουν νέες ασφαλείς στάσεις 

 να αποκτήσουν ικανότητες για να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικές καταστάσεις της κα-

θημερινότητας 

 να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους μέσα από την ανά-

ληψη καθηκόντων και πρωτοβουλιών 

 να μάθουν να συμμετέχουν σε ομάδες και να ικανοποιούνται από την επίτευξη συλ-

λογικών στόχων 

Τέλος, τίθενται και κάποιοι προσωπικοί στόχοι που αφορούν την οργάνωση μιας μα-

θησιακής διαδικασίας που θα ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι (αναλογικό 

και ψηφιακό) με απώτερο σκοπό τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. Τα παιδιά 

της σύγχρονης εποχής, αποκαλούνται  «Ψηφιακοί Ιθαγενείς» από τον Prensky, ζουν 

και μεγαλώνουν σε ένα πλούσιο ψηφιακό κόσμο, όπου πρέπει να «αποσυνδεθούν» ό-

ταν έρχονται στο σχολείο (Prensky,2009). Σύμφωνα με τον Gee, τα ψηφιακά παιχνίδια 

ενέχουν μαθησιακές αρχές και η πληροφόρηση που παρέχουν είναι αποτελεσματική 

όταν δίνεται μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο (Gee,2003). Στο πλαίσιο αυτό, μια 

από τις επιδιώξεις μας είαναι και η μάθηση βασισμένη σε ψηφιακά παιχνίδια (game-

based learning), χωρίς να παραμερίζεται ταυτόχρονα το αναλογικό παιχνίδι.  

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Η διδασκαλία βασίστηκε στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες, τον εποικοδομισμό και 

την ανακαλυπτική μάθηση. Εξαρχής δόθηκε έμφαση στη λειτουργία ομάδων συνεργα-

σίας στην τάξη για την περάτωση δραστηριοτήτων, καθώς η από κοινού εργασία πάνω 

σε ένα συγκεκριμένο θέμα προωθεί και την ατομική μάθηση. Σύμφωνα με τον 

Vygotsky, η προσωπική σκέψη χτίζεται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και 

τη διαμεσολάβηση κοινωνικών γεγονότων και πολιτισμικών εργαλείων (Α.Ράπτης-

Α.Ράπτη, 2007) 

Κατά το ξεκίνημα της παρέμβασής σκοπός είναι να αξιοποιηθούν οι προϋπάρχουσες 
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γνώσεις και αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το ποδήλατο. Γι’ αυτό το λόγο, θα 

μοιραστούν ερωτηματολόγια προκειμένου να διαπιστωθούν οι ιδέες και οι εμπειρίες 

των παιδιών, ώστε στην πορεία να γίνει ανακατασκευή και βελτίωσή τους μέσα από 

ενεργητικές διαδικασίες μάθησης.  

Για μας, το βασικό είναι τα παιδιά να φτάσουν στην κατάκτηση της γνώσης μέσα από 

παιγνιώδεις διαδικασίες που εμπεριείχαν το στοιχείο της ανακάλυψης και του πειρα-

ματισμού. Καθώς το θέμα το επιτρέπει η διδασκαλία μπορεί να είναι πιο ελεύθερα δο-

μημένη και τον κύριο λόγο να έχουν οι μαθητές. Έτσι, τέθηκαν οι κατευθυντήριες 

γραμμές , ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να περιοριστούμε σε έναν υποστηρικτικό 

ρόλο, όποτε τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Γι’ αυτό προσπαθήσαμε να οργανώ-

σουμε την παρέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει την αίσθηση ενός παιχνιδιού με τη 

συνεχή παροχή νέων στόχων προς κατάκτηση, ώστε να παραμένει έντονο το ενδιαφέ-

ρον των παιδιών. Οι μαθητές αφήνονται ελεύθεροι να εμβαθύνουν στο προς εξέταση 

αντικείμενο και εντός των πλαισίων της ομάδας μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες 

αξιοποιώντας τη διαισθητική τους ικανότητα για την επίλυση προβληματικών κατα-

στάσεων. 

Όσον αφορά τα μέσα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής πα-

ρέμβασης, τον κύριο λόγο κατέχουν οι Νέες Τεχνολογίες. Οι μαθητές χρησιμοποιούν 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να παίξουν παιχνίδια, να αναζητήσουν υλικό, να συ-

ντάξουν μια κριτική ταινίας και να την αναρτήσουν σε ιστοσελίδα. Με τη χρήση ψη-

φιακής φωτογραφικής μηχανής και του προγράμματος movie maker εξοικειώνονατι με 

τη ψηφιακή αφήγηση. Χάρη στη χρήση μηχανημάτων προβολής παρακολουθούν βί-

ντεο και ταινία σχετικά με το  ποδήλατο. Τέλος, σημαντική θέση κατέχει και το ανα-

λογικό παιχνίδι με τη μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού ή ως παιχνίδι αναζήτησης κρυμ-

μένων στοιχειών (QR codes) με τη χρήση tablet. 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διδασκαλίας είναι ο προγραμματισμός. Η έννοια 

του προγραμματισμού περιλαμβάνει όλες τις προδιδακτικές δραστηριότητες του εκπαι-

δευτικού που στοχεύουν στην πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών του επιδιώξεων χω-

ρίς εμπόδια, με οικονομία χρόνου και εντός ενός παιδαγωγικά αποδεκτού περιβάλλο-

ντος (Η., Γ., Ματσαγγούρας, 2007:189) 

Στο πλαίσιο αυτό για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιώξεων προχωρήσαμε στο σχε-

διασμό της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης, αφού πρώτα εξασφαλίσαμε την άδεια του 

διευθυντή του σχολείου. 

Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις ανάγκες των μαθητών 

ορίσθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης. Σε δεύτερη φάση, προσπαθήσαμε να σχηματί-

σουμε μια νοητική προθεώρηση της προγραμματιζόμενης διδασκαλίας. Τέλος, οργα-

νώθηκαν δραστηριότητες και ρόλοι για όλους τους μαθητές μέσα σε συγκεκριμένα 
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χρονικά πλαίσια. Έτσι, υπολογίσθηκε ότι η διάρκεια του εγχειρήματος θα ήταν περίπου 

2-3 ώρες κάθε μέρα για συνολικό διάστημα 6 ημερών και το πρόγραμμα διαμορφώθηκε 

όπως φαίνεται ακολούθως στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Προγραμματισμός παρέμβασης 

Προκειμένου να καταγραφεί η εκπαιδευτική παρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν βίντεο και 

φωτογραφίες από τις δραστηριότητες, στιγμιότυπα από τις οθόνες των υπολογιστών, 

ερωτηματολόγια με τις απαντήσεις των μαθητών και κριτήρια αξιολόγησης των δρα-

στηριοτήτων.  

Υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

1η μέρα 

Η αρχική μας επιδίωξη ήταν η παρέμβαση να γίνει μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού 

και έκπληξης.  Έτσι, την πρώτη μέρα ενώ τα παιδιά βρίσκονταν στην τάξη κάνοντας 

μάθημα πραγματοποιήσαμε μια συνομιλία μέσω Skype. Η μια εκπαιδευτικός εκ των 

δύο εμφανιζόταν μέσα στο δάσος δίπλα από το σχολείο και ζητούσε βοήθεια από τα 

παιδιά, γιατί κατά την προσπάθειά της να κάνει Downhill έπεσε και βρέθηκε εκτός 

μονοπατιού. 

Μετά από ένα σύντομο κουίζ γνώσεων στην τάξη, η ομάδα που απαρίθμησε τα περισ-

σότερα εξαρτήματα ασφαλείας που πρέπει να έχει ένα ποδήλατο, ξεχύθηκε στο σχολείο 

με σκοπό να βρει το ποδήλατο και τη χτυπημένη αναβάτη και να την φέρει στην τάξη. 

Αφού έγινε αυτό, προχωρήσαμε στις συστάσεις. Ακολούθησαν ερωτήσεις και παρατη-

ρήσεις από τα παιδιά σχετικά με τον τρόπο που έγινε η πρόσβαση στο σχολείο με το 

ποδήλατο, με την απουσία του απαραίτητου εξοπλισμού ασφαλείας (κράνος, επιγονα-

τίδες, επιαγκωνίδες, φώτα) και έγινε μια γενική παρουσίαση των βασικών στοιχειών 
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του ποδηλάτου (τιμόνι, πιρούνι, ταχύτητες, δίσκοι, πετάλια, αναρτήσεις, ανακλαστή-

ρες, σέλα). Σ’ αυτό το σημείο παρουσιάστηκαν μέσω παρουσίασης του PowerPoint 

εικόνες σχετικά με το ποδήλατο και οι μαθητές παρακινήθηκαν να καταγράψουν τις 

γνώσεις και τις ιδέες τους σχετικά με το ποδήλατο και να προχωρήσουν στην κατα-

σκευή εννοιολογικών χαρτών. 

Στο τέλος της πρώτης μέρας δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές για να διαπι-

στώσουμε τις ιδέες και τις στάσεις τους ως προς τη χρήση του ποδηλάτου με στόχο να 

ανασκευαστούν με το πέρας της παρέμβασης. Επίσης, έγινε άλλη μια παρουσίαση που 

αφορούσε τους τύπους των ποδηλάτων και τα χαρακτηριστικά τους συνοπτικά. 

2η μέρα 

Στην αρχή της  δεύτερης μέρας της παρέμβασης, οι μαθητές βγήκαν από την αίθουσα 

προς αναζήτηση των κρυμμένων κωδικών QR για να ανακαλύψουν τη δράση που θα 

επακολουθούσε. Η χρήση των QR codes, βασισμένη στο παιχνίδι του χαμένου θησαυ-

ρού είχε σκοπό να αναδείξει τον παιγνιώδη χαρακτήρα της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει και τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις διάφορες δρα-

στηριότητες. Η ομάδα που βρήκε τον κωδικό κέρδισε έναν πόντο και ανέλαβε να σκα-

νάρει με τάμπλετ τα στοιχεία. 

 

Εικόνα 2: QR codes 

Έτσι, ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπο «Tales of the Road» όπου ασχολήθηκαν με τις 

δραστηριότητες της κατηγορίας Cycling Safety.    

•Cycling is fun:  Όπου δίνεται ένα ποδήλατο και κατά τη διάδραση με το ποντίκι εμφα-

νίζονται τα κυριότερα σημεία που πρέπει να ελέγξει ο αναβάτης για μια ασφαλή οδή-

γηση. 

•Fix’n’Ride:  Οι μαθητές σε ομάδες συνεργάζονται για να ομαδοποιήσουν όσο το δυ-

νατόν περισσότερα εξαρτήματα και να χτίσουν ένα ποδήλατο. Στο τέλος της δραστη-

ριότητας έγινε σύγκριση των σκορ που έχει επιτύχει η κάθε ομάδα και η νικήτρια συ-

γκέντρωσε ένα πόντο. 

Μετά μεταβήκαμε στην αγγλική ιστοσελίδα του Department of Transport «Think 
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Education» στην οποία συγκεντρώνονται πολλές δραστηριότητες για την οδική ασφά-

λεια και ασχοληθήκαμε με τη δραστηριότητα: 

•Crash scene investigation: Τα παιδιά κλήθηκαν να εντοπίσουν τα αποδεικτικά στοι-

χεία ενός ατυχήματος με ποδήλατο και να συντάξουν μια αναφορά για την αστυνομία. 

 
Εικόνα 3: Στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα Crash Scene Investigation 

3η μέρα 

Η μέρα ξεκίνησε με το καθιερωμένο κυνήγι των QR.  Η ομάδα που το εντόπισε πήρε 

έναν πόντο και σκάναρε τον κωδικό. Έτσι, έγινε η μετάβαση στη σελίδα του You Tube 

απ’ όπου έγινε η παρακολούθηση δυο βίντεο που αφορούσαν «ακραία» σπορ με ποδή-

λατο: Parkour  και Downhill . 

Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από τα κόλπα και τις ριψοκίνδυνες προσπάθειες των α-

θλητών. Αυτό λειτούργησε ως έναυσμα για το πέρασμα σε δύο ψηφιακά παιχνίδια όπου 

τα παιδιά καλούνταν να εκτελέσουν κόλπα με ποδήλατα: Bmx master και Stickman 

freeride.   

4η μέρα 

Την τέταρτη μέρα της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης οι μαθητές βρήκαν ένα QR code 

που τους παρέπεμπε στο trailer της ταινίας «Το απαγορευμένο ποδήλατο» στη σελίδα 

του You Tube. 

Πρόκειται για μια Σαουδαραβική ταινία σε σκηνοθεσία Χαΐφαά Αλ-Μανσούρ. Περι-

γράφει τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα δεκάχρονο κορίτσι, η  Γουά-

ντζντα για να αποκτήσει το πράσινο ποδήλατο που λαχταρά. Με δεδομένο  το ότι στη 

Σαουδική Αραβία εκτός από τους πολλούς κοινωνικούς περιορισμούς που επιβάλλο-

νται στις γυναίκες θεωρείται ανήθικο να κάνουν ποδήλατο. 

Παρακολουθήσαμε την ταινία στην τάξη και έπειτα ακολούθησε συζήτηση. Τα παιδιά 

δήλωσαν ότι τους άρεσε πολύ το έργο. Διατυπώθηκαν διάφοροι προβληματισμοί για 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Κα-

ταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ενώ στις δυτικές κοινωνίες όλα θεωρούνται δεδομένα 
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και το ποδήλατο είναι ένα απλό μέσο διασκέδασης ή μετακίνησης , σε κάποιες άλλες 

χώρες είναι ζήτημα ελευθερίας και διεκδικήσεων. 

Τη συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία και βαθμολόγηση της ταινίας. Οι μαθητές επι-

σκέφθηκαν τον ιστοχώρο Imdb και αφού συνδέθηκαν σε έναν ήδη υπάρχοντα δικό μας 

λογαριασμό, έδωσαν στην ταινία 9 αστέρια. 

5η ημέρα 

Για την πέμπτη ημέρα της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης είχαμε προγραμματίσει τη 

δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων σχετικών με το ποδήλατο από τους μαθητές. 

Στην αρχή τους παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει μια ψηφιακή 

ιστορία μέσω ενός PowerPoint. 

Έπειτα, μοιράστηκαν στις ομάδες των μαθητών ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι ιστοριών: 

ποδηλατοβόλτα, ποδηλατούπολη, η ιστορία ενός ποδηλάτου. Οι μαθητές ωστόσο εν-

θαρρύνθηκαν να επιλέξουν ελεύθερα όποιο άλλο θέμα ήθελαν. 

Στη συνέχεια τους δόθηκαν φυλλάδια που είχαν τυπωμένα κενά κουτάκια με λεζάντες 

για να δημιουργήσουν το πλάνο της ιστορίας (storyboard). Το κάθε μέλος της ομάδας 

σχεδίασε και από ένα στιγμιότυπο. Στην πορεία, όλα αυτά είτε ζωγραφίστηκαν σε με-

γαλύτερη κλίμακα, είτε αντικαταστάθηκαν από έτοιμες εικόνες του διαδικτύου, είτε 

αναπαραστάθηκαν θεατρικά με φιγούρες που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας της ψηφιακής αφήγησης το κάθε μέλος αναλάμ-

βανε ρόλους μέσα στην ομάδα : αναζήτηση μουσικής, χειρισμός του Movie Maker, 

αναζήτηση εικόνων, συγγραφή σεναρίου, καταγραφή της διαδικασίας. 

Η ηχογράφηση της αφήγησης έγινε με τη βοήθειά μας σε ξεχωριστή αίθουσα του σχο-

λείου για να υπάρχει καθαρότητα ήχου, και προστέθηκε στην αφήγηση από εμάς καθότι 

τα χρονικά πλαίσια ήταν περιορισμένα. 

6η μέρα 

Στην αρχή, έγινε η παρουσίαση των ψηφιακών δημιουργιών των παιδιών στην τάξη. 

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους και στη συζή-

τηση που ακολούθησε δήλωσαν πρόθυμοι να το επαναλάβουν σύντομα και σε άλλα 

μαθήματα. 

Η τελευταία μέρα της παρέμβασής μας δε θα μπορούσε να κλείσε αλλιώς, πάρα με ένα 

ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο ενεπλάκησαν όλοι οι μαθητές. 

Το παιχνίδι κατασκευάστηκε από εμάς με σκοπό να ανακαλυφθεί με παιγνιώδη τρόπο 

η στοιχειώδης γνώση για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθεί κανείς όταν 
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οδηγεί ποδήλατο. 

Η δομή του επιτραπέζιου ήταν σαν αυτή που έχει το «φιδάκι», η «μονόπολη» και το 

«trivial pursuit» . Οι ομάδες μετακινώντας το πιόνι έπεφταν σε διάφορες εντολές και 

ερωτήσεις. Απαντώντας σωστά κέρδιζαν κάρτες με ποδήλατα και πόντους. Σκοπός ή-

ταν όχι μόνο να τερματίσει μια ομάδα πρώτη αλλά να μαζέψει και τους περισσότερους 

πόντους. 

Αξιολόγηση 

Το τελευταίο στάδιο της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πα-

ρέμβασης είναι η αξιολόγηση. 

Για να καταγράψουμε την παρέμβαση χρησιμοποιήσαμε βίντεο, φωτογραφίες και ηχο-

γραφήσεις, κρατήσαμε σημειώσεις και αξιοποιήσαμε ερωτηματολόγια. Παρατηρώντας 

τα όσα καταγράφηκαν είδαμε κατά ένα μεγάλο βαθμό τους στόχους μας να έχουν επι-

τευχθεί. 

Συγκεκριμένα, η εργασία σε ομάδες λειτούργησε στις περισσότερες περιπτώσεις πάρα 

πολύ καλά. Όλες οι ομάδες δημιούργησαν πρωτότυπα και αξιόλογα έργα. Επικράτησε 

ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας που κινητοποιούσε τους μαθητές να φέρουν σε πέρας το 

έργο που είχαν αναλάβει. Εξαλείφθηκαν οι εγωισμοί και όλοι κατέβαλαν ίση προσπά-

θεια. Σε μια περίπτωση όπου τα μέλη της ομάδας αδυνατούσαν να συμφωνήσουν ως 

προς το θέμα της ψηφιακής αφήγησης, κατέληξαν σε πολυφωνία  που παρουσιάστηκε 

μια ενιαία αφήγηση. Συνολικά, οι μαθητές ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν και αυτό 

οδήγησε σε πολύ καλά αποτελέσματα. 

Όσον αφορά την κατάκτηση των γνώσεων, μελετώντας τις απαντήσεις που δόθηκαν 

στα ερωτηματολόγια αλλά και μέσα από ζωντανό διάλογο στην τάξη διαπιστώσαμε ότι 

τα παιδιά απέκτησαν ένα νέο εύρος αντιλήψεων και αναθεώρησαν πολλές από τις από-

ψεις τους. Ωστόσο, αυτό δε συνέβη σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως σε  γενικά πλαίσια, 

όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν, έμαθαν κάτι καινούριο σχε-

τικά με το ποδήλατο και απέκτησαν πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με την οδήγηση του 

αγαπημένου τους μέσου. 

Επίσης, άλλος ένας τομέας που κατακτήθηκε ήταν ο άνετος χειρισμός των σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση προγραμμάτων που δεν 

είχαν συναντήσει μέχρι τώρα (movie maker), χρησιμοποίησαν μέσα καταγραφής (φω-

τογραφική μηχανή, κάμερα, tablet για σκανάρισμα κωδικών) και αξιοποίησαν στο έ-

πακρο τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο για τη συγκέντρωση πο-

λυμεσικού υλικού. 

Ο τελευταίος άξονας που μένει να αναλυθεί είναι η διασκέδαση που προέκυψε και η 

επιτυχία η μη της εισαγωγής παιχνιδιών στην παρέμβαση. Από την καταγραφή των 

αντιδράσεων των παιδιών και από την αξιολόγηση που κλήθηκαν να συμπληρώσουν, 
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προκύπτει ότι με τα συγκεκριμένα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν το ενδιαφέρον τον παι-

διών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Όλοι διασκέδασαν, εντυπωσιάστηκαν από πράγ-

ματα που είδαν, βίωσαν τη χαρά της δημιουργίας, αυτοσχεδίασαν, προβληματίστηκαν, 

έπαιξαν ελεύθερα. Μέσα από όλα αυτά έφτασαν στον επιδιωκόμενο στόχο, τη μάθηση. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στην Στ’ δημοτικού. Προσπαθήσαμε να  την κάνουμε 

όσο το δυνατόν πιο διασκεδαστική και διαφοροποιημένη από τα συμβατικά πρότυπα 

διδασκαλίας. Ως ένα βαθμό το επιτύχαμε. Όμως, ήρθαν στην επιφάνεια και  πολλά 

ζητήματα που χρήζουν  περαιτέρω εξέτασης. 

Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, συμπεράναμε ότι το αναλογικό και το ψηφιακό  παι-

χνίδι μπορούν να ενταχθούν λειτουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να είναι 

πολύ αποτελεσματικά ως προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Η γνώση κατα-

κτιέται αβίαστα και ενεργητικά, όταν οι μαθητές γίνονται δημιουργοί και απολαμβά-

νουν τους καρπούς της προσπάθειάς τους. 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

επιτυχή ένταξη των παιχνιδιών στη σχολική τάξη. Η έλλειψη υλικών, εργαλείων, υπο-

δομών, γνώσεων και χρόνου εμποδίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση τους. Απαι-

τείται πολύ καλός σχεδιασμός ώστε να επαρκέσει ο διδακτικός χρόνος, γνώση του θέ-

ματος για την κατάλληλη επιλογή παιχνιδιών  και εστίαση σε ένα συγκεκριμένο  αντι-

κείμενο για να επιτευχθούν σαφείς στόχοι. 

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση ωφέλησε τόσο εμάς όσο και τα 

παιδιά να έρθουμε κοντά στο πραγματικό νόημα της γνώσης: 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές 

Ματσαγγούρας, Η. Γ.,  (2007).  Στρατηγικές Διδασκαλίας, Αθήνα: Gutenberg 

Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α., (2007),  Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληρο-

φορίας, Τόμος Α’, Αθήνα  

Gee, P. J., (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Liter-

acy, ACM Computers in Entertainment, Vol. 1, No 1, October 2003 

Prensky, M., (2009).  Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι, επιστ. Επιμ. Μ. 

Μεϊμάρης. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα: 2009 

Ηλεκτρονικές Παραπομπές 

Tales of the Road http://talesoftheroad.direct.gov.uk/cycling-safety.php 
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Fix n ride http://talesoftheroad.direct.gov.uk/cycling-safety.php 

Crash Scene Investigation http://think.direct.gov.uk/education/early-years-and-pri-

mary/media/crash-scene-investigation/ 

BMX master http://www.agame.com/game/bmx-master 

Stickaman freeride http://www.games.gr/paixnidia/stickman_freeride 

 Wadjda http://www.youtube.com/watch?v=OPs5zaiCFck 

IMDB http://www.imdb.com/title/tt2258858/ 
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Μία συνεργασία της φυσικής και της χημείας στη μελέτη 

των ατομικών φασμάτων εκπομπής 

Παπαδοπούλου Δέσποινα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 04.02, Dr Χημικός  

dpapades@gmail.com 

Θεοδωρίδης Δημήτριος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 04.01, Dr Φυσικός  

dtheodo@ee.duth.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία της 

ενότητας Ατομικά Φάσματα Εκπομπής υπό τη μορφή ενός διεπιστημονικού σεναρίου 

συνεργασίας της φυσικής με τη χημεία. Το σενάριο έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 

να απευθύνεται είτε σε μαθητές της Β’ Λυκείου οι οποίοι διδάσκονται το Κεφάλαιο 

Ατομικά Φαινόμενα (Φυσικής Γενικής Παιδείας) ή σε μαθητές της Γ’ Λυκείου οι ο-

ποίοι διδάσκονται τα ατομικά φάσματα εκπομπής (Χημεία Θετικού Προσανατολι-

σμού).  Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκει να προκαλέσει τη φαντασία των 

μαθητών καθώς και την κριτική αντιπαράθεση υποθέσεων και πειραματικών ελέγχων 

που θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση προσομοιώσεων οι  οποίες υπάρχουν ως ελεύ-

θερο λογισμικό στο διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται βοηθούν στην α-

ντίληψη ενός δύσκολου φαινομένου που συμβαίνει στον μικρόκοσμο του ατόμου. Το 

σενάριο δομείται σε τέσσερεις φάσεις και ακολουθεί την ανακαλυπτική μέθοδο διδα-

σκαλίας προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει την γνώση μόνος του με την ουσιαστική 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.  

Λέξεις - Κλειδιά: Φάσματα εκπομπής, φάσματα απορρόφησης, πρότυπο Bohr,  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Έχει γίνει αντιληπτό τις τελευταίες δεκαετίες ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαί-

δευση μπορεί να αλλάξει τη φύση αλλά και την ποιότητα της διδασκαλίας και της μά-

θησης (Reynolds, Treharne & Tripp, 2003). Η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας επηρε-

άζει αναπόφευκτα την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι 

καλούνται να εργαστούν μέσα στο καινούργιο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και να αποκτήσουν ένα νέο ρόλο. Τα παραδοσιακά 

μοντέλα διδασκαλίας εγκαταλείπονται σταδιακά και αναζητούνται σύγχρονα διδακτικά 

μέσα που θα υποστηρίξουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων (Κόμης, 2004; Μα-

τσαγγούρας, 1999).  

Στη σχολική πραγματικότητα βέβαια διαπιστώνεται ότι η πρακτική εφαρμογή των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία προκαλεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό μία ανασφάλεια στους εκπαιδευτι-

κούς. Ειδικότερα δε ο χαρακτήρας και η ιδιαιτερότητα των φυσικών επιστημών προ-

σθέτουν μία ακόμη κρίσιμη παράμετρο που δυσχεραίνει το διδακτικό τους έργο (Κόκ-
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κοτας, 2001). Ο σύγχρονος διδακτικός προβληματισμός στις φυσικές επιστήμες κινεί-

ται προς την προσέγγιση των γνωστικών θεωριών μάθησης δηλαδή του διδακτικού με-

τασχηματισμού που επιτυγχάνεται με βάση την ενεργό εμπλοκή των μαθητών. Η νέα 

γνώση οικοδομείται από τους ίδιους τους μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού και εδράζεται στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους (Ματσαγγούρας, 

1999; Βλάχος, 2004). 

Οι συγγραφείς επεδίωξαν την εμπλοκή δύο γνωστικών περιοχών της φυσικής και χη-

μείας για τη μελέτη των ατομικών φασμάτων εκπομπής με την πεποίθηση ότι η διατή-

ρηση των ορίων που θέτουν τα επί μέρους μαθήματα συχνά οδηγεί στον κατακερματι-

σμό της επιστημονικής γνώσης και αφαιρεί τη δυνατότητα από τους μαθητές να απο-

κτήσουν μία συνολική αντίληψη της γνώσης (Αθανασάκης, 2008; Ματσαγγούρας, 

2003). Στο παρόν σενάριο αξιοποιούνται διδακτικά διαδραστικές παραμετρικές προ-

σομοιώσεις φαινομένων που πραγματοποιούνται στον μικρόκοσμο του ατόμου. Οι μα-

θητές έχουν τη δυνατότητα να εικονοποιήσουν αφηρημένες έννοιες και μέσα από τις 

κατάλληλα δομημένες δραστηριότητες που περιγράφονται στα φύλλα εργασίας να α-

νακαλύψουν αιτιακές σχέσεις και να κατανοήσουν βαθύτερα τα υπό μελέτη φαινόμενα. 

Το σενάριο ακόμη περιλαμβάνει την αξιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο και παρουσιά-

σεων διαφανειών και η συνολική διάρκεια του είναι τέσσερεις διδακτικές ώρες. 

Κατά τη διεξαγωγή του σεναρίου οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 έως 3 ατό-

μων. Έγινε προσπάθεια να ευνοηθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών και να 

δοθούν ευκαιρίες για εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία. Ο καθηγητής ανα-

λαμβάνει το ρόλο του διευκολυντή – καθοδηγητή της μάθησης και με τις κατάλληλα 

δομημένες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα Φύλλα Εργασίας, συμβάλει στο 

να εδραιωθούν οι νέες γνώσεις στο ήδη υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών.  

Τέλος ως προτεινόμενη προέκταση το σενάριο μπορεί να συνδυαστεί ανάλογα με τις 

δυνατότητες του κάθε σχολείου με τη διεξαγωγή των εργαστηριακών δραστηριοτήτων 

με τη χρήση φασματομέτρου όπως προβλέπονται από το ΑΠΣ της Φυσικής Β’ Λυκείου 

Γενικής Παιδείας αλλά και την πυροχημική ανίχνευση μετάλλων που προβλέπεται από 

το ΑΠΣ της Χημείας Α’ Λυκείου. 

 

Γνωστικό υπόβαθρο μαθητών 

Η επιτυχής εφαρμογή του σεναρίου προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί χρονικά η διδα-

σκαλία των χαρακτηριστικών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ενέργεια, συχνό-

τητα και μήκος κύματος), των περιοχών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της 

κβαντικής θεωρίας του Μax Planck. Επίσης, στο απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο των 

μαθητών συγκαταλέγεται και η στοιχειώδης γνώση της ατομικής δομής με τα απλοϊκά 

ατομικά μοντέλα που έχουν διδαχθεί στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Α’ Λυ-

κείου ή της Β’ Γυμνασίου και η ανάλυση του φωτός με τις ιδιότητες του (φωτόνιο, 

ανάκλαση, διάθλαση και ανάλυση του) όπως έχει διδαχθεί στην Φυσική της Γ’ Γυμνα-

σίου (Λιοδάκης, Γάκης, Θεοδωρόπουλος, Θεοδωρόπουλος & Κάλλης, 2016; Αλεξάκης, 
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Αμπατζής, Γκουγκούσης, Κουντούρης, Μοσχοβίτης, Οβαδίας, Πετρόχειλος, Σαμπράκος, Ψα-

λίδας, Γεωργακάκος, Σκαλωμένος, Σφαρνάς & Χριστακόπουλος, 2015).    

 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα κληθούν να εργαστούν στο 

Εργαστήριο Πληροφορικής ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με τους προσωπικούς τους υπο-

λογιστές και με τη χρήση βιντεοπροβολέα στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Η προσομοίωση PheT που χρησιμοποιείται είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο 

και προσφέρει το πλεονέκτημα της εύκολης ενσωμάτωσης στη διδασκαλία (ΙΤΥΕ, 

2013). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας στον ιστότοπο ή να αναπαραχθεί και 

εκτός σύνδεσης. Η χρήση της προσομοίωσης αυτής στοχεύει στο να αντιληφθούν οι 

μαθητές τη σημασία του ατομικού μοντέλου Bohr στη ερμηνεία των φασμάτων εκπο-

μπής και να αντιληφθούν ποιοτικά τον τρόπο δημιουργίας τους (μέσω της διέγερσης 

και αποδιέγερσης).   

Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται η προσομοίωση «Hytrogen Atom Simulator» που είναι 

διαθέσιμη διαδικτυακά (διεύθυνση: http://astro.unl.edu/classaction/animations/light 

/hydrogenatom.html) για τη διερεύνηση της δομής του ατόμου και τα φαινόμενα που 

συμβαίνουν κατά την διέγερση ή την αποδιέγερση του. Στην προσομοίωση αυτή οι 

μαθητές θα εκτελέσουν πρακτικούς υπολογισμούς, καλούμενοι να επιβεβαιώσουν 

προηγούμενες υποθέσεις τους και με στόχο να αντιληφθούν ότι μόνο συγκεκριμένα 

ποσά ενέργειας μπορούν να προκαλέσουν τη διέγερση ενός ατόμου.   

Τέλος χρησιμοποιείται  η προσομοίωση «Atoms and Spectra» που είναι επίσης διαθέ-

σιμη διαδικτυακά (διεύθυνση: http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures 

/spec_lines/Atoms _Nav.swf) η οποία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος των δύο προη-

γούμενων και θα βοηθήσει στην άμεση διασύνδεση των φαινομένων της διέγερσης και 

αποδιέγερσης με τη δημιουργία φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 

 

Εκπαιδευτικό πρόβλημα 

Η διδασκαλία των φασμάτων ατομικής εκπομπής και απορρόφησης, η δομή του ατό-

μου με τις διακριτές ενεργειακές του στάθμες και ο μηχανισμός παραγωγής και απορ-

ρόφησης φωτονίων αποτελεί ένα δύσκολο και δυσνόητο τμήμα της διδακτέας ύλης 

τόσο της Φυσικής όσο και της Χημείας. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που αφορά τον 

μικρόκοσμο και ως εκ τούτου οι μαθητές δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα φαινόμενα 

που πραγματοποιούνται καθώς είναι αδύνατον να έχουν άμεσα αντιληπτές εμπειρίες. 

Στόχοι του σεναρίου 

Το σενάριο στοχεύει ώστε οι μαθητές: 

1. Να κατανοήσουν τη δομή των υδρογονοειδών ατόμων. 

2. Να αντιληφθούν τις διάφορες ενεργειακές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρε-

θεί ένα άτομο. 
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3. Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς εκπομπής και απορρόφησης ακτινοβολίας σε 

ένα άτομο. 

4. Να διακρίνουν τα διάφορα είδη ατομικών φασμάτων 

5. Να κατανοήσουν τον τρόπο δημιουργίας των συνεχών και γραμμικών φασμάτων 

εκπομπής και απορρόφησης.  

6. Να ανακαλύψουν τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη ατομική δομή κάθε χημι-

κού στοιχείου και τη μορφή του γραμμικού φάσματος εκπομπής του.  

7. Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των ατομικών γραμμικών φασμάτων εκπομπής. 

8. Να ενισχυθεί η συνεργασία των μαθητών με τη χρήση διαλόγου και τη δημιουργία 

θετικού κλίματος. 

9. Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης των σε ότι 

αφορά την αντιμετώπιση και πληρέστερη  κατανόηση μίας διδακτικής ενότητας. 

 

Περιγραφή των φάσεων του σεναρίου 

Φάση Α: Έναυσμα Ενδιαφέροντος (1 διδακτκή ώρα) 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός κάνει μία μικρή ιστορική αναδρομή και προβάλλει στους μα-

θητές μια σύντομη παρουσίαση (EnausmaFasmataAEAA.ppt) σχετικά με την εξέλιξη  

των ατομικών θεωριών. Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά στους κυριότερους σταθ-

μούς  με τη μορφή χρονογραμμής. Μέσα από τη συζήτηση που θα προκληθεί ο εκπαι-

δευτικός προβαίνει στη σύνδεση των εκάστοτε πειραματικών εξελίξεων με την ανά-

πτυξη ενός αντίστοιχου ατομικού προτύπου και στέκεται ειδικότερα στο ατομικό πρό-

τυπο του Bohr που αν και εκτοπισμένο σήμερα από τις κβαντομηχανικές θεωρίες πα-

ραμένει το πρότυπο αναφοράς σε ότι αφορά την κατανόηση των ατομικών φασμάτων 

εκπομπής. Επιδιώκεται ώστε oι μαθητές να αντιληφθούν την εξέλιξη και τη συνέχεια 

της επιστημονικής έρευνας και να κατανοήσουν τη σημασία που έχει το εκάστοτε δια-

τυπωμένο μοντέλο στο βαθμό κατανόησης των ατομικών φαινομένων (διάρκεια 25 

min). 
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Σχήμα 1: Φύλλο εργασίας 1 (Έναυσμα ενδιαφέροντος) 

Στη συνέχεια της φάση αυτής οι μαθητές εργάζονται επάνω στις δραστηριότητες του 

1ου Φύλλου Εργασίας. Αρχικά παρατηρούν μερικές φωτογραφίες (1η Δραστηριότητα-

διάρκεια 15 min) από την καθημερινότητα και καλούνται να εντοπίσουν το κοινό ση-

μείο σε αυτές (1η ερώτηση). Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν ένα cd, ένα ουράνιο τόξο, 

ένα διαμάντι, πυροτεχνήματα και φωτεινές επιγραφές και οι οποίες στοχεύουν στο να 

αξιοποιηθούν από τους μαθητές για την έμμεση προσέγγιση του υπό εξέταση διδακτι-

κού αντικειμένου. Επιπλέον η παρατήρηση του φωτογραφικού υλικού αποσκοπεί στη 

δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για έναν ουσιαστικό διάλογο και προβληματι-

σμό των μαθητών. Ο καθηγητής με καθοδηγούμενες ερωτήσεις προσπαθεί να εκμαιεύ-

σει από τους μαθητές ότι πρόκειται για ένα τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-

λίας που γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι με τη μορφή χρωματικής ζώνης. 

Έπειτα προκαλείται συζήτηση σχετικά με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, τα χαρακτηρι-

στικά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ενέργεια, συχνότητα, μήκος κύματος) και 

οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στη 2η ερώτηση του 1ου Φύλλου Εργασίας που 

αφορά στη συμπλήρωση κενών με τη σωστή αλληλουχία των περιοχών του ηλεκτρο-

μαγνητικού φάσματος. Στη συνέχεια παροτρύνονται να συζητήσουν με τις υπόλοιπες 

ομάδες και να οδηγηθούν στη διατύπωση μίας κοινής απάντησης. Τέλος οι μαθητές 

παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο (Διεύθυνση: https://www.youtube.com/ 

watch?v=tBcdw6wi9nM) με στόχο να ξαναθυμηθούν τις περιοχές του ηλεκτρομαγνη-

τικού φάσματος και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις των απαντήσεων τους αν 
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αυτό κριθεί αναγκαίο. Ζητείται ακόμη από τους μαθητές να παρακολουθήσουν ξανά 

την παρουσίαση και το βίντεο ως εργασία για το σπίτι. 

 

Φάση Β: Υποθέσεις Μαθητών (1 διδακτκή ώρα) 

Στην 1η  Δραστηριότητα του 2ου Φύλλου Εργασίας (διάρκεια 5 min) υπενθυμίζουμε 

αρχικά στους μαθητές την έννοια του φάσματος λευκού φωτός (έχει προηγηθεί η διδα-

σκαλία σε προηγούμενη διδακτική ενότητα). Έπειτα δίνονται τρία σχήματα που ανα-

παριστούν τρία διαφορετικά είδη ατομικών φασμάτων και οι μαθητές εκτελούν μία 

απλή άσκηση αντιστοίχησης χωρίς να διαθέτουν επιπλέον πληροφορίες στηριζόμενοι 

μόνο στην παρατηρητικότητα και κρίση τους.   

Στη συνέχεια της φάσης αυτής οι μαθητές εργάζονται επάνω στη 2η δραστηριότητα του 

2ου Φύλλου Εργασίας (διάρκεια 35 λεπτά) όπου παροτρύνονται να σχεδιάσουν το δικό 

τους μοντέλο για το άτομο όπως το φαντάζονται με βάση την αποκτηθείσα γνώση σε 

προηγούμενες διδακτικές ενότητες και με βάση τα όσα παρακολούθησαν στην προβολή 

της Φάσης του Εναύσματος. Κατόπιν, καλούνται να εργαστούν επάνω στην προσομοί-

ωση «Μοντέλα του Ατόμου Υδρογόνου» (PhetColorado) στην οποία παρατηρούν ένα 

υδρογονοειδές άτομο όπως το περιέγραψε ο Bohr και τους ζητάτε να προβούν σε υπο-

θέσεις σχετικά με την συμπεριφορά του ηλεκτρονίου όταν αυτό βομβαρδιστεί από 

λευκό φως.  

 
Σχήμα 2: Φύλλο εργασίας 2 (Φάση Υποθέσεων) 
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Σχήμα 3: Φύλλο εργασίας 2 (Φάση Υποθέσεων) 

Παρατηρώντας την κίνηση του ηλεκτρονίου υπό την επίδραση λευκού φωτός οι μαθη-

τές καλούνται να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει κατά την αλληλεπίδραση αυτή. Πρό-

κειται για μία πρώτη γενική καταγραφή των αρχικών υποθέσεων των μαθητών. Σε ένα 

επόμενο επίπεδο οι μαθητές παρακολουθούν την ίδια εικόνα παρατηρώντας όμως ταυ-

τόχρονα τις ενεργειακές στάθμες και το φασματόμετρο όπου ανιχνεύονται τα εκπεμπό-

μενα φωτόνια. Ο καθηγητής αναλαμβάνοντας το ρόλο του διευκολυντή της μάθησης 

παροτρύνει τους μαθητές να προβούν σε μία σύνδεση των παραπάνω στοιχείων ώστε 

να αντιληφθούν τον τρόπο δημιουργίας ενός φάσματος εκπομπής σε ποιοτικό επίπεδο 

και χωρίς να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες τιμές ενέργειας. 
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Επίσης αναμένεται οι μαθητές να μπορέσουν να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι όταν 

το ηλεκτρόνιο του ατόμου διεγερθεί τότε η κατάσταση του αυτή είναι προσωρινή (διαρ-

κεί ελάχιστα) και συνοδεύεται από την επαναφορά του στην αρχική κατάσταση που 

μπορεί να γίνει είτε σε ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα βήματα (ενδιάμεσες αποδιεγέρ-

σεις) ενώ ταυτόχρονα συνοδεύεται από την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

 

Φάση Γ: Πειραματισμός – Επιβεβαίωση (1 διδακτική ώρα) 

Σε αυτή την φάση οι μαθητές εργάζονται επάνω στις δύο δραστηριότητες του 3ου Φύλ-

λου Εργασίας. Αρχικά στην 1η δραστηριότητα (20 min) επισκέπτονται την προσομοί-

ωση «Hydrogen Atom Simulator» που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο, 

http://astro.unl.edu/ classaction/ animations/ light/ hydrogenatom.html. Πρόκειται για 

μία προσομοίωση σχετικά με τη διέγερση – αποδιέγερση υδρογονοειδών ατόμων. 

 

  
Σχήμα 4: Φύλλο εργασίας 3 (Φάση Επιβεβαίωσης) 

1854

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Εκτελώντας τη συγκεκριμένη προσομοίωση οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν έν-

νοιες όπως είναι η ενέργεια, η διέγερση, η αποδιέγερση και ο ιονισμός ενός ατόμου 

καθώς και το ότι ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να διεγερθεί μόνο όταν απορροφήσει τόση 

ενέργεια όση είναι ακριβώς η διαφορά μίας ανώτερης ενεργειακής στάθμης και της 

θεμελιώδους κατάστασης. Η προβολή της παρουσίασης στη φάση του εναύσματος α-

ναμένεται εδώ να υποβοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν καλύτερα την έννοια των 

κβαντισμένων ενεργειακών σταθμών καθώς και των κβαντισμένων διαφορών ενέρ-

γειας. Ο καθηγητής για μια ακόμη φορά με την βοήθεια των ερωτήσεων προσπαθεί να 

διορθώσει όπου χρειάζεται τις αρχικές υποθέσεις των μαθητών σχετικά με τις κατα-

στάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα άτομο όταν αυτό βάλλεται από ακτινοβολία 

κατάλληλης ενέργειας. Η εν λόγω προσομοίωση επιτρέπει τη μεταβολή της τιμής της 

ενέργειας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας μεταξύ διακριτών τιμών μέσα σε ορισμένο 

εύρος ώστε ο μαθητής να παρατηρεί κάθε φορά την αντίστοιχη αλλαγή που προκαλεί-

ται.  

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας αναμένεται ότι οι μαθητές θα έχουν 

προχωρήσει από ένα ποιοτικό και περιγραφικό επίπεδο (δραστηριότητες στη φάση των 

υποθέσεων) σε ένα πιο συγκεκριμένο και ποσοτικό επίπεδο καθώς θα έχουν προβεί 

στην εκτέλεση συγκεκριμένων υπολογισμών. 

Στη 2η δραστηριότητα (20 min) του ίδιου φύλλου εργασίας οι μαθητές επισκέπτονται 

την προσομοίωση «Atoms and Spectra» στη διεύθυνση: http://spiff.rit.edu/classes 

/phys301/lectures/spec_lines /Atoms_Nav.swf. Η επιλογή της εν λόγω προσομοίωσης 

ως τελευταίας για την εξάσκηση των μαθητών στηρίχθηκε στο γεγονός ότι αυτή συνο-

ψίζει αρκετά στοιχεία από τις προηγούμενες προσομοιώσεις (διέγερση - αποδιέγερση, 

ατομικό πρότυπο Bohr) και ταυτόχρονα βοηθά στην άμεση οπτική συσχέτιση των ατο-

μικών φαινομένων με τα φάσματα ατομικής εκπομπής και απορρόφησης.   

Οι μαθητές αρχικά εξοικειώνονται με το περιβάλλον της προσομοίωσης. Έπειτα τους 

ζητείται να μετακινήσουν τις τροχιές. Στόχος εδώ είναι να αντιληφθούν ότι οι ενερ-

γειακές τροχιές σε κάθε άτομο δεν ισαπέχουν μεταξύ τους, όπως επίσης και ότι δεν 

βρίσκονται στις ίδιες θέσεις για κάθε άτομο. Οι ερωτήσεις που τίθενται στη συνέχεια 

οδηγούν τους μαθητές στο να εκτιμήσουν συγκεκριμένες ενεργειακές διαφορές και να 

τις κατατάξουν αιτιολογώντας τις απαντήσεις τους. Τέλος, εκτελώντας συγκεκριμένες 

μεταπηδήσεις μεταξύ ενεργειακών σταθμών επικεντρώνονται στην παρατήρηση των 

φασμάτων απορρόφησης και εκπομπής. Σημειώνουν τις τιμές μήκους κύματος και ερ-

μηνεύουν τις παρατηρούμενες διαφορές στις τιμές αυτών. Έτσι, επιτυγχάνεται η άμεση 

σύνδεση των φαινομένων διέγερσης και αποδιέγερσης με την παραγωγή των φασμά-

των απορρόφησης και εκπομπής, αντίστοιχα.   

Φάση Δ: Αξιολόγηση – Συμπεράσματα (1 διδακτική ώρα) 

Στην τελευταία φάση του σεναρίου με την βοήθεια του 4ου Φύλλου Εργασίας ζητείται 

από τους μαθητές να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σύμφωνα με τις οποίες 
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θα ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο έχει εμπεδωθεί η αποκτηθείσα γνώση από τις προη-

γούμενες φάσεις. Το φύλλο αξιολόγησης περιέχει μία ποικιλία ερωτήσεων (πολλαπλής 

επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχησης) όπου γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί η 

επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων του σεναρίου. Ταυτόχρονα αναμένεται με τη 

καθοδήγηση του διδάσκοντα και την πρόκληση διαλόγου της ολομέλειας να μπορέ-

σουν οι μαθητές να διατυπώσουν τα συμπεράσματα τους σχετικά με την πρακτική ε-

φαρμογή των φαινομένων που μελετήθηκαν σε συγκεκριμένους τομείς της καθημερι-

νής ζωής.  
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Σχολικός εκφοβισμός: Μια ψηφιακή προσέγγιση στην έκθεση της Γ΄ Λυκείου 

Ζούρου Ελένη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, M.Ed. 

el-zouraki@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά πρόταση δίωρου διδακτικού σεναρίου στο μάθημα Έκθε-

σης-Έκφρασης της Γ΄ Λυκείου. Αντικείμενο της είναι η εξάσκηση των μαθητών στην 

πρόσληψη και την παραγωγή λόγου, καθώς και η μελέτη της πολυτροπικότητας κατά 

την προσέγγιση της θεματικής του σχολικού εκφοβισμού και των κοινωνικών παραμέ-

τρων του. Το σενάριο υλοποιείται στην αίθουσα πληροφορικής. Με ομαδοσυνεργατική 

δραστηριοποίηση οι μαθητές εργάζονται πάνω σε έντυπο και ψηφιακό υλικό, αξιο-

ποιώντας παράλληλα το διαδίκτυο. Με το θεωρητικό εργαλείο της Κριτικής Ανάλυσης 

Λόγου, καθώς και με όρους συνοικοδόμησης, βιωματικότητας και ανακάλυψης, το σε-

νάριο αποσκοπεί στην πολυεπίπεδη προσέγγιση ενός φλέγοντος ζητήματος, καθώς και 

στην ενίσχυση των μαθητών τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. 

Απώτερος προσανατολισμός μας είναι η ενδυνάμωση των μαθητών στον ψηφιακό και 

εν τέλει τον κριτικό γραμματισμό.  

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, νεοελληνική γλώσσα, Κριτική Ανάλυση Λό-

γου, ψηφιακός γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός 

Εισαγωγή 

Δημιουργός 

Η δημιουργός του διδακτικού σεναρίου ολοκληρώνει φέτος τη φοίτησή της στο μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θε.Π.Α.Ε.Ε., στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδια-

σμός και Διδασκαλία. Το παρόν σενάριο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο σχετικής πρακτι-

κής άσκησης των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, αποσκοπώντας στην 

εξοικείωση τους με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδακτική πράξη. 

Διδακτική/Θεματική ενότητα 

Το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο άπτεται η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση είναι 

αυτό της Έκφρασης-Έκθεσης της Γ΄ τάξης του Λυκείου. Το διδακτικό μας αντικείμενο 

είναι διττό, καθώς επιδίωξή μας είναι η εξάσκηση των μαθητών στην πολυτροπικότητα, 

την πρόσληψη και την παραγωγή κειμένου, μέσω της προσέγγισης της θεματικής της 

ενδοσχολικής βίας. Η διδακτική απόπειρα αφορά, δηλαδή, στην κάλυψη του ζητήματος 

του σχολικού εκφοβισμού -ως υποενότητα στη θεματική της βίας-, μέσω της επεξερ-

γασίας έντυπου και ψηφιακού υλικού. 

Συνθήκες υλοποίησης 
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Η γενική προσέγγιση του θέματος της βίας έχει ήδη καλυφθεί σε προηγούμενη διδα-

κτική ώρα. Επομένως, τα παιδιά διαθέτουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που ως 

προϋπάρχουσα γνώση θα τα καταστήσει ικανά να ανταποκριθούν στα δεδομένα του 

μαθήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση της διδασκα-

λίας είναι η διεξαγωγή του μαθήματος στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, σε 

ένα ενιαίο δίωρο μάθημα. Με την αξιοποίηση, λοιπόν, του διαδραστικού πίνακα, του 

διαδικτύου, αλλά και συγκεκριμένου έντυπου κ ψηφιακού υλικού σε φύλλο εργασίας, 

πραγματευόμαστε με τους μαθητές το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, σε ομαδοσυ-

νεργατικό πλαίσιο. 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδασκαλία, με πορεία επαγωγική και συνθετική, επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών σε συνθήκες δημιουργικής δραστηριοποίησης, συνοικοδόμησης της γνώ-

σης και γνήσιας μαθητείας, μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολο-

γίας (διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο). Οι μαθητές καλού-

νται να επεξεργαστούν δύο διαφορετικού τύπου κείμενα (ένα πολυτροπικό και ένα δια-

σκευασμένο άρθρο), καθώς και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά πάνω σε φύλλα ερ-

γασίας ψηφιακής μορφής, όπου παρέχονται προς επεξεργασία ποικίλες και διαφορετι-

κού τύπου δραστηριότητες, διαμορφωμένες από τη διδάσκουσα. 

Οι ομάδες ορίζονται αυτόνομα από τους ίδιους τους μαθητές, χωρίς την παρέμβασή 

μας, δίνοντας έτσι στον καθένα τη δυνατότητα αφενός να ενταχθεί στο περιβάλλον 

εργασίας που θεωρεί προτιμητέο και αφετέρου να εργαστεί επί της δραστηριότητας 

που επιθυμεί. Επιδιώκεται, ωστόσο, οι ομάδες να είναι ανομοιογενούς σύνθεσης ως 

προς τη μαθησιακή ικανότητα και την επίδοση των μελών, στοχεύοντας στη διασφά-

λιση αλληλοϋποστήριξης και ποιοτικότερης συνεργασίας. 

Όσον αφορά την προσέγγιση των δύο προς διδασκαλία κειμένων, επισημαίνεται ότι 

αυτή βασίζεται στο μεθοδικό εργαλείο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και στα τρία στά-

διά της (προαναγνωστικό, κυρίως αναγνωστικό και μεταναγνωστικό) (βλ. σχετικά: Σπα-

νός & Μιχάλης, 2012, σσ. 206–216), προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή 

των μαθητών σε επικοινωνιακές δραστηριότητες κατανόησης και νοηματοδότησης, ό-

πως ορίζεται από το επικοινωνιακό υπόβαθρο διδασκαλίας του μαθήματος. Προκειμέ-

νου, μάλιστα, να ενισχύσουμε τις αναγνωστικές στρατηγικές των μαθητών και εν γένει 

τη γλωσσική τους ικανότητα, αξιοποιούμε την ανοδική αναγνωστική προσέγγιση 

(bottom-up approach) από κοινού με την καθοδική (top-down approach) (Ντίνας, 2009, 

σ. 7). Κατά συνέπεια, η νοηματοδότηση δεν αφορά μόνο στην εμπέδωση των γλωσσι-

κών και πληροφοριακών δεδομένων ενός κειμένου, αλλά και τον γενικότερο γνωστικό 

εξοπλισμό των μαθητών. Με τον μαθητοκεντρικό αυτόν προσανατολισμό που θέτει τον 

μαθητή–αναγνώστη στο επίκεντρο της κειμενικής ερμηνείας, επιτυγχάνεται η καλλιέρ-

γεια προσληπτικών δεξιοτήτων. 

Το ψηφιακής μορφής δισέλιδο φύλλο εργασίας αποτελείται από δραστηριότητες ποι-

κίλης ύλης, οι οποίες αφορούν σε εστιασμένες πτυχές του σχολικού εκφοβισμού (βλ. 
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παράρτημα). Ένα μέρος αυτού του υλικού αξιοποιείται εν ώρα μαθήματος για την κά-

λυψη των διδακτικών επιδιώξεων, ενώ το υπόλοιπο δίνεται ως προτεινόμενο στους μα-

θητές υλικό για ατομική μελέτη στο σπίτι. 

Στοχοθεσία - Σύνδεση με ΑΠΣ 

Οι γνωστικοί στόχοι αποσκοπούν στο να μπορούν οι μαθητές να ανακαλέσουν τις σχε-

τικές με το θέμα της βίας προϋπάρχουσες γνώσεις τους, να συνδιαλεχθούν για τα σύγ-

χρονα ελληνικά δεδομένα του φαινομένου, να ασκηθούν στις τέσσερεις επικοινωνιακές 

δεξιότητες της γλωσσικής διδασκαλίας (ομιλία, ακρόαση, γραφή, ανάγνωση), να εξα-

σκηθούν στην ανάλυση και ερμηνεία κειμένων (αυθεντικών και διασκευασμένων) και, 

τέλος, να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, όπου θα παρουσιάζουν με ευχέρεια 

και ακρίβεια σκέψεις και προβληματισμούς. 

Αναφορικά με τους συναισθηματικούς στόχους, επιδίωξή μας είναι οι μαθητές να είναι 

σε θέση να προβληματιστούν επί του προς μελέτη ζητήματος, διαμορφώνοντας προ-

σωπική στάση απέναντι στο θέμα του εκφοβισμού, να αντιληφθούν ότι έχουν προσω-

πική ευθύνη απέναντι στο θέμα και ότι μπορούν να δώσουν λύση, μέσα από ατομική 

και συλλογική δραστηριοποίηση και, τέλος, να μάθουν να συνεργάζονται σε ένα υγιές 

μαθησιακό περιβάλλον, πάντοτε σε πλαίσιο ευγενούς άμιλλας. 

Η συγκεκριμένη μεθοδική γραμμή, διαμορφωμένη στα όρια του κοινωνικού κονστρου-

κτιβισμού και της αναπτυξιακής ψυχολογίας, προάγει την εξάσκηση των μαθητών σε 

όλες τις διαστάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας (ακρόαση και ομιλία, ανάγνωση και 

γραφή), τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του επαρκούς αναγνώστη και την καλ-

λιέργεια πρακτικών τόσο ψηφιακού όσο και, γενικότερα, κριτικού γραμματισμού, μέσα 

από την αντιστοίχιση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων εντός τάξης με την καθη-

μερινή πραγματικότητα.  

Κατά συνέπεια, η προαναφερθείσα στοχοθεσία είναι συμβατή με τα κανονιστικά κεί-

μενα του γνωστικού αντικειμένου, καθώς οι δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο 

εμπλοκής των μαθητών σε εργασίες πρόσληψης και παραγωγής λόγου, όπως ορίζεται 

από τον επικοινωνιακό προσανατολισμό του ΑΠΣ και του Βιβλίου του Καθηγητή. Ο 

μαθητοκεντρικός σχεδιασμός υπηρετεί την ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης, για την 

κατάκτηση όχι μόνο γλωσσικών αλλά και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, με υλικό που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των μαθητών. Προωθούνται, συνε-

πώς, οι βασικοί στόχοι του ΑΠΣ του μαθήματος, οι οποίοι αποσκοπούν ακριβώς στην 

κατάκτηση της γλωσσικής νόρμας, τη συνειδητή χρήση του γλωσσικού εργαλείου σε 

κάθε επικοινωνιακή περίσταση, καθώς και τη διανοητική, συναισθηματική και κοινω-

νική ανάπτυξη των μαθητών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2007, σ. 1). 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

1η διδακτική ώρα: μελέτη των δύο κειμένων 

Αφόρμηση (Διάρκεια: 5΄): Ζητάμε από τους μαθητές να μας υπενθυμίσουν ποια ήταν 
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η θεματική του τελευταίου μαθήματος, αναμένοντας από τα παιδιά να αναφερθούν στο 

ζήτημα της βίας. Τότε, λοιπόν, κάνουμε μια πρωτότυπη εισαγωγή στο μάθημά μας με 

την προβολή στον διαδραστικό πίνακα ενός ιδιαίτερου βίντεο 

(https://www.youtube.com/watch?v=EpT9PL8RCw0). Στόχος να αιχμαλωτίσουμε το 

ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι, βλέποντας ένα παράδοξο συμβάν, θα επηρεαστούν 

συναισθηματικά (βιωματική μάθηση) και θα προβληματιστούν. Μετά το πέρας του βί-

ντεο τους ρωτάμε αν τα όσα παρακολούθησαν τους φέρνουν στο νου κάποια γνώριμη 

μορφή βίας, αναμένοντας -είτε από μόνοι τους είτε μέσω καθοδηγούμενου διαλόγου- 

να αναχθούν εκείνοι στο ζήτημα της ενδοσχολικής βίας. 

Επεξεργασία (Διάρκεια: 35΄): 

Α΄ Φάση (Διάρκεια: 8΄) - Πολυτροπικό κείμενο, προσέγγιση με διερευνητική ταχεία 

ανάγνωση: Στο σημείο αυτό, έχοντας κάνει την ανάκληση των σχετικών γνώσεων και 

έχοντας εξασφαλίσει τη λογική και συναισθηματική συμμετοχή των μαθητών στη δι-

δακτική πράξη, είμαστε σε θέση να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με το πρώτο προς 

επεξεργασία κείμενο του μαθήματος, παραπέμποντάς τους σε αντίστοιχη διαδικτυακή 

πηγή στον υπολογιστή τους. Πρόκειται για ένα αυθεντικό πολυτροπικό κείμενο, και 

συγκεκριμένα ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, με τίτλο «Σχολική βία. Κερδίζει έδαφος…» 

(http://to-dialeimma.blogspot.gr/2012/01/blog-post_27.html), το οποίο έχει συνταχθεί 

από μαθήτρια Γυμνασίου. Το κείμενο αυτό δίνει όλο το γενικό πληροφοριακό υλικό 

για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, και, καθότι σύντομο και περιεκτικό, προ-

σεγγίζεται στο πλαίσιο της διερευνητικής ταχείας ανάγνωσης (skinning) (Σπανός & 

Μιχάλης, 2012, σ. 213).  

Μετά την ανάγνωσή του από μαθητή, έπεται σύντομος και καθοδηγούμενος διάλογος, 

για να βγουν στην επιφάνεια πτυχές του σχολικού εκφοβισμού, μέσω του σχολιασμού 

τόσο του περιεχομένου όσο και των χαρακτηριστικών διαμόρφωσης (εικόνες, χρώ-

ματα, γραμματοσειρά), ώστε να γίνει αντιληπτός μεταξύ άλλων και ο ρόλος της πολυ-

τροπικότητας στη διαμόρφωση ενός επικοινωνιακού μηνύματος. Στόχος είναι να οδη-

γηθούν οι μαθητές σε μια πρώτη σφαιρική κατανόηση, και, μέσω αυτής, να προσδιο-

ρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού. Συνδυάζοντας, λοιπόν, 

το νέο πληροφοριακό υλικό που τους δόθηκε με δικές τους προϋπάρχουσες εντυπώσεις 

και γνώσεις πάνω στο θέμα, αποκομίζουν ένα συνολικό νόημα περί του φαινομένου, 

επαναφέροντας στη μνήμη τους και τα όσα ήδη γνωρίζουν για τα πολυτροπικά κείμενα. 

Β΄ Φάση (Διάρκεια: 25΄) -Μονοτροπικό κείμενο, προσέγγιση με διεξοδική ανάγνωση: 

Η τελευταία ερώτηση που θέτουμε προς τα παιδιά (Πού οφείλεται, σύμφωνα με το κεί-

μενο, αλλά και κατά τη γνώμη σας, η έξαρση του φαινομένου;) συνιστά την κατάλληλη 

αφορμή, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διασύνδεση με το επόμενο προς επεξερ-

γασία κείμενο. Εφόσον έχουμε φτάσει πλέον στο κεντρικό ζήτημα πραγμάτευσης, δη-

λαδή την κοινωνική πλαισίωση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, και έχοντας 

ενεργοποιήσει τον γόνιμο προβληματισμό των παιδιών, είναι η κατάλληλη στιγμή να 

φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με το κείμενο “Μια κοινωνία βίαιη γεννά τη βία” του 

Δ. Κωστόπουλου. 
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Η νοηματική επεξεργασία του γίνεται βάσει του πλαισίου της Κριτικής Ανάλυσης Λό-

γου, και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τρία στάδια της μεθόδου αυτής, πάντα με την 

καθοδηγητική συνδρομή μας. Η αναγνωστική προσέγγιση, επομένως, θα γίνει μέσω 

της διεξοδικής ανάγνωσης (Σπανός & Μιχάλης, 2012, σ. 213): 

Προαναγνωστικό στάδιο (Διάρκεια: 5΄): Στην πρώτη αυτή εισαγωγική φάση προετοι-

μάζουμε με τις κατάλληλες δραστηριότητες τους μαθητές του, ώστε η προσοχή τους 

να εστιάσει σε συγκεκριμένα προς περαιτέρω αξιοποίηση δεδομένα. Πρώτη εισαγω-

γική δραστηριότητα αποτελεί η προαναφερθείσα τελευταία ερώτηση του προηγούμε-

νου κειμένου, που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένο σύντομο διάλογο και θα καταλήξει -

με ή χωρίς την καθοδηγητική συμβολή του διδάσκοντος- στην κοινωνική πλαισίωση 

του ζητήματος. Αξιοποιώντας, έπειτα, τον τίτλο του κειμένου, επιδιώκουμε να κατα-

λήξουμε στη διασύνδεση ατομικής βίας και κοινωνίας, εφόσον οι μαθητές οδηγηθούν 

στο συμπέρασμα ότι κάθε μορφή βίας προκύπτει από προβλήματα κοινωνικής συνο-

χής. 

Κυρίως αναγνωστικό στάδιο (Διάρκεια: 14΄): Αφού έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία 

των μαθητών για την πρόσληψη του κειμένου, περνάμε στη φάση επεξεργασίας του με 

πορεία ανοδικής και καθοδικής ανάγνωσης και με ενέργειες που θα επιτρέψουν στους 

μαθητές-αναγνώστες να προβούν σε έναν «νοητό διάλογο» με τον συγγραφέα του κει-

μένου (Σπανός & Μιχάλης, 2012, σ. 209). 

Αρχικά δίνουμε τον λόγο σε κάποιον μαθητή, για να αναγνώσει το κείμενο. Μετά την 

πρώτη ανάγνωση δίνουμε 2΄ για μία δεύτερη σιωπηρή ανάγνωση. Η ενέργεια αυτή κρί-

νεται απαραίτητη, καθώς το κείμενο, αν και φαινομενικά εύκολο, είναι μεστό νοημά-

των και απαιτεί εστιασμένη προσοχή για περαιτέρω ερμηνευτική προσέγγιση. Κατόπιν, 

γίνεται λεξιλογική εξομάλυνση, αν υπάρχει ανάλογη ανάγκη των μαθητών, και έπεται 

η πρώτη ερώτηση αναφορικά με τη γενική εντύπωση που άφησε στα παιδιά το κείμενο. 

Ακολουθεί η αναλυτική επεξεργασία των νοημάτων του κειμένου με στοχευμένες ε-

ρωτήσεις, που αποσκοπούν αφενός στην ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στην κει-

μενική επεξεργασία, αφετέρου στον εντοπισμό των βασικών θέσεων και τον σχολιασμό 

των επιχειρημάτων του συγγραφέα. Επιδίωξή μας είναι να αναδειχθεί η ικανότητα εν-

δοσκόπησης και εμβάθυνσης από πλευράς των μαθητών, καθώς και της πλήρους κα-

τανόησης της συλλογιστικής του συγγραφέα. 

Μεταναγνωστικό στάδιο (Διάρκεια: 10΄): Στο τελικό αυτό στάδιο, με αφορμή τον σχο-

λιασμό της παρμένης από το κείμενο φράσης «τη βία τη διδάσκουμε εμείς οι ίδιοι πα-

ντού», επιδιώκουμε την εμπλοκή των μαθητών σε έναν παραγωγικό διάλογο γύρω από 

το θέμα. Βάσει των απόψεων των μαθητών για τη σύνδεση βίας και κοινωνικών προ-

τύπων, διαμορφώνουμε ένα σχετικό σχεδιάγραμμα στον πίνακα, όπου αναδεικνύονται 

τα κεντρικά σημεία της συζήτησης. 

Κλείσιμο (Διάρκεια: 5΄): Κατακλείδα της όλης συζήτησης θα αποτελεί το συμπέρασμα 

από την ολομέλεια της τάξης ότι το σχολείο συνιστά μικρογραφία της κοινωνίας. Αφε-
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νός ό,τι γίνεται στην κοινωνία αντανακλάται στο σχολείο, αφετέρου στο σχολείο «πα-

ρασκευάζονται» οι πολίτες της αυριανής κοινωνίας. Συνεπώς, ο σχολικός εκφοβισμός 

πρέπει να ιδωθεί ως συνέπεια της παρείσφρησης στοιχείων κοινωνικής παθογένειας 

στο σχολικό περιβάλλον. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι -πριν από τη λήξη της διδακτικής ώρας- δίνουμε στους μαθητές 

πρόσβαση στο φύλλο εργασίας ψηφιακής μορφής που θα δοθεί προς επεξεργασία την 

επόμενη ώρα. Στόχος είναι, σε πρώτο επίπεδο, να ρίξουν εκείνοι μια ματιά στο περιε-

χόμενό του, καταλήγοντας στη δραστηριότητα που τους μαγνητίζει περισσότερο, ενώ, 

σε δεύτερο επίπεδο, τους ζητείται να οργανώσουν τις ομάδες εργασίας στη διάρκεια 

του διαλείμματος, για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου. 

2η διδακτική ώρα: επεξεργασία του φύλλου εργασίας σε ομάδες 

Αφόρμηση (Διάρκεια: 6΄): Πρόκειται και πάλι για την προβολή ενός ολιγόλεπτου βί-

ντεο (https://www.youtube.com/watch?v=EisZTB4ZQxY), το περιεχόμενό του οποίου 

σχετίζεται με μία άμεση αναφορά σε ένα κοινωνικό πείραμα σχετικά με το φαινόμενο 

του εκφοβισμού, και μάλιστα εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Πυροδοτείται βάσει αυ-

τού σύντομος διάλογος, ο οποίος αποσκοπεί στην άμεση δέσμευση του ενδιαφέροντος 

των μαθητών και τον εκ νέου εγκλιματισμό των μαθητών στο θέμα μας.  

Επεξεργασία (Διάρκεια: 35΄): 

Α΄ Φάση (Διάρκεια: 20΄) - Επεξεργασία δραστηριοτήτων: Οι μαθητές, όντας χωρισμέ-

νοι ήδη σε ομάδες από το διάλειμμα, εργάζονται επί της δραστηριότητας που έχουν 

επιλέξει. Οι δραστηριότητες είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να καλύπτουν με πληρό-

τητα τη ραχοκοκκαλιά της θεματικής μας (αίτια, τρόποι επίλυσης κ.λπ.), επιδιώκοντας 

να αναδειχθεί ένας κεντρικός άξονας μελέτης. Κατά τη δραστηριοποίησή τους, οι μα-

θητές συνεργάζονται για την παραγωγή τόσο γραπτού λόγου όσο και καλλιτεχνικών 

δημιουργημάτων, αξιοποιώντας όχι μόνο το διαδίκτυο, αλλά και άλλα ψηφιακά περι-

βάλλοντα της επιλογής τους, όπως τα Office ή όποιο άλλο εργαλείο κρίνουν εκείνοι ως 

χρήσιμο και κατάλληλο για την εργασία τους.  

Β΄ Φάση (Διάρκεια: 15΄) - Παρουσίαση εργασιών: Πρόκειται για την πιο σημαντική 

και παραγωγική φάση όλου του διδακτικού σεναρίου, καθώς οι μαθητές καλούνται να 

παρουσιάσουν στην ολομέλεια το παραγόμενο από την ομάδα τους έργο. Μετά την 

παρουσίαση κάθε εργασίας ακολουθεί ολιγόλεπτος σχολιασμός επί του εκάστοτε ζη-

τήματος, προκειμένου το αποτέλεσμα της συνεργασίας λίγων μελών να εμπλουτιστεί 

πολυφωνικά από τις απόψεις και των υπόλοιπων συμμαθητών τους. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο αναδεικνύεται η προσωπική ματιά κάθε μαθητή επί του ζητήματος, ως κράμα 

τόσο της προσωπικής του εμπειρίας όσο και της μελέτης του διδακτικού μας δίωρου. 

Κλείσιμο (Διάρκεια: 3΄): Κλείνοντας τη δίωρη μελέτη του θέματος της ενδοσχολικής 

βίας ζητάμε απλώς από τους μαθητές να μας αναφέρουν τι κρατάνε ως σκέψη ή προ-

βληματισμό μετά την πολυεπίπεδη προσέγγιση του ζητήματος. Με τον τρόπο αυτόν 
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επιδιώκουμε την ανάδειξη των εντυπώσεων των μαθητών ως απόσταγμα των όσων με-

λετήθηκαν. Η ερώτηση αυτή επιτρέπει στον εκάστοτε εκπαιδευτικό να αναστοχαστεί 

επί της διδασκαλίας του, βλέποντας μέσα από τα μάτια των μαθητών του τη διδακτική 

πράξη. 

Συμπεράσματα και αναστοχασμός 

Το φύλλο εργασίας αποτελείται και από προαιρετικές εργασίες για το σπίτι, οι οποίες 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο περαιτέρω μελέτης και εμβάθυνσης στο ζή-

τημα του σχολικού εκφοβισμού, για όποιον μαθητή το επιθυμεί, με το σκεπτικό ότι τα 

όρια της μαθητείας δεν πρέπει να περιορίζονται στον ενδοσχολικό και μόνο χώρο. Πα-

ρέχεται, λοιπόν, προς τους μαθητές ένα συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό προς με-

λέτη, μέσω παραπομπής σε σχετικές ιστοσελίδες. Κάθε δραστηριότητα αξιοποιεί ένα 

διαφορετικό περιβάλλον πλοήγησης, όπου οι μαθητές θα βιώσουν κάποια εμπειρία, την 

οποία εν συνεχεία θα κληθούν να μετατρέψουν σε προσωπική τεκμηριωμένη τοποθέ-

τηση. 

Κρίνεται ότι το διδακτικό αντικείμενο που επιδιώκεται να μελετηθεί μέσω του παρό-

ντος σεναρίου συνάδει με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αφού εκείνοι αφιερώνουν 

μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους στο σχολικό περιβάλλον, και, ως εκ τούτου, 

είναι εξοικειωμένοι με τα προς μελέτη ζητήματα. Επιπλέον, το θέμα εντάσσεται στα 

όρια της διδακτέας ύλης, και δη και των πανελληνίων εξετάσεων. Τονίζεται, ωστόσο, 

ότι το σενάριο είναι προσαρμοσμένο στο προφίλ μίας συγκεκριμένης μαθητικής ομά-

δας και απαιτεί αναπροσαρμογές, προκειμένου να καλύψει εξίσου -χωρίς πρόκληση 

προβλημάτων διαχείρισης- την ταυτότητα μίας άλλης ομάδας μαθητών. 

Επισημαίνεται ότι δίνεται προσοχή στην προσέγγιση του ζητήματος, καθώς από ψυχο-

παιδαγωγική άποψη θεωρείται ευαίσθητο και θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση 

κάποιο παιδί. Για τον λόγο αυτόν, αναφορικά με το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο μελέ-

της, αφήνουμε τους μαθητές να ορίσουν αυτόνομα τις ομάδες τους, προκειμένου έτσι 

να δοθεί σε κάθε μαθητή το περιθώριο αφενός να ενταχθεί σε ένα φιλικό περιβάλλον 

και αφετέρου να ασχοληθεί καθένας με την δραστηριότητα της επιλογής του. Ως εκ 

τούτου, κάθε μαθητής προσεγγίζει το θέμα όσο θέλει και μπορεί, χωρίς να έρχεται σε 

αμήχανη ή δύσκολη θέση, γεγονός που με τη σειρά του εξασφαλίζει την ομαλή διεξα-

γωγή του μαθήματος. 

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου σεναρίου δεν είναι τόσο η γνωστοποίηση των πα-

ραμέτρων του σχολικού εκφοβισμού, όσο η αποτύπωση των κοινωνικών διαστάσεων 

της βίας του σχολείου. Θεωρώντας, δηλαδή, ότι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου βρίσκονται 

πλέον ένα βήμα πριν από την αποφοίτηση, το εν λόγω σενάριο δεν αποσκοπεί μόνο 

στον κατευνασμό του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, αλλά κυρίως στην απο-

κόμιση μιας σφαιρικής περί αυτού εικόνας, διαμορφώνοντας έτσι υγιή στάση ενάντια 

σε μορφές κοινωνικής παθογένειας. Άλλωστε, απώτερο σκοπό της εκπαίδευσης συνι-

στά η διαμόρφωση πολιτών με ήθος και ευθυκρισία. 
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Βάσει αυτού του προσανατολισμού, επισημαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ορί-

ζεται συντονιστικός, ανατροφοδοτικός και -όπου απαιτείται- αποσβεστικός. Ο διδά-

σκων ορίζει τις επικοινωνιακές συνθήκες με ευελιξία, για να διαμορφώσει ένα υγιές 

και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης (κοινότητα μάθησης). Οι διδακτικές επιλογές είναι 

καθορισμένες από τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της μαθητικής ομάδας, εφόσον 

απώτερος σκοπός μας είναι η ανάπτυξη -από πλευράς των μαθητών- ψηφιακού και εν 

τέλει κριτικού γραμματισμού. 
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Σπανός, Γ. & Μιχάλης, Α. (2012). Η νεοελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση - Διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση αναλυτικού προγράμματος. Α-

θήνα: Κριτική. 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (2007). ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Νεοελ-

ληνικής Γλώσσας (Έκφραση - Έκθεση). Ανάκτηση Ιούνης 2014, από Ψηφιακό 

Σχολείο: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C 

Παράρτημα 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1η: Οι αιτιοκράτες 

 

Αναζητήστε στο διαδίκτυο δύο αφίσες με μηνύματα anti-bullying και βάσει αυτών α-

ναπτύξτε σε μία παράγραφο (15-18 σειρών) τον προσωπικό σας προβληματισμό ανα-

φορικά με τα αίτια έξαρσης του σχολικού εκφοβισμού στα ελληνικά σχολεία. 

 

ΟΜΑΔΑ 2η: Οι οραματιστές 

 

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://vimeo.com/49153059 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, σε ένα κείμενο 15-18 σειρών να προτείνετε τρόπους 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των 

παρατηρητών. 

 

ΟΜΑΔΑ 3η: Οι ψυχογράφοι 

 

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=q4syd4vKFPE 
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Παρακολουθήστε ένα βίντεο μαρτυρίας θύματος σχολικού εκφοβισμού και κατα-

γράψτε τα λόγια που σας κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση. Σε συνδυασμό με την ρήση 

του Σωκράτη στον πλατωνικό Γοργία (469 c, 1-2): Εἰ δ’ ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδι-

κεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν, παρουσιάστε σε ένα κείμενο (15-18 

σειρών) τις σκέψεις σας σχετικά με τη θέση κάθε θύματος, θύτη και παρατηρητή απέ-

ναντι στο θέμα της αδικίας στο πλαίσιο του σχολικού εκφοβισμού. 

 

ΟΜΑΔΑ 4η & 5η: Οι καλλιτέχνες 

 

Αναζητήστε στο διαδίκτυο καλλιτεχνικό υλικό γύρω από το θέμα του σχολικού εκφο-

βισμού και στη συνέχεια δώστε το δικό σας μήνυμα anti-bullying με όποιον τρόπο ται-

ριάζει στις προτιμήσεις και τα ταλέντα σας (σλόγκαν, ζωγραφιά/ σκίτσο, ποίημα, βί-

ντεο, κολάζ κ.λπ.). 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Α. Παρακολουθήστε στο διαδίκτυο ένα από τα ακόλουθα:  

α) την ταινία «Μετά τη Λουτσία» (after Lucia) του Michel Franco [2012] 

β) το επεισόδιο «η τρομοκρατία της αθωότητας» της εκπομπής Πρωταγωνιστές του 

Σταύρου Θεοδωράκη (Mega) 

γ) τα βίντεο από το blog της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε (http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html) 

και γράψτε δύο παραγράφους αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τις εντυπώσεις σας ανα-

φορικά με την τοποθέτηση: «Η ευτυχία μας ή η δυστυχία μας καθορίζεται στις τάξεις και 

τα προαύλια». 

 

Β. Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.stompoutbullying.org/share/category.php?cat=stomp. 

Αφού παρακολουθήσετε δύο μαρτυρίες θυμάτων εκφοβισμού που θα επιλέξετε, να κα-

ταγράψετε τα τυχόν κοινά συναισθήματα ή βιώματα όσον αφορά τον εκφοβισμό που 

έχουν υποστεί τα υποκείμενα. Τι παρατηρείτε;  

 

Γ. Πάρτε συνέντευξη από ένα ενήλικο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο σχετικά με 

βιώματα σχολικού εκφοβισμού που μπορεί να είχε στα παιδικά του χρόνια, τον «ρόλο» 

που διαδραμάτισε, καθώς και αν και πώς η εμπειρία αυτή τον επηρέασε στην ενήλικη 

ζωή του. 

 

Ανεβάστε τις εργασίες σας στον κοινό δικτυακό τόπο της τάξης μας!  
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Διδακτικό σενάριο της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

«Ταξίδι» στην ελληνική μουσική. 

Παπιδά Ελευθερία-Αμαλία  

M.Sc. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 

eleftheriapapida@yahoo.gr 

Περίληψη  

Το κείμενο αυτό έχει ως σκοπό τόσο την εν τάχει παρουσίαση του θεωρητικού πλαι-

σίου στο οποίο βασίστηκε ο διδακτικός σχεδιασμός του σεναρίου εργασίας –ή αλλιώς 

project- μας, όσο και την αναλυτική παρουσίαση της πρακτικής του εφαρμογής. Στόχος 

είναι η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας με τη βοήθεια των νέων τε-

χνολογιών στο βασικό επίπεδο γλωσσομάθειας και με θεματική κατην «Ψυχαγωγία-

Μουσική». Αρχικά, δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά και το σκεπτικό του σεναρίου 

(τίτλος, γνωστική περιοχή, θέμα, θεωρητικό πλαίσιο, γνωστικά-διδακτικά προβλή-

ματα). Στη συνέχεια, αποτυπώνεται το πλαίσιο εφαρμογής του σεναρίου (πληροφορίες 

για την ομάδα-στόχο, χρόνος και χώρος υλοποίησης, προαπαιτούμενες γνώσεις των 

μαθητών, απαιτούμενα υλικά και εργαλεία). Ακόμα, αναφέρεται η κοινωνική ενορχή-

στρωση της τάξης και φυσικά οι στόχοι του σεναρίου. Ακολουθεί μια εκτενής παρου-

σίαση των δραστηριοτήτων, των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, των πηγών και της 

κοινωνικής ενορχήστρωσης της τάξης. Στο τελευταίο στάδιο δίνονται οι πιθανές προ-

εκτάσεις του σεναρίου.   

Λέξεις-Κλειδιά: ελληνική ως ξένη γλώσσα, βασικό επίπεδο γλωσσομάθειας, Τ.Π.Ε., 

ελληνική μουσική. 

Βασικά χαρακτηριστικά του σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Ο τίτλος του διδακτικού μας σεναρίου είναι «Ταξίδι» στην ελληνική μουσική μέσα από 

το γλωσσικό μάθημα της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και τις σύγχρονες τεχνολογίες. 

Εντάσσεται στη γνωστική περιοχή του γλωσσικού μαθήματος της νέας ελληνικής με 

έμφαση στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την καλλιέργεια των τεσσάρων δραστηριο-

τήτων των μαθητών, καθώς και την πολιτισμική-λαογραφική ευαισθητοποίησή τους. 

Θεματική μας είναι η «Ψυχαγωγία» και συγκεκριμένα η «Μουσική» η οποία συμβαδί-

ζει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσ-

σας (Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 

2003: 116-118) στο συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας.  
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Σκεπτικό του σεναρίου 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το διδακτικό σενάριο που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, έχει βασιστεί στις θεωρητι-

κές αρχές του εκλεκτισμού και της εμπλουτισμένης μεθόδου διδασκαλίας.  

Ο εκλεκτισμός δεν αποτελεί μία μεθοδολογία, αλλά σύνθεση μεθόδων και προσεγγί-

σεων, επιλέγοντας από τις επιμέρους εκείνα τα στοιχεία που θεωρούνται κατάλληλα 

για την εκάστοτε διδακτική πράξη. Στη δική μας περίπτωση έχουν επιλεγεί στοιχεία 

από την επικοινωνιακή και τη δραστηριοκεντρική προσέγγιση καθώς και από τη θεω-

ρία του συνδετισμού. Όπως υποστηρίζει ο Hymes (Μπέλλα, 2007:224), στόχος μιας 

επικοινωνιακά προσανατολισμένης διδασκαλίας δεν είναι μόνο η καλλιέργεια της 

γραμματικής ικανότητας του μαθητή αλλά και της επικοινωνιακής του ικανότητας, δη-

λαδή της επιτυχούς επικοινωνίας του σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά και κοινωνικά 

πλαίσια. Εξάλλου, η γλώσσα απηχεί τον πολιτισμό των φυσικών ομιλητών της και οι 

μαθητές μιας ξένης γλώσσας πρέπει να το κατανοήσουν (Ανδρουλάκης, 1999). Γι’ 

αυτό και τα παραπάνω πολιτιστικά στοιχεία θα πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένα 

και με ενεργοποιημένη τη διαπολιτισμική ευαισθησία εκ μέρους του εκπαιδευτικού 

(Παπαευθυμίου-Λύτρα, 2001) . 

Οι Richards & Rodgers (2001:223) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές κατά την γλωσσική 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας (στο εξής Γ2) πρέπει να εμπλακούν σε επικοινωνιακές 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και να διαπραγματευτούν τις σημασίες. Ο Ellis 

μάλιστα (Μπέλλα, 2010:240) αναφέρει ότι με τις δραστηριότητες αυτές επιστρατεύο-

νται πλήθος δεξιοτήτων όπως Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού 

Λόγου, Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (στο εξής ΚΠΛ, 

ΚΓΛ, ΠΠΛ, ΠΓΛ) και διάφορες γνωστικές διεργασίες, ώστε οι μαθητές να δώσουν 

προσοχή στη σημασία και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα για να 

επικοινωνήσουν. 

Σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται και η εμπλουτισμένη μέθοδος η οποία φέρει στην δι-

δακτική διαδικασία νέες πρακτικές. Στο εν λόγω σενάριο οι νέες πρακτικές είναι η 

χρήση των Τ.Π.Ε., η συνεργασία σε ομάδες και η μέθοδος project. Άλλωστε, όπως οι 

Γούτσος, Σηφιανού και Γεωργακοπούλου (2006:186) υποστηρίζουν, στην επικοινω-

νιακά νοούμενη διδασκαλία σημαντική θέση έχουν οι Νέες Τεχνολογίες με την παιδα-

γωγική αξιοποίηση του διαδικτύου. Παράλληλα, ο Κανάκης (1987: 72) υποστηρίζει ότι 

η εργασία σε ομάδες προωθεί το πνεύμα συνεργασίας, ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση 

και ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Η οργάνωση μιας ομάδας ωστόσο, δεν 

πρέπει να γίνεται τυχαία αλλά να είναι σαφώς καθορισμένη ώστε οι μαθητές να ενερ-

γοποιηθούν και να συνεργαστούν (Δερβίσης, 1998: 66). 

Έτσι λοιπόν, ως προς την επικοινωνιακή προσέγγιση το θέμα μας σέβεται τις επιταγές 

της για πολιτισμική ενδυνάμωση του μαθήματος (C), για αυθεντικότητα των κειμενι-

κών ειδών, για καλλιέργεια του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων, για αξιοποίηση 
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των λαθών και για καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Ως προς την δραστηριοκεντρική 

μέθοδο οι δραστηριότητες διακρίνονται από έμφαση στο φυσικό περικείμενο, από σε-

βασμό στις ανάγκες των μαθητών, από έμφαση στη διαδικασία και στην επιτέλεση ε-

πικοινωνιακών στόχων. Ως προς τη θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης ακολουθεί-

ται η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την άντληση ποικίλων πληροφοριών και 

η διάθεση επαναπροσδιορισμού τους. Ως προς το στήσιμο του project και τη συνεργα-

σία σε ομάδες προσπαθήσαμε να τηρήσουμε όλες τις αρχές της σωστής οργάνωσης και 

λειτουργίας. Τέλος, ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών έγινε προσπάθεια να 

χρησιμοποιηθούν μόνο εκείνα τα εργαλεία που θα ήταν παιδαγωγικά αξιοποιήσιμα χω-

ρίς τη διάθεση επίδειξης από τη χρήση περιττών εργαλείων. 

Θεωρούμε ότι με τον συνδυασμό όλων αυτών των παραμέτρων τα γνωστικά και διδα-

κτικά προβλήματα που θα είχαν οι μαθητές με τη συγκεκριμένη θεματική στην περί-

πτωση της παραδοσιακής διδασκαλίας, όπως η αδυναμία ανταλλαγής απόψεων με γνώ-

στες του αντικειμένου, η αδυναμία συνομιλίας με εκπροσώπους, η δυσκολία επαφής 

με ένα τόσο μεγάλο αριθμό ποικίλων πληροφοριών κάθε μορφής, αίρονται. Η δε κατά-

κτηση της γνώσης πραγματοποιείται με περισσότερη ευκολία και, κατά τη γνώμη μας, 

με πιθανότερη μονιμότητα. 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Ομάδα-στόχος 

Οι σπουδαστές είναι ενήλικες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Η μητρική 

τους γλώσσα ποικίλλει, αφού προέρχονται από διαφορετικές χώρες.  

Ως προς το επίπεδο ελληνομάθειάς τους, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίπεδο B2 –

Επάρκειας/Vantage- σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Διατμηματικό Πρό-

γραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 2003: 13). Σύμφωνα με 

το ΚΕΠ (Ιακώβου, 2009:9), σε αυτό το επίπεδο, ο μαθητής αναμένεται ως προς τις 

γλωσσικές του επιδόσεις γενικά «να προβαίνει σε λεπτομερέστερους χειρισμούς της 

γλώσσας, διατηρώντας την αυτονομία του σε απαιτητικότερες και πιεστικότερες επι-

κοινωνιακές καταστάσεις για θέματα συγκεκριμένου ή αφηρημένου χαρακτήρα». 

Χρόνος και χώρος υλοποίησης 

Η διδακτική μας ενότητα ακολουθεί τις προδιαγραφές του project. Κατά συνέπεια, υ-

πολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου πέντε εβδομάδες για την ολοκλήρωση των δρα-

στηριοτήτων, με μία ήπια αλλά σταθερή ενασχόληση των μαθητών με αυτές. Το χρο-

νικό περιθώριο για την κάθε δραστηριότητα προσδιορίζεται από τον καθηγητή (βλ. ροή 

δραστηριοτήτων) αλλά οι μαθητές μπορούν να δουλεύουν οποιαδήποτε ώρα της ημέ-

ρας επιθυμούν. 

Ως χώρος υλοποίησης λογίζεται πρωτίστως το εργαστήριο πληροφορικής του εκπαι-

δευτικού ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν οι μαθητές καθώς και η οικία τους, υποστηρι-
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κτικά δε, η σχολική αίθουσα. Αν και ο μεγαλύτερος και βασικότερος όγκος της εργα-

σίας των μαθητών θα γίνεται από απόσταση με τη βοήθεια του υπολογιστή, θεωρούμε 

αρκετά σημαντική την αφιέρωση ενός μέρους του διδακτικού χρόνου στην εκ του σύ-

νεγγυς συζήτηση για το project καθώς και για την ενδυνάμωση της ομάδας.  

Απαιτούμενα υλικά και εργαλεία 

Απαραίτητο εργαλείο είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος με κάρτα γρα-

φικών και ήχου, μικρόφωνο και ηχεία. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η σύνδεση στο 

διαδίκτυο μέσω του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αρκετά ηλεκτρονικά εργαλεία -Forum 

(και λοιπά fora), Pbworks, Youtube, Google, Glogster, Weebly, Quizsnack, Λεξικό της 

κοινής νεοελληνικής, windows live movie maker- βάσει της παιδαγωγικής τους αξίας 

για το κάθε στάδιο του σεναρίου μας.  

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών ατόμων, οι οποίες παραμένουν σταθερές 

καθ’ όλη τη διάρκεια του project, καθώς η καθεμία δημιουργεί ξεχωριστά λογαρια-

σμούς για τη διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων. Για να υπάρξει σωστή συνεργα-

σία είναι απαραίτητη η σύγκλιση ενδιαφερόντων ως προς το ειδικότερο θέμα με το 

οποίο θα ασχοληθούν, δηλαδή τη μουσική. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε ως 

μέσο χωρισμού των ομάδων ένα quiz, το οποίο μας κατοχυρώνει την ομοιομορφία ως 

προς τις μουσικές επιλογές, αλλά και την ποικιλία ως προς την καταγωγή τους –προς 

αποφυγή χρήσης της μητρικής γλώσσας- καθώς και ως προς τις γνωστικές τους ικανό-

τητες στον γλωσσικό και στον ψηφιακό γραμματισμό τους. 

Ο δάσκαλος από τη μεριά του θα έχει τον ρόλο του καθοδηγητή και θα οργανώνει το 

επόμενο στάδιο παρέχοντας πηγές, σχολιάζοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα 

των μαθητών σε συνάρτηση με τους μαθησιακούς στόχους που έθεσε εξ αρχής. 

Στόχοι της δραστηριότητας 

Στόχος μας είναι μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του project οι μαθητές να: 

 αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με τη θεματική «ελεύθερος 

χρόνος-ψυχαγωγία» και συγκεκριμένα με την ελληνική μουσική. 

 αναγνωρίζουν πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας, εν προκειμένω στοιχεία ελληνι-

κής μουσικής (ήχους, εκπροσώπους). 

 να κατηγοριοποιήσουν τα είδη της ελληνικής μουσικής. 

 έχουν καλλιεργηθεί και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (ΠΠΛ, ΠΓΛ, ΚΠΛ, 

ΚΓΛ). 

 κρίνουν τον λόγο, για τον οποίο η ελληνική μουσική αρκετές φορές δεν προτιμάται 

σε αντίθεση με την ξένη. 

 είναι σε θέση να συμμετέχουν σε προφορικές και γραπτές συζητήσεις σχετικές με 

το θέμα μαζί με Έλληνες. 

 επιδείξουν δημιουργικότητα και φαντασία δημιουργώντας αφίσες και βίντεο. 
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 χρησιμοποιούν ελληνικές ιστοσελίδες και πηγές. 

 εκτιμήσουν την ανάγκη της αυτενέργειας και της συνεργασίας κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

 εντοπίσουν και να ορίσουν τις κεντρικές έννοιες του κειμένου. 

 χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα εντός άλλου περικειμένου, το οποίο ξεφεύγει από την 

καθαρά χρηστική λειτουργίας της. 

Ανάλυση της δραστηριότητας 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

Στάδιο 1: Εναρκτήρια συνάντηση. Ανακοίνωση και περιγραφή project – Χωρισμός ο-

μάδων - Δημιουργία υποδομής. 

Στην πρώτη συνάντηση μεταξύ καθηγητή και μαθητών θα γίνει η ανακοίνωση του 

project, το οποίο έχει προκύψει ύστερα από προβληματισμό τον οποίο επέδειξαν οι 

μαθητές σε σχετικής θεματικής διδακτική ενότητα και να δοθούν οδηγίες εκ μέρους 

του καθηγητή. Στις οδηγίες περιλαμβάνονται πρώτον ο τρόπος, με τον οποίο θα εκτυ-

λιχθεί το όλο σενάριο και τα βασικά στάδια από τα οποία θα περάσουν, δεύτερον ο 

τρόπος χωρισμού σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων με τη βοήθεια ενός quiz –θα πρέπει 

να δημιουργήσουν λογαριασμό στο quizsnack, από το οποίο θα φανεί ποιό είδος ελλη-

νικής μουσικής προτιμά ο καθένας, τρίτον ο τρόπος της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω 

ενός wiki (pb-works http://learningreek.pbworks.com/w/page/59193426/FrontPage), 

δίνοντάς τους πληροφορίες για τη δημιουργία λογαριασμού σε αυτό και κάνοντας μια 

σύντομη επίδειξη για τον χειρισμό του, τέταρτον η γνωστοποίηση των εργαλείων που 

θα έχουν στη διάθεσή τους ώστε να διευκολυνθούν στην εργασία τους.  

 Ρόλος του εκπαιδευτικού: να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ανάληψη 

εργασιών, να τους κινητοποιήσει ώστε να πάρουν πρωτοβουλίες και να είναι δη-

μιουργικοί και συνεργάσιμοι, και να τους τονίσει την αξία του να ασχοληθούν α-

ποκλειστικά με στοιχεία που άπτονται των ενδιαφερόντων τους.  

 Μαθησιακός στόχος: οι μαθητές  

o να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ανάγκη αυτενέργειας και συνεργασίας 

κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  

o να μελετήσουν τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουν 

 Γνωστική διαδικασία: Βιώνοντας το νέο επειδή εισάγονται σε έναν νέο τρόπο ερ-

γασίας, καλούνται να εξοικειωθούν με εργαλεία που στο παρελθόν δεν έχουν χρη-

σιμοποιήσει και τους ανακοινώνεται ότι πρόκειται να ασχοληθούν με μία θεματική 

για την οποία ελάχιστες γνώσεις είχαν στο παρελθόν. 

 Χρονική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. 

 Ηλεκτρονικά εργαλεία: pbworks και quizsnack. 

Στάδιο 2: Αναζήτηση υλικού - Παραγωγή πολυτροπικού κειμένου – Δημιουργία αφί-

σας. 
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Στην αναρτημένη στο wiki «δραστηριότητα 1» οι μαθητές θα πρέπει να δουν τις πηγές 

που τους προτείνει ο διδάσκων ανάλογα με τη θεματική της ομάδας τους και επιπλέον 

να αναζητήσουν δικό τους υλικό προκειμένου να βρουν πληροφορίες εμπλουτίζοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το λεξιλόγιό τους και τις πολιτισμικές τους γνώσεις. Επίσης, εκεί 

υπάρχει ένα κοινό για όλες τις ομάδες σύνολο ερωτήσεων, το οποίο θα λειτουργήσει 

βοηθητικά στην εξεύρεση πληροφοριών και θα περιορίσει τους μαθητές από την αλό-

γιστη περιήγηση στο διαδίκτυο: Πότε άρχισε να εμφανίζεται αυτό το είδος;/ Πώς εξε-

λίχθηκε στο πέρας των αιώνων;/ Ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποί του;/ Σε ποιες περι-

στάσεις χρησιμοποιείται κυρίως;/ Ποια είναι τα βασικά μουσικά όργανα που χρησιμο-

ποιούνται;/ Σήμερα ακούγεται;/ Χαρακτηριστικό παράδειγμα τραγουδιού αυτού του 

είδους;/ κ.α. Παράλληλα, ο διδάσκων προτείνει τη χρήση ενός ηλεκτρονικού λεξικού 

για την εύρεση άγνωστων λέξεων. 

Όταν βρουν τις πληροφορίες τους θα πρέπει να δημιουργήσουν μία ψηφιακή αφίσα, 

στην οποία θα αναρτήσουν τα εξής: ένα πολύ σύντομο κείμενο με τις πληροφορίες που 

βρήκαν (περίπου 100 λέξεις), εικόνες σχετικές, ηχητικά αρχεία, βίντεο και ό, τι άλλο 

κρίνουν απαραίτητο. Αφού την ολοκληρώσουν, θα αναρτήσουν την ηλεκτρονική διεύ-

θυνση της αφίσας στον φάκελο της ομάδας τους που υπάρχει στο wiki, καθώς και τις 

σημαντικότερες από τις πηγές τις οποίες συμβουλεύτηκαν. Τέλος, η κάθε ομάδα είναι 

αναγκαίο να παροτρύνει τις υπόλοιπες να δουν τις εργασίες της, να σχολιάσουν και να 

ρωτήσουν για άγνωστο λεξιλόγιο. 

 Μαθησιακός στόχος: οι μαθητές 

o να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με τη θεματική 

«ελεύθερος χρόνος-ψυχαγωγία» και συγκεκριμένα με την ελληνική μου-

σική. 

o να αναγνωρίζουν πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας, εν προκειμένω στοι-

χεία ελληνικής μουσικής –ήχους, εκπροσώπους,  

o να επιδείξουν δημιουργικότητα και φαντασία δημιουργώντας αφίσες. 

 Γνωστικές διαδικασίες: Βιώνοντας το νέο - Νοηματοδοτώντας με θεωρία. Αφενός, 

επειδή πρόκειται να ασχοληθούν με μία θεματική για την οποία ελάχιστες γνώσεις 

είχαν στο παρελθόν. Αφετέρου, επειδή θα συνδέσουν έννοιες μεταξύ τους προκει-

μένου να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. 

 Χρονική διάρκεια: μία εβδομάδα 

 Δεξιότητα: ΚΓΛ, ΠΓΛ 

 Ηλεκτρονικά εργαλεία: pbworks, google, youtube, glogster, Λεξικό της κοινής Νε-

οελληνικής του Τριανταφυλλίδη. 

Στάδιο 3: Αναγνώριση κεντρικών λέξεων/εννοιών - Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης. 

Στον φάκελο «δραστηριότητα 2» που υπάρχει στο wiki των μαθητών, ο καθηγητής 

ζητά από την κάθε ομάδα να δημιουργήσει μία ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιώντας 

ένα από τα αντιπροσωπευτικά τραγούδια του μουσικού είδους, που ανέλαβε με τη βο-

ήθεια του εργαλείου Windows live movie maker. Θα χρησιμοποιήσουν εικόνες, τις ο-

ποίες εντόπισαν στην προηγούμενη φάση και θα δημιουργήσουν την αφήγησή τους 
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χρησιμοποιώντας μία λέξη από τον κάθε στίχο του τραγουδιού, ώστε ακόμα και αν δεν 

υπήρχε το σύνολο του κειμένου να είναι δυνατή - όσο γίνεται- η κατανόηση του νοή-

ματος. Έτσι, εξασκούνται στο να βγάζουν νόημα σε ένα κείμενο, ακόμα και αν δεν 

γνωρίζουν το σύνολο των λέξεων και στο να συνδέουν λέξεις με εικόνες ώστε να τις 

θυμούνται καλύτερα.  Τα αποτελέσματα των εργασιών τους τα ανεβάζουν στο wiki 

προκειμένου να τα δουν και οι υπόλοιπες ομάδες. 

 Μαθησιακός στόχος: οι μαθητές να 

o εντοπίσουν τις κεντρικές έννοιες του κειμένου 

o ορίσουν με τη βοήθεια του βίντεο τις κεντρικές έννοιες του κειμένου 

o συναισθανθούν την σημασία της μουσικής σε σχέση με τις λέξεις 

o χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα εντός άλλου περικειμένου το οποίο ξεφεύγει 

από την καθαρά χρηστική λειτουργίας της. 

 Γνωστικές διαδικασίες: Νοηματοδοτώντας με ορολογία - Εφαρμόζοντας δημιουρ-

γικά. Αφενός, επειδή θα απομονώσουν λέξεις-έννοιες και ουσιαστικά θα τις ορί-

σουν με τις φωτογραφίες και τη μουσική που θα βάλουν στην ψηφιακή τους αφή-

γηση. Αφετέρου, επειδή θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τη φαντασία τους έτσι 

ώστε να δημιουργήσουν ένα πολυτροπικό κείμενο με απρόβλεπτο τρόπο. 

 Χρονική διάρκεια: μία εβδομάδα. 

 Δεξιότητα: ΚΠΛ. 

 Ηλεκτρονικά εργαλεία: windows live movie maker, pbworks. 

Στάδιο 4: Κριτική ανάλυση ενός προβλήματος – Συμμετοχή σε fora.  

Αυτή είναι μία κοινή για όλες τις ομάδες δραστηριότητα. Ο καθηγητής τους προτείνει 

μέσω του wiki ορισμένα fora: http://analogion.com/forum/ ( αρχαία και βυζαντινή μου-

σική), http://forum.kithara.gr/ και http://www.musiccorner.gr/forum/ (κάθε είδος μου-

σικής), http://www.rembetiko.gr/forums/forum.php (ρεμπέτικα),  http://www.rock-el-

liniko.gr/ (ροκ μουσική), 

http://greekmusic.11.forumer.com/viewforum.php?f=1&sid=8e08c93ab2972f9c29c6b

f643772499c (ποπ και λαϊκή μουσική), 

http://www.symbole.gr/forum/viewforum.php?f=175 (παραδοσιακή μουσική), 

http://www.forums.gr/forumdisplay.php?34-Μου-

σική&s=0e3b7831d354c2a0ad8322505779ec2d (όλα τα είδη μουσικής), όπου διεξάγο-

νται συζητήσεις σχετικές με τη μουσική και τους ζητά να λάβουν μέρος σε μία από 

αυτές αντλώντας πληροφορίες σχετικές με το εξής θέμα: «Αν και η ελληνική μουσική 

έχει πλούσια παράδοση και μεγάλη παραγωγή, ωστόσο αρκετοί είναι οι Έλληνες που 

προτιμούν την ξένη. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κίνητρά τους για κάτι τέτοιο; Ποιες 

επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στο άτομο και στην ελληνική κοινωνία;». 

Θα πρέπει σε αυτά τα fora να προσπαθήσουν να αναλύσουν την προβληματική αυτής 

της κατάστασης, θέτοντας ερωτήσεις στα υπόλοιπα μέλη τα οποία κατά πάσα πιθανό-

τητα είναι Έλληνες. Τους δίνονται ενδεικτικές ερωτήσεις: Γιατί προτιμάτε την ξένη 

μουσική;/ Τί είναι αυτό που λείπει από την ελληνική;/ Την θεωρείτε υποδεέστερη;/ 

Ποιες οι επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία;/ Ποια η αντίδρασή σας αν ξαφνικά σε 
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όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα ακουγόταν μόνο ελληνική; Τις ίδιες ερωτήσεις μπορούν 

να θέσουν και σε γνωστούς τους Έλληνες προφορικά. 

Έπειτα, θα μαζέψουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και θα τα παραθέσουν στο 

wiki τους ώστε να τα δουν και οι υπόλοιποι και να συνεχίσουν μία συζήτηση πάνω 

στον προβληματισμό που προηγήθηκε. 

 Μαθησιακός στόχος: οι μαθητές να 

o κρίνουν τον λόγο για τον οποίο η ελληνική μουσική αρκετές φορές δεν προ-

τιμάται σε αντίθεση με την ξένη 

o είναι σε θέση να συμμετέχουν σε γραπτές συζητήσεις σχετικές με το θέμα 

μαζί με έλληνες. 

 Γνωστικές διαδικασίες: Αναλύοντας κριτικά καθώς είναι μία δραστηριότητα όπου 

διερευνόνται τα κίνητρα, οι σκοποί και τα ενδιαφέροντα και γίνεται λόγος για τις 

επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν. 

 Χρονική διάρκεια: δυο εβδομάδες. 

 Δεξιότητα: ΚΓΛ, ΠΓΛ, ΚΠΛ, ΠΠΛ. 

 Ηλεκτρονικά εργαλεία: pbworks, fora. 

Στάδιο 5:  Διαδικτυακό φεστιβάλ. 

Η τελευταία δραστηριότητα του project γίνεται από την ολομέλεια της τάξης. Εδώ οι 

μαθητές δημιουργούν μια ιστοσελίδα μέσω του προγράματος weebly, όπου αναρτούν 

οτιδήποτε δημιούργησαν στις προηγούμενες δραστηριότητες καθώς και προτάσεις για 

μουσικά δρώμενα, κουίζ μουσικοκοινωνικού ενδιαφέροντος και ό, τι άλλο εκείνοι κρί-

νουν απαραίτητο. Φυσικά, δε θα λείπει μια φόρμα επικοινωνίας για όσους από τους 

επισκέπτες θέλουν να σχολιάσουν ή να προτείνουν κάτι. Με αυτόν τον τρόπο γνωστο-

ποιούν στην κοινότητα εντός και εκτός Ελλάδας τα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια αυτού 

του σχεδίου εργασίας και δίνουν τις δικές τους προτάσεις.  

 Μαθησιακός στόχος: οι μαθητές να γνωστοποιήσουν στους εντός και εκτός Ελλά-

δας στοιχεία που συνέλεξαν για την ελληνική μουσική. 

 Γνωστικές διαδικασίες: Εφαρμόζοντας δημιουργικά επειδή θα δημιουργήσουν μία 

πρωτότυπη εργασία μεταφέροντας τη μάθηση εντός νέων πλαισίων και θα παρέμ-

βουν στον κόσμο που ζουν με δημιουργικό τρόπο. 

 Χρονική διάρκεια: μία εβδομάδα. 

 Δεξιότητα: συνεργασία και των τεσσάρων δεξιοτήτων 

 Ηλεκτρονικά εργαλεία: pbworks, weebly. 

Επέκταση της δραστηριότητας 

Το παραπάνω project μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για την ενασχόληση με ένα νέο 

θέμα, το οποίο τυχόν κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών κατά την έρευνά τους. Αν 

για παράδειγμα οι μαθητές παρατήρησαν ότι οι Έλληνες έχουν παραγκωνίσει την ελ-

ληνική παραδοσιακή μουσική, θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα φυλλάδιο, το οποίο θα 

αναφέρει τους κινδύνους που επιφυλάσσει αυτή η τακτική και να το μοιράσουν στην 
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πόλη τους. Αν πάλι εντόπισαν σημεία σύγκλισης με τη μουσική των χωρών τους, θα 

ήταν ενδιαφέρον να φέρουν τέτοια παραδείγματα στην τάξη, ώστε να γίνουν συγκρί-

σεις και από τους άλλους μαθητές. Στην περίπτωση ακόμα που τους κέντρισαν το εν-

διαφέρον εικόνες με παραδοσιακές φορεσιές, ιδιαίτερα ελληνικά κτίρια και γλέντια, το 

σενάριο μπορεί να επαναληφθεί με τροποποιημένη θεματική. Επιλογές επέκτασης υ-

πάρχουν πολλές, αλλά πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παιδαγωγική αξία της 

κάθε απόφασης καθώς και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία πιστεύουμε πως έγινε κατανοητή η αξία και ο 

τρόπος αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ, πρέπει να υπο-

γραμμίσουμε ότι προτάθηκαν μόνο μερικά από τα εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεση 

του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Ωστόσο, υφίστανται και πολλά ακόμα που θα μπο-

ρούσαν να είναι χρήσιμα σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Ρόλος του εκπαι-

δευτικού είναι να κινητοποιήσει τη δημιουργικότητά του και να επιλέξει το καταλλη-

λότερο για το αντικείμενό του αλλά και για τους αποδέκτες του εργαλείο. Σημασία έχει 

άλλωστε όχι αυτή καθαυτή η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο η γνώση του 

πότε, που, σε ποιους και με ποιον τρόπο τους χρησιμοποιούμε.  
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Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται έχει ως στόχο την αξιοποίηση των Τεχνο-

λογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ενός διαθεματικού προγράμματος με 

τίτλο "Έρευνα: Σχολικά ατυχήματα". Το διδακτικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά 

στην έρευνα των παιδικών ατυχημάτων στο χώρο του σχολείου και αποτελεί θέμα δι-

δακτικής ενότητας των μαθημάτων της Γλώσσας αλλά και των Μαθηματικών της Στ’ 

τάξης. Μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου επιχειρείται οι μαθητές συ-

νεργαζόμενοι σε ομάδες να κατανοήσουν τον τρόπο που απεικονίζονται τα δεδομένα 

σε ραβδόγραμμα, να τα ταξινομούν και στη συνέχεια να μπορούν να εξάγουν τα δικά 

τους συμπεράσματα για την καθημερινή τους ασφάλεια, ώστε να είναι σε θέση να α-

ναγνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο χώρο μέσα και έξω από το σχολείο.   

Λέξεις-Κλειδιά: σενάριο, Τ.Π.Ε., σχολικά ατυχήματα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Διδακτικό σενάριο σύμφωνα με τον Τομέα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του Ινστι-

τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (2010) θεωρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας 

η οποία έχει εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στό-

χους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα σενάριο, λοιπόν, δεν είναι τίποτε περισσό-

τερο από ότι ήδη κάνει ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη του. Η αξιοποίησή του 

επιτρέπει την καταγραφή της οργάνωσης και του σχεδιασμού του μαθήματος, τον ε-

μπλουτισμό του με Τ.Π.Ε. και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων σε 

ένα ολοκληρωμένο σύνολο το οποίο συντίθεται από επιμέρους μαθησιακές δραστηριό-

τητες. Σύμφωνα με τις Παπανικολάου, Γουλή και Μακρή (2013:3) ως σενάριο ορίζεται 

"η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτό-

τητα του δημιουργού μέχρι τη λεπτομερή περιγραφή της ολοκλήρωσής της". 

Στην παρούσα εισήγηση  επιδιώκεται ο σχεδιασμός ενός πλήρους εκπαιδευτικού σενα-

ρίου με τίτλο "Έρευνα: Σχολικά ατυχήματα", το οποίο στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες 

μάθησης και επικοινωνίας και αναπτύσσεται σύμφωνα με τους Κόμη, Κορδάκη και 

Νταραντούμη (2012)   τουλάχιστον στις ακόλουθες -σε στενή συνήθως μεταξύ τους 

σχέση και αλληλεπίδραση- επτά φάσεις: α) το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτι-

κού σεναρίου, β) τις εναλλακτικές αντιλήψεις, τις ιδέες, τις αναπαραστάσεις των μα-

θητών, τους διδακτικούς στόχους του εκπαιδευτικού σεναρίου που θα αποκτήσει ο μα-
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θητής, δ) το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού σεναρίου και την απαιτούμενη υλικο-

τεχνική υποδομή, ε) την  περιγραφή της οργάνωσης της διδασκαλίας στη βάση κατάλ-

ληλων δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη, στ) την αξιολόγηση 

μαθητή και σεναρίου και ζ) τις παρατηρήσεις και οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, τις 

πιθανές επεκτάσεις του σεναρίου καθώς και τη βιβλιογραφία.  

Φάση Ι: Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: "Έρευνα: Σχολικά Ατυχήματα", Τάξη: Στ' τάξη, Γνω-

στικό αντικείμενο: Μαθηματικά, Γλώσσα, Τ.Π.Ε., Διάρκεια: 5 Διδακτικές ώρες, Τρό-

πος διδασκαλίας: Δια ζώσης (σχολική αίθουσα). 

Το διδακτικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στην έρευνα των παιδικών ατυχημάτων 

στο χώρο του σχολείου. Τα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρεται το συγκεκριμένο 

σενάριο είναι τα Μαθηματικά, η Νεοελληνική Γλώσσα και οι Τ.Π.Ε.. Συγκεκριμένα 

αφορά στις ενότητες "Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα" (Κεφάλαιο 45, σελ 109) 

και "Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα" (Κεφάλαιο 46, σελ 111) του εκπαι-

δευτικού εγχειριδίου των Μαθηματικών Στ’ Δημοτικού καθώς και της διαθεματικής 

άσκησης 4, της σελίδας 75 από την ενότητα 10 του βιβλίου του μαθητή της Γλώσσας 

Στ’ Δημοτικού (Β΄ τεύχος). Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το 

ΑΠΣ εφόσον αποτελεί θέμα διδακτικής ενότητας των μαθημάτων της Γλώσσας αλλά 

και των Μαθηματικών της Στ’ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του συγκε-

κριμένου αναλυτικού προγράμματος. Μέσω του εκπαιδευτικού σεναρίου επιχειρείται 

οι μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο που απεικονίζονται τα δεδομένα σε ραβδό-

γραμμα, να τα ταξινομούν και στη συνέχεια να μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα 

πολύτιμα για την καθημερινή τους ασφάλεια, ώστε να μάθουν από αυτήν τη μικρή η-

λικία να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο χώρο μέσα και έξω από το 

σχολείο και να αυτοπροστατεύονται.   

Το εκπαιδευτικό σενάριο αφορά στην τυπική εκπαίδευση, καθώς οι μαθητές του Δη-

μοτικού Σχολείου ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και  πραγματοποιείται  δια 

ζώσης. Η συνολική χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου αποτιμάται στις 5 

διδακτικές ώρες.  

Μεθοδολογική προσέγγιση: Το εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στις αρχές του Εποι-

κοδομισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Σκοπός του μαθή-

ματος είναι η ανακάλυψη των πρότερων ιδεών, γνώσεων και αντιλήψεων -λαθεμένων 

ή μη- των μαθητών της Στ' Δημοτικού και στη συνέχεια η εννοιολογική αλλαγή αυτών 

των προϋπαρχουσών γνώσεων στο τι ισχύει στην πραγματικότητα, μέσα από ένα περι-

βάλλον κατάλληλο και πλούσιο σε ερεθίσματα, μέσα στο οποίο θα μπορούν οι μαθητές 

να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, δηλαδή μέσα από 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διερεύνηση, την ανακάλυψη, την έρευνα, τον 

πειραματισμό και την επίλυση προβλημάτων.  
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Το σενάριο στηρίζεται σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μα-

θητών, του εκπαιδευτικού και των λογισμικών, όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκ-

φράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να εντοπίζουν προ-

βλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και 

να τις ελέγχουν. Οι μαθητές μέσα στα πλαίσια των ομάδων τους, θα αναπτύξουν τη 

σκέψη τους, θα ανακαλύψουν και θα οικοδομήσουν τη νέα γνώση δημιουργικά και 

ταυτόχρονα θα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Τέλος, καθώς εξελίσσεται το σε-

νάριο προωθείται η διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση και η βιωματική προσέγγιση.  

Η διδακτική προσέγγιση στις Τ.Π.Ε. γίνεται μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων: α. 

Λογισμικό εννοιολογικής Χαρτογράφησης Inspiration, β. λογισμικό «Μαθηματικά Ε’ 

– Στ’» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, γ. επεξεργαστής κειμένου, δ. λογισμικό παρου-

σίασης, ε. διαδίκτυο - μηχανή αναζήτησης 

Φάση ΙΙ: Οι αναπαραστάσεις/δυσκολίες των μαθητών 

Μια διάκριση των αναπαραστάσεων, σύμφωνα με τον Dufour-Janvier (Γαγάτσης κ.ά., 

2001) είναι η κατηγοριοποίησή τους σε εσωτερικές και εξωτερικές αναπαραστάσεις. 

Στη στατιστική χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές αναπαράστασης, για σκοπούς κα-

τανόησης εννοιών αλλά και επίλυσης μαθηματικού προβλήματος. Η επίλυση προβλή-

ματος, σύμφωνα με τους Αναστασιάδου και Γαγάτση (2005), διέρχεται από τρεις φά-

σεις: την εκφώνηση του προβλήματος, την επεξεργασία μέσων μετάφρασης ή μετα-

σχηματισμό και την συμβολική επεξεργασία.  

Οι δυσκολίες στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων επικεντρώνονται κυρίως 

στην αδυναμία των παιδιών να διαχωρίσουν το επιμέρους (ειδικό) από το σύνολο (γε-

νικό). Έτσι τα παιδιά ασχολούνται με μερικά δεδομένα από μία ομάδα στοιχείων ή ένα 

σημείο από μια γραφική παράσταση (Ben-Zvi & Arcavi, 2001). Οι μαθητές της Στ' 

τάξης Δημοτικού  αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στη δημιουργία πίνακα μέσω της 

σωστής ταξινόμησης των δεδομένων, γραφήματος αλλά και στην εξαγωγή συμπερα-

σμάτων από αυτό, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την μάθηση των μαθηματικών όσο και 

την επίδοση των μαθητών στην επίλυση προβλήματος. Αναφορικά με την Στ’ τάξη του 

Δημοτικού επισημαίνεται ότι τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να αναπαριστούν κα-

ταστάσεις προβλήματος και να κάνουν μεταφράσεις ανάμεσα στην προφορική, γραπτή, 

εικονική, γραφική και τρισδιάστατη μορφή (Anastasiadou, 2004). 

Φάση ΙΙΙ: Καθορισμός στόχων εκπαιδευτικού σεναρίου – μαθησιακά αποτελέ-

σματα 

Σχεδιασμός μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την ταξονομία του  Bloom: 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: ΓΝΩΣΗ, ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΕΠΙΠΕΔΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Ε-

ΠΙΠΕΔΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΠΙΠΕΔΟ 5: ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΙΠΕΔΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Γνωστικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία 
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Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού σεναρίου είναι οι μαθητές:  

1. να συλλέγουν, να σημειώνουν και να ταξινομούν τα δεδομένα σε πίνακες (επίπεδο 1 

- γνώση), 2. να εξασκηθούν στην κατασκευή ψηφιακών ραβδογραμμάτων και να χρη-

σιμοποιούν τις ρυθμίσεις μορφοποίησής τους (επίπεδο 3 - εφαρμογή),  3. να αναλύουν 

και να αξιολογούν τις πληροφορίες που έχουν εμφανιστεί στο ραβδόγραμμα (επίπεδο 

4 - ανάλυση),  4. να διατυπώνουν και να συνθέτουν τα δικά τους συμπεράσματα (επί-

πεδο 5 - σύνθεση),  5. να αξιολογήσουν τα ευρήματά τους, να ασκήσουν κριτική και 

να αποτιμήσουν την όλη διαδικασία (επίπεδο 6 - αξιολόγηση).  

Φάση ΙV: Διδακτικό υλικό εκπαιδευτικού σεναρίου 

Διδακτικό υλικό για τις δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας: 

α)βίντεο της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης με τίτλο "Ατυχήματα στο σχολείο" 

(https://www.youtube.com/watch?v=0pCpy4NZNSo), το οποίο χρησιμοποιείται ως α-

φόρμηση για το μάθημα, προκειμένου να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, 

β)ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης "Τρόπος εργασίας σε μία έρευνα", για τη διε-

ρεύνηση των πρότερων γνώσεων, ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων των μαθη-

τών και γ)ειδησεογραφικό άρθρο με τίτλο "Οικιακές... παγίδες για παιδιά" που εμπε-

ριέχεται στη σελίδα 73 του διδακτικού εγχειριδίου της Γλώσσας Στ' Δημοτικού, ενό-

τητα 10, προκειμένου να αντιληφθούμε τις πρότερες γνώσεις, ιδέες και αντιλήψεις των 

μαθητών. 

Διδακτικό υλικό για τις δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου: 

• Φύλλο Εργασίας 1: Ερωτηματολόγιο της έρευνας - Δημιουργία πινάκων συχνο-

τήτων, βοηθά να επιτευχθεί το ΜΑ 1. 

Διδακτικό υλικό για τις δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου: 

• Φύλλο Εργασίας 2: Κατασκευή ψηφιακών ραβδογραμμάτων, βοηθά να επιτευ-

χθούν τα ΜΑ 2 και 3. 

Διδακτικό υλικό για τις μεταγνωστικές δραστηριότητες: 

• Φύλλο Εργασίας 3: Συμπεράσματα έρευνας για τα σχολικά ατυχήματα, βοηθά 

να επιτευχθεί το ΜΑ 4. 

Διδακτικό υλικό για τις δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών : 

• Φύλλο Αξιολόγησης: αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης για τα βήματα 

διεξαγωγής μιας έρευνας , βοηθά να επιτευχθεί το ΜΑ 5. 

Φάση V: Δραστηριότητες υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου 

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας (Διάρκεια: 1 ώρα) 
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Διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος και κλίματος ασφάλειας για το 

μαθητή: Η διαμόρφωση του κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος και του κλίματος 

ασφάλειας για τους μαθητές της τάξης μας θα μπορούσε να επιτευχθεί με την παρα-

κάτω εισαγωγή: "Μήπως έχετε ακούσει ξανά ότι τα περισσότερα ατυχήματα που μπο-

ρούν να συμβούν σε ένα παιδί εκτός από το σπίτι του είναι στο χώρο του σχολείου;". 

Μετά από αυτό το σχόλιο οι μαθητές θα κληθούν να πουν δικές τους απόψεις και ε-

μπειρίες πάνω στην εισαγωγή. 

Διαμόρφωση κατάλληλης αφόρμησης για το μάθημα: Προκειμένου να προκληθεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών, το οποίο θα αποτελέσει κίνητρο στη συνέχεια για να συμμε-

τέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να επιτευχθούν  οι στόχοι του εκπαιδευ-

τικού σεναρίου ,  προβάλλεται  στην τάξη ένα βίντεο της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης 

με τίτλο "Ατυχήματα στο σχολείο" 

(https://www.youtube.com/watch?v=0pCpy4NZNSo) κι έπειτα οι μαθητές θα  κληθούν 

να πουν τη γνώμη τους και να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό.  

Ενημέρωση των μαθητών για το τι θα επακολουθήσει: Στο σημείο αυτό ενημερώνονται 

οι μαθητές ότι θα συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά στη διενέργεια μίας έρευνας στο χώρο 

του σχολείου η οποία θα αφορά στα σχολικά ατυχήματα, θα κατασκευάσουν πίνακες 

αλλά και τα δικά τους ψηφιακά γραφήματα προκειμένου να διαπιστώσουμε τι συμβαί-

νει στο δικό μας σχολείο.   

Ενημέρωση των μαθητών για τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος: Μετά το 

τέλος του μαθήματος θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση να πετύχουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που αναφέρονται αναλυτικά στη Φάση ΙΙΙ. 

Διερεύνηση προαπαιτούμενης γνώσης: Προκειμένου να διαπιστωθούν οι προαπαιτού-

μενες γνώσεις των παιδιών θέτονται τα εξής ερωτήματα: Τι ξέρετε για τα γραφήματα; 

Πού τα χρησιμοποιούμε; Ποιο είδος γραφήματος έχετε συναντήσει έως τώρα στο σχο-

λείο; Πώς συγκεντρώνουμε τα δεδομένα σε μία έρευνα; Για να πάρουμε τις πληροφο-

ρίες που θέλουμε, αρκεί να συλλέξουμε τα δεδομένα;  

Διερεύνηση πρότερων γνώσεων, ιδεών, αντιλήψεων, αναπαραστάσεων: Για τη διερεύ-

νηση των πρότερων γνώσεων, ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων των μαθητών 

αρχικά  θέτονται τα παρακάτω ερωτήματα: Έχετε ακούσει για τα στάδια διεξαγωγής 

μίας έρευνας; Τι νομίζετε πως είναι ο πίνακας συχνοτήτων; Θα μπορούσατε να περι-

γράψετε τα στάδια διεξαγωγής μίας έρευνας; Στη συνέχεια  δίνεται στους μαθητές ένας 

ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης και  ζητείται  από αυτούς να τον συμπληρώσουν 

προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Μόλις τα παιδιά πραγματοποι-

ήσουν την άσκηση τους γίνεται παρουσίαση ενός πλήρους και ορθού εννοιολογικού 

χάρτη για να τον συγκρίνουν οι μαθητές με τους εννοιολογικούς χάρτες που οι ίδιοι 

δημιούργησαν με την ομάδα τους. 

Κατόπιν, υπενθυμίζετε στους μαθητές το ειδησεογραφικό άρθρο που μελέτησαν πρό-
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σφατα στο μάθημα της Γλώσσας και εμπεριέχεται στη σελίδα 73 του διδακτικού εγχει-

ριδίου της ενότητας 10 με τίτλο "Οικιακές... παγίδες για παιδιά" και στη συνέχεια  κα-

λούνται να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: Πού γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα 

κατά ομάδα ηλικίας; Ποια είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν πιο συχνά σε κάθε ο-

μάδα ηλικίας; Ποιες είναι οι συχνότερες συνέπειες των ατυχημάτων σε κάθε ηλικιακή 

ομάδα ξεχωριστά; Μέσω των παραπάνω ερωτημάτων ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται 

εάν οι μαθητές είναι σε θέση να αντλήσουν από τα γραφήματα τις πληροφορίες που 

τους ζητούνται και στη συνέχεια να εξάγουν τα συμπεράσματά τους στη συζήτηση που 

θα ακολουθήσει. 

Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου (Διάρκεια: 1 ώρα) 

Οι δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου σε συνδυασμό με τις δρα-

στηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου αποτελούν τα βασικά στάδια στα 

οποία ενισχύονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, ανακατασκευάζονται οι 

λανθασμένες τους αντιλήψεις, αναδομούνται οι αναπαραστάσεις και δημιουργείται το 

κατάλληλο πλαίσιο για να πραγματοποιηθεί η εννοιολογική αλλαγή.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συγκε-

κριμένων δραστηριοτήτων θα είναι σε θέση να συλλέγουν, να σημειώνουν και να τα-

ξινομούν τα δεδομένα σε πίνακες συχνοτήτων. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: Ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική καθοδηγούμενη προ-

σέγγιση της γνώσης σε συνδυασμό με την εποικοδομητική και την ανακαλυπτική προ-

σέγγιση. 

Αλληλεπιδράσεις των μαθητών: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σημείο 

είναι η διαμόρφωση των ομάδων σύμφωνα με την αρχή της συντροφικότητας και της 

συνεργατικής δράσης με σκοπό την εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία των 

μαθητών και την ενίσχυση της ομαδικότητας. Ταυτόχρονα, συμβάλει στη συνειδητο-

ποίηση της αξίας της προσωπικής εμπειρίας των μαθητών και της συμβολής τους στην 

παραγωγή έργου. Επιπλέον ο ρόλος του δασκάλου γίνεται καθοδηγητικός, συνερευνη-

τικός και υποστηρικτικός.  

Διδακτική στρατηγική: Οι μαθητές θα πρέπει να σχηματίσουν, με τη βοήθεια και την 

ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού, τις ομάδες εργασίας και έρευνας. Πρόκειται για μία 

συνεργατική δραστηριότητα (κοινωνικοπολιτισμική διδακτική στρατηγική) κατά την 

οποία οι μαθητές θα κληθούν να καταγράψουν στο 1ο φύλλο εργασίας, που έχει προε-

τοιμαστεί από τον εκπαιδευτικό, τις απόψεις των συμμαθητών τους αναφορικά με τα 

σχολικά ατυχήματα δημιουργώντας τους πίνακες συχνοτήτων που τους έχουν ζητηθεί. 

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής και εξάσκησης εκτελούν μια σειρά από 

προκαθορισμένες ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να τελειοποιήσουν την αποκτη-

θείσα ικανότητα (συμπεριφοριστικές διδακτικές στρατηγικές: παροχή πληροφοριών - 

πρακτική και εξάσκηση). 
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Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου (Διάρκεια: 1 ώρα) 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συγκε-

κριμένων δραστηριοτήτων θα είναι σε θέση να εξασκηθούν στην κατασκευή ψηφιακών 

ραβδογραμμάτων και να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις μορφοποίησής τους. Επιπρό-

σθετα, θα μπορούν να αναλύουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που έχουν εμφα-

νιστεί στο ραβδόγραμμα που έχουν κατασκευάσει. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: Θα ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική καθοδηγούμενη 

προσέγγιση της γνώσης σε συνδυασμό με την εποικοδομητική και την ανακαλυπτική 

προσέγγιση.  

Αλληλεπιδράσεις των μαθητών: Οι μαθητές κατανέμουν τους ρόλους στα πλαίσια της 

ομάδας τους και συνεργαζόμενοι υλοποιούν τις δραστηριότητες που τους ζητούνται 

στο 2ο Φύλλο Εργασίας ώστε να κατασκευάσουν τα δικά τους ραβδογράμματα για τις 

ηλικιακές ομάδες που έχουν αναλάβει. Χρησιμοποιούν το λογισμικό «Μαθηματικά Ε’ 

– Στ’» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών 

ανοικτού τύπου. Ο δάσκαλος είναι συντονιστής, προσφέρει βοήθεια, καθοδηγεί και ε-

νισχύσει τους μαθητές για την αποτελεσματική αξιοποίηση και χρήση του λογισμικού 

και προσέχει αν όλοι οι μαθητές της κάθε ομάδας συμμετέχουν στην έρευνα και αντι-

λαμβάνονται τη νέα γνώση.  

Διδακτική στρατηγική: Η συνεργατική δραστηριότητα (κοινωνικοπολιτισμική διδα-

κτική στρατηγική) ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες των μαθητών προ-

κειμένου να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι. Μέσω της εποικοδομιστικής δι-

δακτικής στρατηγικής της διερεύνησης, μιας  προσέγγισης της μάθησης που σχετίζεται 

περισσότερο με γενικού τύπου μηχανισμούς σκέψης και υψηλού επιπέδου γνωστικές 

δεξιότητες που αφορούν στην επίλυση ενός προβλήματος και τη λήψη αποφάσεων, 

ενθαρρύνεται ο μαθητής να εξερευνήσει και να πειραματιστεί με στόχο την ανακάλυψη 

των σκέψεων ανάμεσα σε έννοιες και γεγονότα όπως αυτές της ανάλυσης και αξιολό-

γησης των πληροφοριών που αντλούνται από τα ραβδογράμματα. Παράλληλα, ο δά-

σκαλος καθοδηγεί είτε προφορικά στην αρχή της δραστηριότητας είτε μέσω των γρα-

πτών οδηγιών που περιλαμβάνονται στο φύλλο εργασίας  και παρεμβαίνει όποτε εκεί-

νος κρίνει απαραίτητο ότι απαιτείται ή του ζητηθεί από τις ομάδες εργασίας. Οι μαθη-

τές κατά τη διάρκεια της πρακτικής και εξάσκησης εκτελούν μια σειρά από προκαθο-

ρισμένες ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να τελειοποιήσουν την αποκτηθείσα ικα-

νότητα (συμπεριφοριστικές διδακτικές στρατηγικές: παροχή πληροφοριών - πρακτική 

και εξάσκηση). 

Μεταγνωστικές δραστηριότητες (Διάρκεια: 1 ώρα) 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συγκε-

κριμένης δραστηριότητας θα είναι σε θέση να διατυπώνουν και να συνθέτουν τα δικά 

τους συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από τα ραβδογράμματα που οι ίδιοι δημιούρ-

γησαν στην προηγούμενη δραστηριότητα από τα ευρήματα της δικής τους έρευνας και 
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εξοικειώνονται με τα στάδια της.  

Μεθοδολογική προσέγγιση: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίζεται στις γνωστικές 

και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση, στον εποικοδομισμό, στοχεύοντας 

στην κατάκτηση της γνώσης μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των μα-

θητών και του εκπαιδευτικού. 

Αλληλεπιδράσεις των μαθητών: Οι μαθητές βρίσκονται στο τελευταίο και πολύ σημα-

ντικό στάδιο της έρευνας που οι ίδιοι έχουν διεξαγάγει. Για την επιτυχή του ολοκλή-

ρωση τους ζητείται ανά ηλικιακή ομάδα η διατύπωση των συμπερασμάτων σε ένα συ-

γκεκριμένο κειμενικό είδος  το δημοσιογραφικό άρθρο  το οποίο  δημιουργούν χρησι-

μοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου, ένα λογισμικό που αξιοποιείται για την παρα-

γωγή κειμένου ψηφιακής μορφής. Ο δάσκαλος είναι εμψυχωτής, οργανωτής και συ-

ντονιστής σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

με τους μαθητές.  

Διδακτική στρατηγική: Μέσω της ανακάλυψης δίνεται έμφαση στην κατανόηση των 

δομών και των επιστημονικών αρχών του γνωστικού αντικειμένου ενώ οι μαθητές α-

νακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω του πειραματισμού και της πρα-

κτικής που έχουν προηγηθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες σε ένα χώρο και εξά-

γουν κανόνες και συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτών των εμπειριών. Επιπρό-

σθετα, εμφανίζονται οι γνωστικές συγκρούσεις, οι οποίες αναπτύσσονται όταν στη 

σκέψη ενός ατόμου εμφανίζεται μια αντίφαση ή μια ασυμβατότητα στις ιδέες του, που 

αρχικά μπορεί να είναι ασυνείδητη, γίνεται πηγή έντασης και μπορεί να αποτελέσει 

κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη νέων γνωστικών δομών, αλλά και οι κοινωνιογνω-

στικές συγκρούσεις, η δυναμική των οποίων προέρχεται βασικά από μια σύγκρουση 

της γνωστικής επικοινωνίας ανάμεσα σε υποκείμενα του ίδιου ή διαφορετικού γνωστι-

κού επιπέδου. Η συνεργατική δραστηριότητα, ενθαρρύνει τη συνεργατική δουλειά και 

συμπεριλαμβάνει όλες τις προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού για 

την ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα σε ομάδες μαθητών. Μέσω της επίλυσης 

προβλήματος, αναπτύχθηκαν στρατηγικές και εγκαθιδρύθηκαν διαδικασίες που επιτρέ-

πουν τη σύνδεση ανάμεσα στην αρχική και την τελική κατάσταση (κατάσταση-στόχος) 

μιας κατάστασης προβλήματος και έχει τις θεωρητικές της αρχές στη θεωρία του κοι-

νωνικού εποικοδομισμού. 

Φάση VΙ: Αξιολόγηση μαθητών/τριών(Διάρκεια: 1 ώρα) 

Για την αξιολόγηση των μαθητών στο σενάριο αυτό επιλέχθηκε  να δημιουργηθεί το 

τελευταίο φύλλο-Φύλλο αξιολόγησης στο οποίο καλούνται οι μαθητές να δημιουργή-

σουν τη δική τους μικρή έρευνα για τα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο δρόμο. 

Η έκταση της έρευνας αυτής  είναι μικρή και στοχεύει στη δημιουργία ενός μόνο ερω-

τήματος και πίνακα τιμών, καθώς και ενός ραβδογράμματος και της αξιολόγησης των 

ευρημάτων τους. Οι μαθητές  παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέ-

σματα τους σε αφίσα. Επίσης, αποτελεί στόχο η άσκηση κριτικής και η αποτίμηση της 

όλης διαδικασίας.  
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Φάση VΙΙ: Παρατηρήσεις – Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς 

Το σενάριο αξιολογήθηκε με κριτήρια την έγκυρη εκτίμηση της διάρκειας κάθε δρα-

στηριότητας, τον βαθμό αλληλεπίδρασης των μαθητών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

της έρευνας, τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας καθώς και την παροχή ευκαιριών 

για συνεργασία μεταξύ των μαθητών κάθε ομάδας. Στη διαδικασία της αξιολόγησης 

συμπεριλαμβάνεται και η αυτοαξιολόγηση του δασκάλου.  

Αναφορικά με τις επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις στις γνωστικές περιοχές των μα-

θηματικών, της γλώσσας, της δημιουργίας- έκφρασης και της πληροφορικής, αυτές, 

και πάντα με βάση την αφετηρία του κάθε παιδιού, σε μεγάλο βαθμό κατακτήθηκαν.  

Αξίζει να επισημανθεί το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών για την εφαρμογή του    προ-

γράμματος με τη χρήση των Η/Υ. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και η εργασία σε 

ομάδες, βοήθησε στην ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και ο-

δήγησε στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Από την όλη διαδικασία  πολύ ση-

μαντική στιγμή στην υλοποίηση του σεναρίου ομάδας ήταν η τελική παρουσίαση του 

έργου των παιδιών στην ολομέλεια της τάξης, όπου γίνεται αντιληπτή στα παιδιά η 

χρησιμότητα της συνεργασίας για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου έργου και η συμ-

βολή της μικρής ομάδας.  

Επεκτάσεις: Οι γνώσεις μας αναφορικά με τη διεξαγωγή μιας έρευνας επεκτάθηκαν, 

διευρύνθηκαν και μέσα από τα ερωτήματα και τις ιδέες των παιδιών οδηγήθηκαν  στο 

σχεδιασμό και τη διεξαγωγή και άλλων ερευνών, που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό, 

το διαδίκτυο, τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τη διατροφή. Το ενδιαφέρον τους πε-

ρισσότερο προσέλκυσε ο σχολικός εκφοβισμός.  

Αναστοχασμός: α) Υλοποιήθηκε το σενάριο σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στό-

χους του; Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, β) Προκάλεσε 

το ενδιαφέρον των μαθητών; Το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρήθηκε σε υψηλό επί-

πεδο καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του σεναρίου, ενώ τα φύλλα εργασίας συμπλη-

ρώθηκαν στο χρόνο που είχε προβλεφθεί, γ) Συμμετείχαν οι μαθητές ενεργητικά στη 

διδακτική διαδικασία; Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργητικά στην εκτέλεση των δραστη-

ριοτήτων και τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, δ) Ποιες δυσκολίες παρουσιάστη-

καν; Παρόλο που οι μαθητές δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τη συλλογή ερευνη-

τικών δεδομένων, την καταγραφή τους σε πίνακα τιμών, τη δημιουργία ψηφιακών ρα-

βδογραμμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά, δεν παρουσιάστηκε καμία 

δυσκολία στην πορεία της έρευνας  και οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν εντός των 

χρονικών πλαισίων, ε) Αν σχεδιάζατε πάλι το σενάριο θα το αλλάζατε κάποια επιμέ-

ρους στοιχεία του και ποια;  Θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον ερωτήματα ή να 

παρουσιαστούν έρευνες από ιστοσελίδες άλλων σχολικών οργανισμών που ασχολήθη-

καν με το ίδιο θέμα και εκπόνησαν τις δικές τους έρευνες και στη συνέχεια οι μαθητές 

μέσα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων να οδηγηθούν σε πιο σύνθετα συμπερά-

σματα με μεγαλύτερη γενίκευση στο μαθητικό πληθυσμό, στ) Σε τι σας ωφέλησε ως 
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εκπαιδευτικό ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο αναστοχασμός στο σενάριο; Ο σχεδια-

σμός του σεναρίου συνέβαλε στην καλύτερη προετοιμασία της διδασκαλίας του εκπαι-

δευτικού και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ε-

νεργός συμμετοχή των μαθητών στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Ο αναστοχα-

σμός συνέβαλε στην αναγνώριση σημείων όπου το σενάριο θα μπορούσε να εμπλουτι-

στεί με ποιο πλούσιες δραστηριότητες. Επίσης, αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης. 
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Η πτώχευση του 1893. Μία κριτική προσέγγιση 

Κύρκου Βερονίκη 

 Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό στην Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες Τε-

χνολογίες, του Ιονίου Πανεπιστημίου 

verkirkou@gmail.com 

Περίληψη 

Το βέβαιο είναι ότι το παρελθόν υπήρξε και όπως λέει ο Μίλον Κούντερα στο έργο του 

Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης (1990): «Οι άνθρωποι πάντοτε φωνάζουν ότι θέλουν 

να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το μέλλον είναι ένα 

απαθές κενό. Το παρελθόν σφύζει από πρόθυμη ζωή. Το παρελθόν υπάρχει για να ε-

κνευρίσει, να προκαλέσει, να μας βάλει σε πειρασμό να το καταστρέψουμε ή να το 

βάψουμε ξανά από την αρχή. Ο μόνος λόγος που οι άνθρωποι θέλουν να είναι κύριοι 

του μέλλοντος είναι για να αλλάξουν το παρελθόν». Το θέμα που επιλέχθηκε για την 

διδασκαλία είναι η πτώχευση της Ελλάδας το 1893, η οποία ανακοινώθηκε από τον Χ. 

Τρικούπη με την φράση «…κύριοι δυστυχώς επτωχεύσαμεν…». Ο λόγος που επιλέ-

χθηκε το παραπάνω θέμα είναι γιατί στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα 

η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Αυτό μας κάνει 

να αναρωτιόμαστε εάν αυτό είναι συμπτωματικό. Διαβάζοντας την ιστορία αντιλαμβα-

νόμαστε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό επακόλουθο και μία ιστορική συνέχεια που 

αρχίζει από το 1821, δηλαδή από την σύστασή του, το ελληνικό κράτος βρίσκεται χρε-

ωμένο στις Μεγάλες Δυνάμεις. Ο Χ. Τρικούπης ήταν Έλληνας διπλωμάτης, πολιτικός 

και Πρωθυπουργός. Κυριάρχησε στην σκηνή της Ελλάδας από το 1875 έως το 1894 

παίρνοντας τη θέση του πρωθυπουργού επτά φορές συνολικά και κυβέρνησε τη χώρα 

σχεδόν 10 χρόνια. Στην τελευταία διακυβέρνηση δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις 

οικονομικές υποχρεώσεις που είχε δημιουργήσει έναντι των ξένων δανειστών με συνέ-

πεια την πτώχευση της Ελλάδας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικοί στόχοι, οργάνωση διδασκαλίας, φύλλα Εργασίας, αξιολό-

γηση των εργασιών, βιβλιογραφικές αναφορές 

Η διδασκαλία απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.  

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες: 

Διδακτικοί στόχοι 

Γνωστικοί: Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι την δεκαετία του 1880 δύο μεγάλοι σχη-

ματισμοί κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή της Ελλάδας: του Χαρίλαου Τρικούπη και 

του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, καθώς και την θεμελίωση του δικομματισμού το 1884. 

Να αποκτήσουν οι μαθητές μια σφαιρική ενημέρωση για τη ζωή και το έργο του Χ. 

Τρικούπη. Να ενημερωθούν για το πρόγραμμα του κόμματος του: 
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α) Περιεχόμενο και αιτήματα που εξέφραζε, 

β) μέτρα που ήταν συνέπεια της εφαρμογής του προγράμματος, 

γ) Αποτελέσματα (Εξάντληση φορολογουμένων - Υπερβολική επιβάρυνση του προϋπολο-

γισμού). 

Να ενημερωθούν για το δηλιγιαννικό κόμμα και να εντοπίσουν τις διαφορές με το πρό-

γραμμα του Τρικούπη, καθώς και τις συγκρούσεις που απορρέουν από αυτές. 

Να μπορούν να αξιολογούν με ενισχυμένη κριτική ικανότητα και χωρίς προκαταλήψεις 

κομβικά ιστορικά πρόσωπα μέσα από το έργο τους. 

Συναισθηματικοί στόχοι: Οι μαθητές μέσα από την μελέτη πηγών να εντοπίσουν τα 

αίτια της πτώχευσης του 1893 και να συγκρίνουν το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της επο-

χής με τα σημερινά δεδομένα. Με αναφορά την γελοιογραφία με θέμα την πτώχευση 

του κράτους το 1893 να εντοπίσουν την πολιτική κριτική που ασκεί ο γελοιογράφος 

στον Τρικούπη. .  

Ψυχοκινητικοί στόχοι: Να αυξηθεί η αυτενεργός και βιωματική διάσταση της μάθη-

σης μέσα από ομάδες εργασίας όπου οι μαθητές παρατηρούν, περιγράφουν, φαντάζο-

νται, κρίνουν και συγκρίνουν πηγές με στόχο να συμμετάσχουν στα ιστορικά γεγονότα 

της εποχής, να τα βιώσουν, να τα μεταπλάσουν και να διεξάγουν τα δικά του συμπερά-

σματα, αναφορικά με την πολιτική του Χ. Τρικούπη και κατά πόσο αυτή συντέλεσε 

στην πτώχευση της Ελλάδας το 1893. 

Να εθιστούν στην ενεργητική αναζήτηση και επεξεργασία της πληροφορίας μέσα από 

το διαδίκτυο. 

Να ασκηθούν στη διαδικασία ιστοεξερεύνησης. 

Να ασκηθούν στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων (χρήση προγραμμάτων επε-

ξεργασίας κειμένου και παρουσίασης.) 

Η εργασία που θα αναλάβουν οι μαθητές είναι να γνωρίσουν την προσωπικότητα του 

Τρικούπη, την πολιτική του δράση και τις συγκρούσεις που αυτή προκάλεσε με την 

αντιπολίτευση της εποχής και το παλάτι.  

Επίσης θα επιχειρήσουν να συνδέσουν την πολιτική του δράση με τη σημερινή κρίση 

που βιώνει η χώρα μας σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.  

Αφόρμηση: α) Σύνδεση με την διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, 

 β) παραλληλισμός της πτώχευσης του 1893 με την σημερινή δύσκολη οικονομική κα-

τάσταση της Ελλάδας. 
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Οργάνωση διδασκαλίας 

Ερευνητική μέθοδος (ομαδοσυνεργατική): Οι μαθητές προετοιμάζουν σε ομάδες το 

μάθημα. Ερευνούν πηγές, διατυπώνουν ερωτήσεις, απορίες, συντάσσουν συνοπτικό πί-

νακα που τους επιτρέπει να εκθέσουν τα βασικά σημεία του μαθήματος.  

Κατευθυνόμενος διάλογος: διαλεκτική μορφή που θα στηριχθεί στην αξιοποίηση της 

υπάρχουσας γνώσης, στις αφορμές του παρόντος, σε συγκρίσεις κατά περίπτωση. 

Το πρώτο διδακτικό δίωρο οι μαθητές διαβάζουν και ακολουθούν τις οδηγίες που τους 

δίνονται, με τον εκπαιδευτικό να έχει ρόλο υποστηρικτικό και συμβουλευτικό. Ο εκ-

παιδευτικός μπορεί να παρεμβαίνει με διευκρινιστικά σχόλια και να απαντά σε απορίες 

των μαθητών. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών ατόμων . 

Στο δεύτερο διδακτικό δίωρο οι μαθητές έχουν αντλήσει ήδη αρκετές πληροφορίες τις 

οποίες καλούνται να συστηματοποιήσουν στην παρουσίαση που καλούνται να δη-

μιουργήσουν.  

Το σχολικό εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο άντλησης πληρο-

φοριών, ενώ οι μαθητές έχουν μεριμνήσει να φέρουν και σχετική με το θέμα βιβλιο-

γραφία καθώς και άλλες πηγές της εποχής, προκειμένου βοηθηθούν στις εργασίες τους. 

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στην τάξη και θα αποτελέσουν έναυσμα για συζήτηση 

μέσα από την κριτική θεώρηση της ιστορίας.  

Στο τέλος η αξιολόγηση των εργασιών μπορεί να γίνει από την ίδια την ομάδα ως μια 

μορφή αυτοαξιολόγησης, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά και σε αυτή τη φάση του μα-

θήματος, ενώ οι ομάδες αξιολογούνται μεταξύ τους. 

Δραστηριότητες 

Μελετήστε καθεμιά από τις παρακάτω πηγές προσεκτικά και η κάθε ομάδα να εισηγη-

θεί το θέμα της, όπως αυτό ορίζεται στα φύλλα εργασίας.  

http://el.wikipedia.org/wiki Περιέχει βασικές πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση 

του Χαρίλαου.  

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=311391.Περιέχει άγνωστες πτυχές 

του χαρακτήρα και της ζωής του Χαρίλαου Τρικούπη.  

http://www.youtube.com/watch?v=1YHHxTYhRUc:Περιέχει οπτικοακουστικό α-

φιέρωμα στο Χαρίλαο Τρικούπη.  
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http://www.capital.gr/history_of_xaa/Default.aspx?id=665878&pg=1 Αναφέρεται 

στην πτώχευση της εποχής του Τρικούπη και περιέχει και αποσπάσματα από τον τύπο 

της εποχής.  

http://www.thermopilai.org/content/e-ptokheuse-tou-1893-kai-e-krise-khreous-

tou-2010 : Περιέχει μια διαχρονική εξέταση της κρίσης του 1893 και της κρίσης χρέους 

του 2010.  

 http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=304563 Εξετάζει τις βασικές ιστορικές 

περιόδους πτώχευσης του Ελληνικού κράτους  

http://www.palmografos.com/permalink/7980.html : Περιέχει στοιχεία για την αντι-

πολίτευση που άσκησε ο Δηλιγιάννης στον Τρικούπη.  

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ομάδα Α΄: Ο δικομματισμός και παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του Χα-

ρίλαου Τρικούπη.  

Ομάδα Β΄: Η υλοποίηση του προγράμματος του Χαρίλαου Τρικούπη.  

Ομάδα Γ΄: Συνέπειες της πολιτικής του Χαρίλαου Τρικούπη.  

Ομάδα Δ΄: Η πολιτική του Θεόδωρου Δηλιγιάννη και οι διαφορές που υπήρχαν με την 

πολιτική του Χ. Τρικούπη. 

Μέσα από το διαδίκτυο και άλλες πηγές οι ομάδες μελετούν και παρουσιάζουν ένα 

πίνακα με τις ομοιότητες και τις διαφορές της εποχής Τρικούπη, με τη σημερινή κρίση 

που διέρχεται η χώρα μας.  

Πρόσθετο υλικό: Συλλογή, παρουσίαση και σχολιασμός υλικού της εποχής (αρθρογρα-

φία εφημερίδων, γελοιογραφίες, σατυρικά στιχουργήματα.)  

Ομάδα Α΄: Ο δικομματισμός και παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος 

του Χαρίλαου Τρικούπη 

Α. Τα διαστήματα μεταξύ 1875-1880 είναι για την Ελλάδα μία μεταβατική περίοδος , 

κατά το οποίο τόσο στις εκλογές του 1875 όσο και στις εκλογές του 1879 κανένα κόμμα 

δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 

Το 1884 τα δύο μεγάλα κόμματα, του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη έλεγχαν το 92% 

των εδρών στο Κοινοβούλιο. Το κοινοβουλευτικό σύστημα και ο δικομματισμός θεμε-

λιώθηκε. 

1. Το Τρικουπικό κόμμα 
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1. Το 1875 το τρικουπικό κόμμα παρουσίασε ένα συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρο-

νισμού της χώρας, το οποίο ήταν κοντά στις αντιλήψεις του Κουμουνδούρου και προ-

έβλεπε: 

Συγκρότηση κράτους δικαίου 

Εξορθολογισμός της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό των προσόντων των δημο-

σίων υπαλλήλων έτσι ώστε να ευνοηθεί η ευνοιοκρατία. 

Ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως ενίσχυση της γεωργίας  

Βελτίωση της άμυνας και της υποδομής, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου 

της χώρας. Συγκεκριμένα ο Χ. Τρικούπης με τα μέτρα που πήρε επιδίωξε να εξυγιάνει 

την πολιτική ζωή και να εκσυγχρονίσει τη διοίκηση, επίσης να αναπτύξει την οικονομία 

και να ενισχύσει τον στρατό και τον στόλο.[1] 

[1] Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Θεωρητική κατεύ-

θυνση), Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων, Αθήνα, σελ. 80 

2. Την εξυγίανση της πολιτικής ζωής την επεδίωξε με την εκλογή έντιμων εκλογών, 

την καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού και με την επιβολή 

της αρχής της δεδηλωμένης. 

Κατά την διακυβέρνησή του πέτυχε την αρχή της δεδηλωμένης, σύμφωνα με την ο-

ποία ο Γεώργιος ο Α΄ αναγνώρισε με τον Λόγο του Θρόνου ότι στο εξής ο διορισμός 

της κυβέρνησης και η παραμονή της στην αρχή θα τελούσαν υπό την προϋπόθεση της 

δεδηλωμένης προς αυτήν εμπιστοσύνης της Βουλής. Η αρχή αυτή του κοινοβουλευτι-

κού συστήματος εφαρμόστηκε σταθερά και ο Τρικούπης θεωρείται ο θεμελιωτής των 

δημοκρατικών θεσμών και ο πατέρας του ελληνικού κοινοβουλευτισμού.  

Οι δύο μακροχρόνιες πρωθυπουργίες του Τρικούπη (1882-1885 και 1886-1890) και η 

πλειοψηφία που διέθετε στη Βουλή του έδωσαν την δυνατότητα να προχωρήσει στην 

αναδιοργάνωση του κράτους κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Θεωρούσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να διαπραγματευθεί με την Τουρκία και τις Με-

γάλες Δυνάμεις, αφού πρώτα γινόταν αναδιοργάνωση της διοίκησης και κυρίως αφού 

αποκτούσε πρώτα ισχυρό στρατό και στόλο.[1] 

 

[1] Τρίχα Λ. (2001), Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ, εκδόσεις Κα-

πόν, ,σελ. 24 

Ομάδα Β΄: 

Η υλοποίηση του προγράμματος του Χαρίλαου Τρικούπη. 
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Για τον εξορθολογισμό του κράτους έγιναν οι εξής προσπάθειες: 

α) Οργανωτικές μεταβολές και βελτίωση των οικονομικών του κράτους, με την αύξηση 

των φόρων και τη σύναψη δανείων. 

β) Παροχή κινήτρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις. 

Συγκεκριμένα για την ανάπτυξη της οικονομίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου 

επεδίωξε την προσέλκυση κεφαλαίων, την κατασκευή δημοσίων έργων, και την προ-

στασία της ελληνικής βιομηχανίας. Η επιδίωξη του ήταν να προσελκύσει κεφάλαια 

Ελλήνων του εξωτερικού προκειμένου να επιτύχει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυ-

νάμεων. Πίστευε ότι μία οικονομικά εύρωστη Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει πρωτεύ-

οντα ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, και όπως ο ίδιος διακήρυττε σκοπός του ήταν 

να μετατρέψει την Ελλάδα εις Χρηματιστήριον της Ανατολής.  

Τα έργα που φέρνουν την σφραγίδα του Τρικούπη είναι η διώρυγα της Κορίνθου, η 

διεύρυνση του πορθμού του Ευρίπου, η αποξήρανση της Κωπαΐδας, η ίδρυση φάρων 

και φανών, η αναδιοργάνωση της τηλεγραφικής και της ταχυδρομικής υπηρεσίας, αλλά 

κυρίως η ανάπτυξη της συγκοινωνίας με την κατασκευή οδικού και σιδηροδρομικού 

δικτύου. Το μεγάλο του όραμα ήταν το σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο τόνωσε το το-

πικό εμπόριο και καταπολέμησε τη ληστεία. 

Για τον εκσυγχρονισμό της χώρας χρειαζόταν κεφάλαια, τα οποία για να τα βρει στρά-

φηκε προς τον εσωτερικό και τον εξωτερικό δανεισμό και την αύξηση της φορολογίας. 

Κατά την εικοσαετία της διακυβέρνησης διπλασιάστηκε η φορολογία, ενώ κατά το 

χρονικό διάστημα 1879-1890 η Ελλάδα συνήψε δάνεια που η ονομαστική τους αξία 

ήταν 630.000.000 δραχμών, ποσό υπέρογκο για την εποχή. 

Ομάδα Γ΄: 

Συνέπειες της πολιτικής του ήταν: 

α) Οι Τρικουπικοί ακολούθησαν με συνέπεια το πρόγραμμά τους, το οποίο όμως είχε 

ως αποτέλεσμα την εξάντληση των φορολογουμένων και την υπερβολική επιβάρυνση 

του προϋπολογισμού.  

β) Το 1893 το κράτος κήρυξε πτώχευση. 

 Ο Τρικούπης υπεραισιόδοξος θώρησε ότι τα δάνεια θα μπορούσαν να καλυφθούν από 

την γρήγορη ανάπτυξη της οικονομίας και γενικότερα της χώρας. 

Αυτό που δεν υπολόγισε όμως είναι το όριο αντοχής του μέσου Έλληνα στη φορολογία, 

στην ακρίβεια και στις οικονομικές δυσκολίες, ενώ υπερεκτίμησε τις δυνατότητες τόσο 

του λαού όσο και της χώρας. 
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Η συνεχής επιβολή νέων φόρων, η μεταρρυθμιστική του πολιτική, που έθιγε συμφέρο-

ντα και συνήθειες διαμορφωμένες από καιρό, είχαν ως αποτέλεσμα την δυσαρέσκεια 

του κόσμου, η οποία επέφερε την πτώση της δημοτικότητας του και κατ’ επέκταση την 

πτώση των κυβερνήσεών του. 

Το 1892 ως πρωθυπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με ανεπίλυτα οικονομικά προβλή-

ματα, ενώ το 1893 αναγκάστηκε να αναλάβει το δυσάρεστο ρόλο και να ανακοινώσει 

στο λαό ότι: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Μετά από ένα χρόνο εξωθήθηκε από τον βα-

σιλιά σε παραίτηση. Στις εκλογές που ακολούθησαν το 1895, το κόμμα του υπέστη 

πανωλεθρία και ο ίδιος δεν εκλέχθηκε βουλευτής.  

Ο Τρικούπης επεδίωξε να οδηγήσει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι συγκυρίες 

όμως δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει τις επιδιώξεις του και άφησε τη χώρα με 

μεγάλα δάνεια, αλλά συγχρόνως και με μεγάλα έργα υποδομής όπως είναι ο σιδηρό-

δρομος, ενώ αναμφίβολα είναι ο πολιτικός που εδραίωσε τον κοινοβουλευτισμό και 

έθεσε τις βάσεις του εκσυγχρονισμού της χώρας. 

Ομάδα Δ΄: Η πολιτική του Θεόδωρου Δηλιγιάννη 

 Οι αντίθετοι με την πολιτική του Τρικούπη βουλευτές συσπειρώθηκαν γύρω από τον 

Δεληγιάννη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε πολιτικές απόψεις αντίθετες από ε-

κείνες του Χ. Τρικούπη. 

2. Ο Δηλιγιάννης δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στην συγκέ-

ντρωση και τον έλεγχο από το κόμμα. 

3. Ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και επιδί-

ωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος, ενώ ο Δηλιγιάννης προέβαλε το αίτημα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης με τη μείωση των φόρων και την παροχή ευκαιριών στους 

προστατευμένους του για κατάληψη δημοσίων θέσεων. 

4. Στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία, οι τρικου-

πικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες, ενώ οι δηλιγιαννικοί προσπάθησαν χω-

ρίς τελικά να το κατορθώσουν, να χορηγήσουν γη στους αγρότες και έλαβαν κάποια 

μέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους.  

5. Ο Δεληγιάννης επέκρινε το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισμού και υποστήριζε 

ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης, Το κόμμα του απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρη-

ματιστικό κεφάλαιο και υποστήριζε μια αργή οικονομική ανάπτυξη που θα βασιζόταν 

σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες.[1] 

[1] Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Θεωρητική κατεύ-

θυνση) Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων, Αθήνα, σελ. 81 

Ομοιότητες με σήμερα 
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Οι ομάδες συγκρίνουν την πτώχευση του 1893 με την σημερινή δύσκολη οικονομική 

κατάσταση. Επισημαίνουν ότι από οικονομικής άποψης οι ελληνικές εξελίξεις εκείνης 

της περιόδου, το τεράστιο δημοσιονομικό χρέος και η επιβολή της Επιτροπής Διεθνούς 

Οικονομικού Ελέγχου (ΕΔΟΕ), το 1897, στο ελληνικό κράτος με αντιπροσώπους από 

τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, έχουν μεγάλες ομοιότητες με τις πρόσφατες ελ-

ληνικές εξελίξεις και την τελική προσφυγή της Ελλάδας στην κοινή επιτροπή Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). 

Ο Τρικούπης συνήψε μεταξύ 1879 και 1890 πολλαπλά δάνεια από το εξωτερικό , με 

αποτέλεσμα το έλλειμμα εκείνη την εποχή να είναι τεράστιο και αδύνατο να καλυφθεί 

με κρατικά έσοδα. Η μοναδική λύση ήταν η προσφυγή στο εξωτερικό για δανεισμό, 

καθώς και στον εσωτερικό με την αύξηση της απόδοσης της φορολογίας της και την 

αύξηση των έμμεσων φόρων και των τελωνειακών δασμών.  

Όπως και τότε έτσι και σήμερα δημιουργήθηκε το κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα ώστε 

η Ελλάδα να υποχρεωθεί να ζητήσει την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την ελπίδα των ξένων ότι έτσι θα μπορέσουν να 

διορθωθούν τα οικονομικά της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.[1] 

 Οι βολές του τύπου εναντίον της Ελλάδας εξαιτίας του δημοσιονομικού προβλήματος 

της χώρας, είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών. Την ίδια όμως κατά-

σταση αντιμετώπιζε ο Τρικούπης τον Δεκέμβριο του 1893, όταν το κράτος είχε πτω-

χεύσει..  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τι «πάθημα δεν μας έγινε μάθημα» και συγκεκριμένα όταν 

η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται είναι χωρίς μέτρο οι επιπτώσεις στην πο-

ρεία της οικονομίας είναι άμεσες.  

Μία χώρα χρεοκοπεί όταν οι οικονομικές στρατηγικές επιλογές της κάθε κυβέρνησης 

δεν είναι σωστές, καθώς και όταν δεν είναι αξιόπιστη απέναντι στους πιστωτές της, δεν 

τηρεί, δηλαδή, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όταν δανείστηκε.  

 

[1] Βεργόπουλος Κ., Κράτος και Οικονομική Πολιτική στον 19ο αιώνα (Εξάντας), σ. 

47.  

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας 

Οι ομάδες με βάση τις εργασίες και τις ιστορικές πηγές που παρουσίασαν, αξιολογούν 

κατά πόσα επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή του μαθήματος. Θα πρέ-

πει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα δύο ιστορικά πρόσωπα, τον Χ. Τρικούπη και 

τον Θ. Δηλιγιάννη, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές της πολιτικής που άσκησε 

ο καθένας τους, να επισημάνουν τη μεταξύ τους σύγκρουση καθώς και την ευθύνη που 

έφερε ο καθένας τους για την πτώχευση της Ελλάδας το1893. Επίσης να συγκρίνουν 
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τα χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης με τη σημερινή και να εκφέρουν αξιολογικές 

κρίσεις για την εποχή εκείνη. 

Συμπεράσματα. 

Οι ομάδες συνεργάζονται και οδηγούνται σε συμπεράσματα με βάση την βιβλιογραφία 

που διάβασαν και τις πηγές που επεξεργάστηκαν. 

Ο Τρικούπης προσπάθησε να εξυγιάνει τον δημόσιο τομέα με αξιοκρατικά κριτήρια 

πρόσληψης, ενώ με τα τεράστια έργα υποδομής εκσυγχρόνισε την εικόνα της Ελλάδας. 

Επίσης συγκρούστηκε αρκετές φορές ανοιχτά με το παλάτι, πετυχαίνοντας την αρχή 

της δεδηλωμένης και θεμελιώνοντας έτσι την αρχή του κοινοβουλευτισμού στην Ελ-

λάδα. Ωστόσο τα σκληρά οικονομικά μέτρα που εφάρμοσε, με την μείωση των μισθών 

των δημοσίων υπαλλήλων και την αύξηση της φορολογίας, είχε ως αποτέλεσμα την 

λαϊκή κατακραυγή, στρέφοντας τον πανίσχυρο τότε τύπο εναντίον της κυβέρνησης του 

Τρικούπη. Παράλληλα τα αλλεπάλληλα δάνεια που δόθηκαν στην Ελλάδα με ληστρι-

κούς όρους, συνέβαλαν στην ιστορική πτώχευση του 1893. Σε αυτό συνέτειναν η 

στείρα αντιπολίτευση του Δηλιγιάννη, που δεν άφηνε κανένα περιθώριο εθνικής συ-

νεννόησης, ενώ καλλιέργησε τη δυσφορία αυτή στο λαό με δημαγωγικό τρόπο, όταν 

«κόλλησε» στον Τρικούπη το επίθετο «φορομπήχτης». Ανταποκρινόμενος στις επιθυ-

μίες του λαού υπόσχεται να κυβερνήσει χωρίς την επιβολή νέων φόρων και χωρίς την 

σύναψη νέων δανείων. Επίσης καθοριστικός ήταν ο ρόλος του βασιλιά, ο οποίος έβλεπε 

την χώρα να οδηγείται σε πτώχευση και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει, 

αλλά θα λέγαμε ότι το εμπόδισε, εξαναγκάζοντας τον Τρικούπη σε παραίτηση, όταν 

προσπάθησε να αναζητήσει νέο δάνειο, για να βγει η Ελλάδα από την δυσμενή θέση. 

Τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια. Στις 7 Απριλίου 1885 ο Δηλιγιάννης κατορθώνει να 

ανατρέψει τον Τρικούπη. Το 1897 ακολουθεί ο ολέθριος ελληνοτουρκικός πόλεμος. 

Η ειρήνη κοστίζει στην Ελλάδα, μεταξύ των άλλων το ποσό των 4 εκατομμυρίων τουρ-

κικών λιρών, ως πολεμική αποζημίωση. Η κατάληξη αυτού του πολέμου ήταν η επι-

βολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ), από τους ξένους και ντόπιους πι-

στωτές της Ελλάδας.  

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις ομάδες με κριτήρια: 

Την επίτευξη των γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων. 

Την πρωτοτυπία των ιδεών. 

Το βαθμό εφαρμογής των δραστηριοτήτων. 

Τη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών και την επίτευξη της ομαδικότητας. 

 

1894

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Βιβλιογραφία 

Βεργόπουλος Κ., Κράτος και Οικονομική Πολιτική στον 19ο αιώνα (Εξάντας), 

Βουλή των Ελλήνων, Χαρίλαος Τρικούπης, Η ζωή και το έργο του, τόμος Α’ & Β΄ (ε-

πιμέλεια Αικατερίνη Φλεριανού), Αθήνα, 1999,  

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Θεωρητική κατεύ-

θυνση), Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων, Αθήνα 

Κόκκινος Γ. , Μαυροσκούφης Δ., Γατσωτής Π., Λεμονίδου Ελ., (2010) Τα συγκρου-

σιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας, νοόγραμμα, , Αθήνα  

Τρίχα Λ., (2001) O Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ, εκδόσεις Κα-

πόν  

Διαδίκτυο  

http://el.wikipedia.org/wiki  

http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm .  

http://www.youtube.com/watch?v=1YHHxTYhRUc  

http://www.capital.gr/history_of_xaa/Default.aspx?id=665878&pg=1  

http://www.thermopilai.org/content/e-ptokheuse-tou-1893-kai-e-krise-khreous-tou- 

2010  

 http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=304563  

http://www.palmografos.com/permalink/7980.html  

http://www.typos.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=14492 

  

 

1895

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://el.wikipedia.org/wiki
http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm
http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1YHHxTYhRUc
http://www.youtube.com/watch?v=1YHHxTYhRUc
http://www.youtube.com/watch?v=1YHHxTYhRUc
http://www.capital.gr/history_of_xaa/Default.aspx?id=665878&pg=1
http://www.thermopilai.org/content/e-ptokheuse-tou-1893-kai-e-krise-khreous-tou-%20%20%20%20%20%20%202010
http://www.thermopilai.org/content/e-ptokheuse-tou-1893-kai-e-krise-khreous-tou-%20%20%20%20%20%20%202010
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=304563
http://www.palmografos.com/permalink/7980.html
http://www.palmografos.com/permalink/7980.html
http://www.typos.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=14492


 Ελληνική ως Γ2 και ψηφιακός γραμματισμός 

Αφηγηματικός Ενεστώτας και προσφυγικό 

 

Βαλασκατζής Ηλίας,  

εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed.  

iliasvalas@gmail.com 

Πετικίδη Μαρία-Στέλλα, 

 εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed.  

mirpet1989@gmail.com 

Περίληψη 

Η πρότασή μας αναφέρεται σε ένα δίωρο σενάριο, με αντικείμενο τη διδακτική προώ-

θηση του αφηγηματικού Ενεστώτα, πλαισιωμένη από τη θεματική του προσφυγικού 

ζητήματος. Η ομάδα-στόχος του σεναρίου μας είναι  μαθητές της Ελληνικής ως Δεύ-

τερης, επιπέδου -καταρχήν- Β1, αλλά είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στο αμέσως 

επόμενο [Γ1]. Το εγχείρημά μας επιδιώκει, αφενός την εξοικείωση των μαθητών με το 

κειμενικό είδος της επιστολής, αφετέρου την  παραγωγή -προφορικού και γραπτού- 

κειμένου με παράλληλο προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση του ψηφιακού γραμ-

ματισμού. Η προκείμενη γλωσσική διδασκαλία έχει θεμελιωθεί σε μια ολιστική αντί-

ληψη για την πρόσληψη της γλώσσας, όπου κεντρικό ρόλο έχει η πολύπλευρη καλλιέρ-

γεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, ικανοποιώντας, όμως, παράλληλα, 

και ανάγκες τους για γνώση δομών. Με συστηματική, εξάλλου, τη στόχευση της προ-

ώθησης του ψηφιακού γραμματισμού, προσανατολιζόμαστε στην επίτευξη επικοινω-

νιακού και φιλερευνητικού κλίματος στους μαθητές, προτρέποντας σε ομαδοσυνεργα-

τικές κατευθύνσεις, αλλά και στην ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών για την αξιο-

ποίηση και διαχείριση   πληροφοριών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνική ως Γ2, αφηγηματικός Ενεστώτας, προσφυγικό, ψηφιακός 

γραμματισμός 

Εισαγωγή 

Δημιουργοί 

Αφετηρία της ερευνητικής μας ενασχόλησης ως μεταπτυχιακών στο τμήμα «Διδασκα-

λίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» συνιστούν οι θεωρίες κατάκτησης 

και διδασκαλίας μιας γλώσσας ως Γ2, με επίκεντρο τη μελέτη της πραγματογλωσσο-

λογικής και κοινωνιοπραγματολογικής ικανότητας των μαθητών. Η συστηματική, επί-

σης, ενημέρωση για τα δρώμενα στον ψηφιακό γραμματισμό κρίνεται από εμάς ανα-

γκαία ως προϋπόθεση για την πιο ολοκληρωμένη καλλιέργεια δεξιοτήτων στο μαθη-

τικό κοινό τού 21ου αιώνα. 

Διδακτική/Θεματική ενότητα 

Το παρόν σενάριο αφορά το φαινόμενο του αφηγηματικού ενεστώτα, αντλώντας θεμα-

τικό υλικό από το -όλο και πιο φλέγον- ζήτημα της διακρατικής μετακίνησης πληθυ-

σμών. Η προσφυγική κρίση προσεγγίζεται ως καταλύτης στην κοινωνική υποβάθμιση 
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του ανθρωπιστικού ιδεώδους, ενώ ως θεμελιώδες ανάχωμά της προβάλλεται η πολυε-

πίπεδη αλληλεγγύη.  

Το όλο διδακτικό εγχείρημα συνυποστηρίζουν αφενός μεν η τριβή των μαθητών με το 

κειμενικό είδος της επιστολής, αφετέρου δε  η παραγωγή -προφορικού και γραπτού- 

κειμένου από μέρους των μαθητών, με τη γραπτή διάσταση μάλιστα να αποσκοπεί στην 

ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού. 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Ο άγριος ανταγωνισμός στις σύγχρονες πολιτικοοικονομικές αρένες των κρατικών συ-

στημάτων ωθούν με τον κλασικό, πολιτισμικό ή και οικονομικό ιμπεριαλισμό τους σύ-

νολα ανθρώπων στο να απωλέσουν τα [καταρχάς γεωγραφικά] κριτήρια των φαντα-

σιακών τους κοινοτήτων. Σε αυτούς τους σημερινούς απάτριδες αναφέρεται θεματικά 

η παρούσα πρόταση διδασκαλίας, προβάλλοντας ως βασική παράμετρο την εμπέδωση 

της σημασίας μιας ουσιαστικά πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, με γνώμονα το να κα-

τασταθούν οι μαθητές φορείς, όχι απλώς κοινωνικά λειτουργικοί, αλλά και κριτικά ο-

ξυμένοι, ενός ριζοσπαστικού συνεποικοδομιστικού πνεύματος. 

Εξειδικεύοντας την αναφορά μας στο πλαίσιο της πρότασής μας, η γνωριμία των αλ-

λόγλωσσων μαθητών όχι απλώς με τη γλώσσα-στόχο (της Ελληνικής εν προκειμένω), 

αλλά και με το συνδεόμενο κοινωνικοπολιτισμικό της περιβάλλον, θέτει ως απαραί-

τητη τη μεταλαμπάδευση στο εν λόγω κοινό στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα 

της κοινότητας όπου έχει κατασταθεί ο κώδικας αυτός επίσημος. Η επιλογή, λοιπόν, να 

πραγματευτούμε το γραμματικό και πραγματολογικό φαινόμενο του ιστορικού/δραμα-

τικού Ενεστώτα δεν αποκλίνει του τεθειμένου σκοπού, μια και η σημασία του αφηγη-

ματικού εργαλείου είναι μείζων, γεγονός που γίνεται αντιληπτό, αλληλοσυνδυαζόμενο 

με την εκτεταμένη επικράτηση στη νεότερη Ελλάδα του προφορικού στοιχείου, το ο-

ποίο «χαρακτηρίζει την πολιτιστική ζωή ευρύτερα απ' ό,τι στις Βορειοευρωπαϊκές χώ-

ρες» (Mackridge, και  Mirambel, Tannen και Σηφιανού, στο Kακριδή-Ferrari & Χειλά, 

1996, σ. 1). 

Ορίζοντας τον ιστορικό ενεστώτα, τονίζουμε τη χρήση ενός χρόνου, ο οποίος απαντά 

σε περιπτώσεις ταύτισης των καταστάσεων αναφοράς με τη στιγμή της εκφώνησης, σε 

περιβάλλοντα όπου απαιτείται χρήση για «δεικτική αναφορά γεγονότων που προηγού-

νται του χρόνου εκφώνησης» (Μπέλλα, 2015, σ. 66). Η αξιοποίηση αυτή του Ενεστώτα 

τον μετατρέπει από χρονικό δείκτη σε δηλωτικό των στάσεων απέναντι σε αναπαρα-

στάσεις του παρελθόντος. Εξυπηρετεί τη βούληση του πομπού να καταστήσει την α-

φηγηματική προβολή των γεγονότων στο ακροατήριο δραματοποιημένη μπροστά στα 

μάτια του (Μπέλλα, ό.π., σ. 67). Τη λειτουργία αυτή ερμηνεύει η «βασική δεικτική ση-

μασία του ενεστώτα» αυτού καθαυτό, καθώς και «το χαρακτηριστικό της εγγύτητας προς 

το δεικτικό κέντρο» (ό.π., σ. 67). 

Από τη διατύπωση του ορισμού στην ανεύρεση της ουσίας του στην κοινωνική πραγ-
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ματικότητα, παραθέτουμε τη διαπίστωση ότι η παρουσία στρατηγικών προφορικής ε-

πικοινωνίας σε πολιτισμούς συνδέεται άρρηκτα με την πιο διευρυμένη «χρήση εξω-

γλωσσικών στοιχείων και την εστίαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση» (Kακριδή-

Ferrari & Χειλά, 1996, σ. 1). Εντοπίζονται, λοιπόν, στο πλαίσιο του προφορικού ύφους 

της Νέας Ελληνικής, δύο τάσεις, αφενός η απόπειρα του πομπού να καταστήσει τη 

διήγησή του «πολύ περισσότερο ζωντανή και ενδιαφέρουσα για το κοινό του», θυσιάζο-

ντας ωστόσο την πιστή απόδοση της πραγματικότητας εκείνης στην οποία αναφέρεται» 

(ό.π., σ. 1), αφετέρου «η χρήση στρατηγικών εμπλοκής [involvement] στην ιστορία ή τη 

συνομιλία τόσο του ομιλητή, όσο και του ακροατή», με απότοκα έναν ζωντανό και άμεσο 

λόγο, αλλά και την εμφαντική προβολή της διαπροσωπικής σχέσης. 

Η σημασία της διδακτικής προσέγγισης ενός φαινομένου, το οποίο καθαυτό προωθεί 

τη σύσφιξη δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων μιας κοινότητας είναι εύλογα 

μείζων, ειδικά τιθέμενη στα όρια μεταλαμπάδευσης του ελληνικού γλωσσικού κώδικα 

σε αλλόγλωσσους ομιλητές, που επιδιώκουν πιο επίμονα το να ενσωματώσουν στοιχεία 

δηλωτικά αφομοίωσης -άρα και μακροπρόθεσμα ευρύτερης αποδοχής- στην ταυτότητά 

τους. Το παρόν σενάριο, σε συνδυασμό με την κατεύθυνση της καλλιέργειας του ψη-

φιακού γραμματισμού, αλλά και της ευρύτερης λειτουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ 

που έχει ακολουθήσει, επιδιώκεται να συστήσει μια συνδυαστική απόκριση στο περι-

γραφόμενο αίτημα. Θεωρητικό μας έρεισμα στη συνολική μας προσπάθεια συνιστά, 

συν τοις άλλοις, η αξιοποίηση του μοντέλου των γνωσιακών διαδικασιών της Νέας 

Μάθησης [βιώνοντας το γνωστό// το νέο, εννοιολογώντας μέσω θεωρίας, αναλύοντας 

λειτουργικά// κριτικά, εφαρμόζοντας δημιουργικά] (Kalantzis & Cope, 2013), αδρή ε-

φαρμογή του οποίου συναντάται σε παρακάτω ενότητα [«Λεπτομερής παρουσίαση της 

πρότασης»].  

Συνθήκες υλοποίησης  

Τα όσα τίθενται ως αναγκαία για την υλοποίηση συνδέονται, καταρχάς από τη μεριά 

του διδάσκοντα με την προχωρημένη ικανότητα αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού και στη διδακτική 

χρήση των εργαλείων διαδικτυακού τύπου 1.0 (Web 1.0) και συμμετοχικού ιστού (Web 

2.0). Η παρουσία, συν τοις άλλοις, ομαδοσυνεργατικού πλαισίου διδασκαλίας θέτει ως 

απαραίτητο το να έχει ο καθηγητής την πείρα της οργάνωσης και καθοδήγησης των 

ομάδων για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  

Ως προτεινόμενο επίπεδο για τους μαθητές έχει τεθεί το Β2 [για τα ευρωπαϊκώς κατα-

χωρισθέντα επίπεδα γλωσσομάθειας, βλ. τις πληροφορίες στον ιστότοπο του ΚΕΓ 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/94], χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται 

και οι μαθητές του αμέσως επόμενου [Γ1]. Μία, επίσης, βασική ικανότητα για τα παιδιά 

κρίνεται εκείνη της χρήσης των ανωτέρω ψηφιακών εργαλείων -η οποία και προσδο-

κάται να εξελιχθεί στην πορεία της διδασκαλίας-, συνιστώντας εχέγγυο για τη γόνιμη 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, όπως και του προγράμματος PowerPoint. 

Μια επιπρόσθετη υποχρέωσή τους, που θα τους έχει γνωστοποιηθεί από προηγούμενη 

συνάντηση, είναι το να έχουν αναζητήσει και συλλέξει φωτογραφικό υλικό σχετικά με 
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το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, το οποίο και θα προσκομίσουν στην τάξη 

για να συζητηθεί. 

Στοχοθεσία - Σύνδεση με ΑΠΣ 

Βασική θεωρητική αρχή της διδακτικής μας πρότασης, όσον αφορά την πρόσληψη της 

γλώσσας ως κώδικα, αποτελεί η ολιστική της αντίληψη, δυνάμει της οποίας εκλαμβά-

νεται «ως αρραγές σύνολο και έτσι διδάσκεται» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008, 

13η[διαφάνεια]). Η προκείμενη οπτική αξιοποιεί ένα συνεχές γνωστικών προσπελά-

σεων και πρακτικών, από τις κονστρουκτιβιστικές απόψεις της πιαζετιανής θεωρίας, 

ώς τη μάθηση μέσω συμμετοχής (learning by doing) του Dewey και το κοινωνικοπολι-

τισμικό μοντέλο του Vygotsky (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). 

Με την Ελληνική, μάλιστα, ως γλώσσα-στόχο, εργαλείο επικοινωνίας ενός πολιτισμού 

που στηρίζει, όπως έχει επισημανθεί, ικανό κομμάτι της μετάδοσης μηνυμάτων σε προ-

φορική βάση, η εστίαση της προσοχής στην ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας 

είναι μείζονος σημασίας. Η ενδυνάμωσή της προϋποθέτει πληρέστερη αντίληψη και 

ικανότητα αξιοποίησης των εξωγλωσσικών παραγόντων, όπως είναι η περίσταση επι-

κοινωνίας, το θέμα και η σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη, γεγονός που συνεπάγεται 

οφέλη για το διαλογικό και αφηγηματολογικό ύφος -τμημάτων του προφορικού- των 

μαθητών. 

Το παρών, πάντως, στο περιγραφόμενο μαθησιακό ταξίδι δίνει και η δομοκεντρική πα-

ρουσίαση του υπό μελέτη φαινομένου -δηλαδή του ιστορικού ενεστώτα-, με τον διδά-

σκοντα να αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία 

του χρόνου [είναι δεδομένο ότι γνωρίζουν τον σχηματισμό του]. Επικρατούσα, βέβαια, 

στα όρια αυτά της διδασκαλίας είναι η ευρεία αξιοποίηση των ΤΠΕ, με πλεονεκτήματα 

τα οποία μπορούν να ανασυρθούν καταρχάς από ένα γενικότερο πλαίσιο, και, εν συνε-

χεία, να εξειδικευτούν στο πιο συγκεκριμένο της διδακτικής της γλώσσας. 

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού 

Η αντίληψη της σύγχρονης εποχής για τον υπολογιστή είναι ότι συνιστά καταρχήν μέσο 

εργασίας· είτε σαν μια αυτόνομη επαγγελματική κατεύθυνση, είτε ως αναπόσπαστο 

κομμάτι στις εφαρμογές τομέων του επιστητού, ο ψηφιακός γραμματισμός είναι προϋ-

πόθεση για την επαγγελματική εξέλιξη. Διαμορφώνει, επίσης, το περιβάλλον εκείνο 

που συμβάλλει στη βελτίωση της αναζήτησης και του πειραματισμού κατά τη διαδικα-

σία του γραψίματος. Με τη διδακτική αξιοποίηση των ψηφιακών πολυμέσων και υπερ-

μέσων αναδομείται η διδακτική πράξη, γεγονός που προσφέρει νέες δυνατότητες διδα-

σκαλίας και μάθησης, προωθώντας, συγχρόνως, μεθοδικές δυνατότητες, όπως η διδα-

σκαλία ομαδοσυνεργατικού πλαισίου, ενώ -παράλληλα- η διερευνητική προσέγγιση 

και η ανακάλυψη της γνώσης μεταβαίνουν από θεωρητικές επιδιώξεις σε διδακτική 

πραγματικότητα με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Η πολυεπίπεδη γνώση της ψηφιακής τεχνολογίας προσφέρει, εν ολίγοις, στο σύγχρονο 
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κόσμο την πρόσβαση σε ένα καινούργιο και αυτόνομο γνωστικό περιβάλλον. Τα κει-

μενικά και επικοινωνιακά δεδομένα δεν μεταβάλλονται απλώς, αλλά διαφοροποιούνται 

εξολοκλήρου, αναδεικνύοντας έτσι νέες μορφές κειμενικότητας, με χαρακτηριστικά τα 

παραδείγματα του υπερκείμενου και των ιστοσελίδων ποικίλης εκπαιδευτικής ύλης. 

Σημαντικά απότοκα αυτής της ψηφιακής επανάστασης στην εκπαίδευσης συνιστούν, 

αφενός μεν, η δυνατότητα για το μαθητικό κοινό να τίθεται στην κριτική του αξιολό-

γηση μια απύθμενη δεξαμενή πληροφοριών -κριτική στάση η οποία θα πρέπει διαρκώς 

να καλλιεργείται στα όρια της εκπαιδευτικής πράξης-, και, αφετέρου δε, το ότι παρέ-

χεται στον ίδιο τον μαθητή συμμετοχικό βήμα για την περαιτέρω γνωστική συνοικοδό-

μηση, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση ελεύθερων προσωπικοτήτων. Γίνεται, στο πλαί-

σιο αυτό, εμφανές ότι η αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων από τον ψηφιακό κυβερνο-

χώρο, ενταγμένη γόνιμα σε διδασκαλία μαθητοκεντρικού προσανατολισμού, δεν ε-

μπλουτίζει απλώς, αλλά μεταβάλλει ριζικά και ανανεωτικά τον εκπαιδευτικό χώρο.  

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για επικοινωνία μεταξύ μαθητών, έρευνα και 

συστηματική ανταλλαγή υλικού μπορεί να οδηγήσει εν τέλει στην υλοποίηση των δι-

δακτικών αιτημάτων ανακάλυψης και συν-οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές. 

Οργανώνοντας τελικά τους επιμέρους στόχους, μπορούμε να τους συνοψίσουμε ως ε-

ξής:  

Γνωστικό αντικείμενο Μαθησιακή διαδικασία Ψηφιακός γραμματι-

σμός 

Προώθηση της ικανότητας 

των μαθητών για δημιουρ-

γία δικής τους κρίσης, στο 

πλαίσιο ψηφιακού περιβάλ-

λοντος. 

Καλλιέργεια ομαδοσυνερ-

γατικού πνεύματος.  

Χρήση προγράμματος 

κειμενικής επεξεργα-

σίας.  

Μορφική, γνωστική και λει-

τουργική γνώση του ιστορι-

κού ενεστώτα. 

Ανάπτυξη προσωπικών 

στρατηγικών για την αξιο-

ποίηση και διαχείριση πλη-

ροφοριών 

 

Εξάσκηση και στις τέσσε-

ρεις γλωσσικές δεξιότητες.  

  

 

Η διαδικασία διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού βίντεο και η σκιαγράφηση του περιε-

χομένου του 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο το να περιγραφεί η μετουσίωση της θεωρίας περί 

των Τ.Π.Ε. σε συγκεκριμένη διδακτική πράξη, κάνοντας ακριβώς αναφορά στο πώς 

διαμορφώθηκε το προτεινόμενο εκπαιδευτικό βίντεο, αλλά και τι είχαμε τελικά ως α-

ποτέλεσμα. 
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Όσον αφορά την κατασκευή του βίντεο τα βασικά ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποι-

ήθηκαν ήταν τα προγράμματα Movie Maker και το PowerPoint (Microsoft Office, έκ-

δοση 2007). Επιπλέον, έγινε χρήση ειδικής γραμματοσειράς που να προσδίδει αληθο-

φανή χειρόγραφη όψη στο γραπτό κείμενο των επιστολών. Τα κείμενα των επιστολών 

πλαισιώθηκαν από μαγνητοφωνημένη ανάγνωση μεταδίδοντας τον απαραίτητο δραμα-

τικό τόνο και τις συναισθηματικές εντάσεις των ηρώων. Η επιλογή του μουσικού κομ-

ματιού Ederlezi, δημοφιλούς παραδοσιακού λαϊκού τραγουδιού της μειονότητας των 

Ρομά στα Βαλκάνια, ενός τραγουδιού-ύμνου της επιστροφής της άνοιξης και της ελπί-

δας, αναδεικνύει το συναισθηματικό φορτίο που φέρει το ίδιο το κείμενο μέσω των 

βαθμιαίων μουσικών κλιμακώσεων. Τέλος, το κείμενο πλαισιώνεται από εικόνες, επι-

λεγμένες κατάλληλα ώστε να ενεργοποιούν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο του κει-

μένου. 

Όσον αφορά τη χρήση του βίντεο στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αυτή δεν πε-

ριορίζεται μονάχα στην ενεργοποίηση του βιωματικού ερεθίσματος των μαθητών/-

τριών αλλά αποτελεί βασικό πυλώνα της όλης μαθησιακής διαδικασίας. Η χρήση του 

βίντεο αποτελεί πυρήνα των αναγνωστικών σταδίων της συγκεκριμένης διδακτικής 

πρότασης με την πλειοψηφία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων κάθε σταδίου να 

πλαισιώνουν και να αναδιαμορφώνουν το περιεχόμενο του ίδιου του βίντεο.  

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

α΄ διδακτική ώρα 

1. Αφόρμηση (Χρονική Διάρκεια: 5΄): Ο διδάσκων με τη βοήθεια μαθητών τροποποιεί 

από το διάλειμμα τη διάταξη των θρανίων, ώστε να σχηματιστεί ένας κύκλος και στο 

κέντρο του να τοποθετηθεί το φωτογραφικό υλικό. Απευθυνόμενος ο διδάσκων στην 

ολομέλεια που έχει συγκεντρωθεί, διατυπώνει το εξής ερώτημα: «Ποιος από μας έχει 

ζήσει ή έχει ακούσει ιστορίες αποχωρισμού συγγενών λόγω πολέμου;». 

2. Επεξεργασία (Διάρκεια: 20΄): Προαναγνωστικό Στάδιο: Από τις αναδιηγήσεις των 

μαθητών, καταγράφει επιλεκτικά διαφορετικούς ρηματικούς τύπους στον πίνακα, και 

τους καλεί, συγκρίνοντάς τους, να αναφέρουν μια πρώτη δικαιολόγηση της συγκεκρι-

μένης επιλογής. Με την κατάλληλη καθοδήγηση η συζήτηση τείνει να εστιαστεί στο 

θέμα της διάσπασης της οικογένειας ως αποτέλεσμα των βίαιων μετακινήσεων των 

λαών. Συνδέοντας με τις γνωσιακές διαδικασίες, υποστηρίζουμε ότι προωθείται έτσι η 

ενότητα του βιώνοντας το γνωστό, στο σημείο των αφηγήσεων των μαθητών˙ το βιώ-

νοντας το νέο απαντά στην ανατροφοδότηση του διδάσκοντα κατά τη σύγκριση των 

λειτουργιών των ρηματικών τύπων.  

Κυρίως αναγνωστικό στάδιο: Α΄ Φάση (Διάρκεια: 15-20΄):  

Προβολή καθαυτό του βίντεο (δραστηριότητα αφομοίωσης) και πρώτος σχολιασμός 

του από το μαθητικό κοινό (εικόνες, μουσική και τα συνεπαγόμενα συναισθήματα). Η 

πρώτη αυτή επαφή των μαθητών με το βίντεο αποσκοπεί στο να συστήσει για εκείνους 
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ικανό βιωματικό ερέθισμα.  

β΄ διδακτική ώρα 

Β΄ Φάση (Διάρκεια: 10΄):  

Αφού έχει διανεμηθεί στα θρανία των μαθητών φωτοτυπημένο το κειμενικό σώμα των 

επιστολών του βίντεο [οι τύποι του ιστορικού ενεστώτα είναι με έντονη γραφή (εντο-

πισμός [noticing])], δίνεται η οδηγία να εντοπίσουν πιθανά σημεία (κειμενικοί δείκτες) 

στο κείμενο που να δικαιολογούν την αλλαγή στην επιλογή του χρονικού τύπου. Το 

βίντεο επαναπροβάλλεται, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και 

των φωνητικών αλλαγών στα εκφωνήματα, που λανθάνουν υφολογικούς χρωματι-

σμούς. Η ανάδειξη αυτή εκ μέρους των μαθητών των κειμενικών δομών που συνεπά-

γονται διαδικαστικά ανάλογες νοηματοδοτήσεις συνδέει την προκείμενη διαδικασία με 

την αντίστοιχη γνωσιακή τού νοηματοδοτώντας με ορολογία.  

Μεταναγνωστικό Στάδιο (Διάρκεια: εξαρτώμενη από τον αριθμό των ασκήσεων που θα 

επιλεγούν): Για την επεξεργασία του περιεχομένου του βίντεο, στον άξονα πάντοτε 

διδασκαλίας του Ιστορικού Ενεστώτα, παρουσιάζεται η εξής ποικιλία ασκήσεων, με το 

σκεπτικό είτε της ενασχόλησης με το σύνολό τους είτε της κατ’ επιλογήν, βάσει των 

αναγκών για εστίαση που απορρέουν από το μαθητικό προφίλ [οι εργασίες εκφωνού-

νται, με τις λέξεις κλειδιά να καταγράφονται στον πίνακα]. Το επίπεδο των ασκήσεων 

δεν είναι κοινό, ώστε η διδασκαλία να λάβει τον χαρακτήρα διαφοροποιημένης. 

1. Εφαρμόζοντας δημιουργικά: Να συνθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) στο οποίο θα περιγράφετε ένα απρόσμενο υπαρκτό ή φανταστικό συμβάν που 

σας συνέβη. Μπορείτε να το εμπλουτίσετε και με εικόνες ή σκίτσα (δημιουργία πολυ-

τροπικού κειμένου). 

2. Εννοιολογώντας με θεωρία:  

α) Να μετατραπούν οι τύποι που βρίσκονται σε ΙΕ σε άλλον παρελθοντικό χρόνο. Ποια 

διαφορά ύφους σε σχέση με το στόχο και το είδος του κειμένου παρατηρούν; 

β) Ποιοι άλλοι παρελθοντικοί ρηματικοί τύποι των κειμένων θα μπορούσαν να αποδο-

θούν σε ιστορικό ενεστώτα; Αφού τους εντοπίσετε, κάντε όλες τις απαραίτητες αλλα-

γές και επισημάνετε όποιες αλλαγές ύφους παρατηρείτε. 

3. Εφαρμόζοντας δημιουργικά: Σε καθημερινή πολιτική εφημερίδα είδατε το παρα-

κάτω σκίτσο [Εικόνα 1]. Έχετε αποφασίσει να απαντήσετε στον γελοιογράφο, με το να 

εξιστορήσετε ρεαλιστικά ένα τραγικό συμβάν στο ταξίδι των προσφύγων προς την Ευ-

ρώπη. Η απάντησή σας, σε μορφή ανοιχτής επιστολής, πρόκειται να ανεβεί στην ηλε-

κτρονική έκδοση της εφημερίδας.  
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Εικόνα 1 

Μέσω της προκείμενης δραστηριότητας παρέχεται δυνατότητα για παραγωγή λόγου με 

εφαρμογή των δομικών συμβάσεων του κειμενικού είδους της επιστολής, προωθώντας 

παράλληλα τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών [χρήση κειμενογράφου, «ανέβα-

σμα» του κειμενικού αρχείου στο διαδίκτυο και συνακόλουθη αξιολόγησή του από την 

ολομέλεια με την αξιοποίηση συμμετοχικού ιστού [Web 2.0]]. Το δραματικό άλλωστε 

περιεχόμενο του ζητουμένου της εν λόγω δραστηριότητας θα λειτουργήσει ως κατάλ-

ληλο εφαλτήριο για την πρακτική αξιοποίηση του δραματικού ενεστώτα. Κατά συνέ-

πεια, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν πολυεπίπεδα, εφαρμόζο-

ντας και -ως εκ τούτου εμπεδώνοντας καλύτερα- τόσο προϋπάρχουσες όσο και νεοα-

ποκτηθείσες γνώσεις. 

4. Νοηματοδοτώντας με θεωρία: Συμμετέχετε σε ομάδα για την καταγραφή κανόνων 

γραμματικής, όπου συμπληρώνετε το λήμμα «ιστορικός Ενεστώτας». Καλείστε να ψά-

ξετε -σε μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο- για τον επιστημονικό ορισμό και τα χαρα-

κτηριστικά του, παρουσιάζοντας τα ευρήματά σας στην υπόλοιπη τάξη. 

Επιδίωξη της δραστηριότητας αυτής αποτελεί η καλλιέργεια μεταγλωσσικής γνώσης 

από πλευράς των μαθητών, αξιοποιώντας από κοινού αφενός την ομαδοσυνεργατική 

δίοδο εργασίας και αφετέρου την επαφή με ψηφιακά εργαλεία [χρήση μηχανών αναζή-

τησης, αξιοποίηση ηλεκτρονικών λεξικών]. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνονται στους μα-

θητές τα κατάλληλα κίνητρα προκειμένου εκείνοι να προβούν σε αυθεντική παραγωγή 

προφορικού λόγου, βιώνοντας την εμπειρία τόσο της ομάδας όσο και του ψηφιακού 

κόσμου. 

5. Αναλογιστείτε αν υπάρχει στη μητρική σας γλώσσα ένα είδος αφηγηματικού ενε-

στώτα και καταγράψτε το. Εάν δεν υπάρχει, σκεφτείτε ποια στοιχεία στη μητρική σας 

θα χρησιμοποιούσατε, για να κάνετε πιο ζωντανή μια αφήγησή σας. Παρουσιάστε ό,τι 

έχετε βρει στους συμμαθητές σας, οργανώνοντας την ύλη σας σε ppt και αξιοποιώντας 

διαδικτυακές υπερσυνδέσεις με γλωσσικό υλικό. 
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Η τελευταία αυτή δραστηριότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαγλωσσικού γραμ-

ματισμού των μαθητών, προβάλλοντας όχι μόνο διακριτά αλλά και κοινά στοιχεία με-

ταξύ κάθε μητρικής γλώσσας και της διδακτέας ελληνικής.  Υπό το πρίσμα, λοιπόν, 

του πολιτισμικού εποικοδομιτισμού παρέχονται κίνητρα για παραγωγή προφορικού λό-

γου σε πλαίσιο γόνιμου διαλόγου, που θα αναδείξει γλωσσικές δομές με τρόπο ώστε οι 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις επικοινωνιακές δυνατότητες του εκάστοτε γλωσσι-

κού οργάνου. Παράλληλα, προωθούνται τα ψηφιακά εργαλεία ως μέσα οργάνωσης της 

ύλης αλλά και επέκτασης της έρευνας. 

Κλείσιμο (Διάρκεια: 5΄): Ο διδάσκων, παρωθώντας την προκύπτουσα συζήτηση σε γό-

νιμο επίπεδο συμμετοχικότητας, ολοκληρώνει το μάθημα δίνοντας τις επόμενες δρα-

στηριότητες (με οδηγία να επιλεγεί μία από τις δύο) ως εργασία για το σπίτι (υπαγο-

ρεύοντάς τες): 

1. Δραστηριότητα συνεργασίας: Αφού χωριστείτε σε δύο ομάδες δημιουργήστε ένα 

κολλάζ με τις εικόνες που φέρατε στην τάξη. 

2. Εφαρμόζοντας δημιουργικά: Η ιστορία του πρόσφυγα Ιμπραήμ δεν έχει τελειώσει. 

Φανταστείτε τη συνέχειά της, την οποία και αποδώστε με εικόνες στο ppt. Μοιραστείτε 

και σχολιάστε τις δημιουργίες σας, ανεβάζοντάς τες στο σχολικό wiki. 

Συμπεράσματα και αναστοχασμός 

Το παρόν σενάριο έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να υπακούει από την αρχή στο 

δεδομένο των -φυσιολογικά- πεπερασμένων ορίων: δεν ευαγγελίζεται το ότι κατέχει την 

αδιαφιλονίκητη ορθότητα, αλλά ότι παρέχει σαφώς πλαίσιο για να εξελίσσει διαρκώς 

το περιεχόμενό του. Με το να μην έχει, άλλωστε, αξιοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες 

διδασκαλίας, συνεπάγεται ότι αναντίρρητα παρέχονται όρια διαφοροποίησης, απλώς 

χωρίς να παραβιάζεται η αντίληψη ότι η γόνιμη κριτική στάση δεν μπορεί παρά να είναι 

επακόλουθο μιας συνειδητής ελεύθερης βούλησης. 

Η προκείμενη διδακτική πρόταση συμβαδίζει με τους γενικούς προσανατολισμούς του 

κανονιστικού πλαισίου του γλωσσικού μαθήματος, καθώς και με τους παιδαγωγικούς 

σκοπούς αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Εφιστάται η προσοχή στο ζήτημα διαχείρισης του χρόνου κατά την εφαρμογή του εν 

λόγω σεναρίου. Η παράμετρος αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα για κανένα 

λόγο. Συνεπώς, όχι μόνο δεν προτείνεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή του, αλλά  επαφίεται 

στην ευχέρεια του καθηγητή, βάσει των επιμέρους προσωπικών του στόχων, το αν θα 

επιλέξει συνοπτικότερη, κατά περίπτωση, μελέτη του υλικού. 

Συνειδητή επιδίωξη αποτέλεσε, τέλος, η διασύνδεση των διαφόρων δραστηριοτήτων 

βάσει ενός κοινού θεματικού πυρήνα. Ο εν λόγω θεματικός άξονας εξασφαλίζει την 

αυτονόμηση του διδάσκοντος, ο οποίος προβαίνει σε συνειδητές διδακτικές επιλογές, 

καθορισμένες από τις ανάγκες και τις δυνατότητες της μαθητικής ομάδας. Με προϋπό-

θεση την εξασφάλιση της απαραίτητης συνέχειας κατά μήκος του διδακτικού κορμού, 

1904

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



απώτερος σκοπός δεν είναι άλλος παρά το να αναπτύξουν οι μαθητές -κατά το δυνατόν- 

τον λειτουργικό, ψηφιακό και κριτικό τους γραμματισμό. 
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Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αναπτύχθηκε με σκοπό τη μελέτη εφαρμογών της διατή-

ρησης της ενέργειας και αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.). Σχεδιάστηκαν προσομοιώσεις ελαστικών κρούσεων μεταξύ σφαιρών στο ει-

κονικό περιβάλλον του λογισμικού Interactive Physics, οι οποίες ενσωματώθηκαν ως 

δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας. Πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις κρούσεων με 

τις οποίες επιτυγχάνονται ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες των σφαιρών και ως πρακτική 

εφαρμογή τους θεωρείται η μέθοδος των «βαρυτικά υποβοηθούμενων τροχιών» για την 

επιτάχυνση διαστημικών οχημάτων. Η επιλογή του λογισμικού έγινε ώστε οι προσο-

μοιώσεις αυτές να είναι λειτουργικές, να ενθαρρύνουν τους μαθητές σε ενεργή συμμε-

τοχή και να παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο αλληλεπίδρασης. Η διδακτική προσέγγιση 

στηρίζεται στη στρατηγική «Πρόβλεψη → Έλεγχος → Συμπέρασμα», λαμβάνει υπόψη 

τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της μα-

θησιακής διαδικασίας.  

Λέξεις–Kλειδιά: Κρούση, διατήρηση ενέργειας, επιτάχυνση διαστημικών οχημάτων 

Εισαγωγή 

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις του Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής 

του Γενικού Λυκείου επικεντρώνεται στην ανάδειξη της μεθοδολογικής διάστασης της 

επιστημονικής γνώσης, μέσω κυρίως της έμφασης στις πειραματικές δραστηριότητες 

των μαθητών (ΥΠΕΠΘ, 2003). Για το λόγο αυτό προτείνεται η διδασκαλία των θεμα-

τικών και εννοιολογικών ενοτήτων να πλαισιώνεται από εργαστηριακές δραστηριότη-

τες με πραγματικά όργανα και συσκευές ή/και από προσομοιώσεις εργαστηριακών 

δραστηριοτήτων σε Η/Υ. Προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν τον τρόπο που πα-

ράγεται η επιστημονική γνώση καθώς και να γνωρίσουν τη χρήση εξειδικευμένων 

γλωσσικών μέσων έκφρασης, κρίνεται απαραίτητη η διδασκαλία μεθοδολογικών στοι-

χείων της Φυσικής (Βλάχος κ.ά., 2005). Για παράδειγμα για την ενότητα ‘Μηχανική’, 

προτείνεται με αφορμή πειραματικές δραστηριότητες να μελετηθούν θέματα όπως η 

αναγνώριση και ο έλεγχος μεταβλητών και η χρήση των εμπειρικών δεδομένων στην 

ανάδειξη επιστημονικών συμπερασμάτων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί πιο 

άμεσα αν χρησιμοποιηθούν προσομοιώσεις πειραματικών δραστηριοτήτων παρά δρα-

στηριότητες με εργαστηριακό εξοπλισμό, κυρίως λόγω δυσκολιών στο χειρισμό συ-

σκευών και χρονοβόρων διαδικασιών. 
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Ταυτότητα διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος σεναρίου: Πειραματική μελέτη εφαρμογών της διατήρησης της ενέργειας σε 

περιβάλλον προσομοίωσης 

Τίτλος ενότητας: Κρούσεις 

Τάξη: Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών). 

Εκπαιδευτικό υλικό: Interactive Physics  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Φυσική-Μηχανική (Διατήρησης της ορμής και της 

ενέργειας στις κρούσεις, Ελεύθερη πτώση)  

Εκτιμώμενη διάρκεια: Τρεις (3) διδακτικές ώρες 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Η διδασκαλία της ενότητας 

«Κρούσεις» προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Ομάδας Προ-

σανατολισμού Θετικών Επιστημών Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου. 

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή: Οι μαθητές οργανώνονται σε ομά-

δες των 3-4 ατόμων. Το μάθημα γίνεται στην αίθουσα Πληροφορικής ώστε κάθε ομάδα 

να έχει στη διάθεσή της έναν Η/Υ ή εναλλακτικά στην αίθουσα του εργαστηρίου Φυ-

σικών Επιστημών με έναν υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα ώστε να παρακολουθεί 

το σύνολο των μαθητών.  

Λογισμικό Interactive Physics (Δικαιολόγηση της χρήσης του) 

Σχεδιάστηκαν επτά προσομοιώσεις με βάση τους διδακτικούς στόχους. Επιλέχθηκε το 

λογισμικό Interactive Physics (I.P.) ώστε οι προσομοιώσεις αυτές να είναι εύχρηστες, 

λειτουργικές, να ενθαρρύνουν τους μαθητές σε ενεργή συμμετοχή κατά τη διαδικασία 

της μάθησης και να παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο αλληλεπίδρασης. 

Οι πειραματικές μετρήσεις, που λαμβάνονται κατά τις προσομοιώσεις και κρίνονται 

θεμελιώδεις για τη διδακτική προσέγγιση του σεναρίου, δεν είναι εύκολο να προκύ-

ψουν με πραγματικά πειράματα, λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο χρόνο, στην ακρί-

βεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Το λογισμικό I.P. προσφέρει πολλά πλεο-

νεκτήματα καθώς πρόκειται για ένα πλήρες εργαστήριο κίνησης που προσομοιάζει τις 

βασικές αρχές της Κλασικής Μηχανικής, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο μαθημα-

τικό φορμαλισμό (Interactive Physics, 2000). Οι προσομοιώσεις μας δίνουν τη δυνα-

τότητα να έχουμε μια εικονική ρεαλιστική απεικόνιση των φαινομένων (π.χ. των κινή-

σεων, των κρούσεων και των αποτελεσμάτων τους) ενώ παράλληλα παρέχεται και η 

υποστήριξη για αλλαγή πολλών μεταβλητών που υπεισέρχονται στην εξέλιξη των φαι-

νομένων. Το λογισμικό είναι πλήρως παραμετροποιημένο. Μέσω αυτού είναι δυνατή 
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η παρατήρηση σε μικρό χρονικό διάστημα πολλών προσομοιώσεων, λόγω της δυνατό-

τητας μεταβολής πολλών παραμέτρων του συστήματος. Φυσικά μεγέθη όπως η ταχύ-

τητα, η ορμή, η κινητική ενέργεια κ.ά. μπορούν να υπολογιστούν ενώ εκτελείται η προ-

σομοίωση. Οι μετρήσεις των μεγεθών είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε πίνακες τιμών, 

γραφικές παραστάσεις ή κινούμενα διανύσματα. 

Διδακτική προσέγγιση 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο  

 στηρίζεται στην στρατηγική «Πρόβλεψη → Έλεγχος → Συμπέρασμα», καθώς αρ-

χικά προτρέπει τους μαθητές να προβλέψουν τι θα συμβεί σε συγκεκριμένη πειρα-

ματική δραστηριότητα, στη συνέχεια τους ζητά να ελέγξουν την ορθότητα των υ-

ποθέσεών τους χρησιμοποιώντας αντίστοιχη προσομοίωση και τέλος να εξηγήσουν 

τις αποκλίσεις/συγκλίσεις μεταξύ υποθέσεων – πειραμάτων και να καταλήξουν σε 

συμπεράσματα, τα οποία καλούνται να επιβεβαιώσουν με βάση το κατάλληλο θε-

ωρητικό πλαίσιο.  

 έχει ως πυρήνα δύο φύλλα εργασίας που ακολουθούν την παραπάνω στρατηγική.  

 αξιοποιεί παιδαγωγικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

 λαμβάνει υπόψη την πρότερη γνώση του μαθητή, η οποία θα πρέπει να τροποποιη-

θεί και να επεκταθεί ως αποτέλεσμα της μάθησης, σύμφωνα με το διδακτικό μο-

ντέλο του Οικοδομισμού (Constructivism). 

 ενθαρρύνει το μαθητή να αναλάβει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης του 

με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ο οποίος αναλαμβάνει καθαρά ρόλο βοηθη-

τικό και συμβουλευτικό κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας της μάθησης και γι’ αυτό δίνεται φύλλο 

αξιολόγησης στους μαθητές μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Ο μαθητής 

αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό αλλά αξιολογεί και ο ίδιος την πρόοδό του.  

Διδακτικοί στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων: Ο μαθητής να είναι σε θέση 

 να χρησιμοποιεί τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας ως τρόπο λύσης μηχανικών 

προβλημάτων, με έμφαση σε φυσικά φαινόμενα καθημερινής ζωής. 

 να εξηγεί τη διατήρηση και τη μεταφορά ενέργειας κατά τις διαδοχικές κρούσεις 

κινούμενων σφαιρών διαφορετικής μάζας. 

 να αναγνωρίζει την τεχνική επιτάχυνσης διαστημικών οχημάτων μέσω «βαρυτικά 

υποβοηθούμενων τροχιών» ως επέκταση του μοντέλου δύο συγκρουόμενων σφαι-

ρών και να την εξηγεί με βάση το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
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 να εξηγεί με ευχέρεια τις διάφορες φάσεις του σεναρίου. 

 να εξοικειωθεί με τη διαδικασία «Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – Συμπεράσματα». 

 να καταγράφει τις προβλέψεις του και να τεκμηριώνει την άποψή του με επιχειρή-

ματα, βασιζόμενος στις θεωρητικές του γνώσεις. 

 να εκφράζει τις ιδέες του και εάν είναι αναγκαίο να τις αναμορφώνει. 

 να επιλύει προβλήματα και να διαχειρίζεται καταστάσεις που προκύπτουν. 

Σε επίπεδο στάσεων: 

 να συνεργάζεται με άλλους συμμαθητές του και να διαπραγματεύεται μαζί τους για 

ζητήματα που προκύπτουν. 

 να επιδεικνύει κριτική στάση σε διάφορα θέματα. 

 να ενθαρρύνει και να ενθαρρύνεται. 

Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

Η επιστημονική γνώση, η σχολική γνώση και οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών απο-

τελούν γνωστικά πλαίσια που συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται. Καθορίζοντας 

το γνωστικό περιεχόμενο της σχολικής γνώσης με βάση το αντίστοιχο της επιστημονι-

κής γνώσης και προσδιορίζοντας τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών μπορούμε να επι-

διώξουμε την εννοιολογική αλλαγή (Κουλαϊδής, 2001). Γενικά οι εναλλακτικές ιδέες 

των μαθητών, αν υπάρχουν, δύσκολα αλλάζουν με τον παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό 

τρόπο διδασκαλίας που χαρακτηρίζεται από την παθητική στάση των μαθητών απένα-

ντι στο αντικείμενο (Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001). Συνεπώς, κατά το σχεδιασμό 

ενός διδακτικού σεναρίου κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνουμε υπόψη τις προϋπάρχου-

σες αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τις έννοιες που διαπραγματεύεται το σενάριο. 

Στην περίπτωση της έννοιας της ενέργειας και τη διατήρησή της κατά τις κρούσεις, 

σύμφωνα με έρευνες σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών, οι εναλλακτικές τους ιδέες είναι 

κυρίως οι παρακάτω (Lawson & McDermott, 1987; Singh & Rosengrant, 2003): 

 Η ενέργεια είναι μια μορφή δύναμης. 

 Η ενέργεια δαπανάται (ξοδεύεται ή τελειώνει). 

 Η κινητική ενέργεια είναι διανυσματικό μέγεθος και συγχέεται με την ορμή. 

 Σε μία κρούση, η ορμή και η κινητική ενέργεια διατηρούνται σε κάθε σώμα. 

 Η κινητική ενέργεια ενός συστήματος δύο σωμάτων με ίσες κινητικές ενέργειες εί-

ναι μηδέν, εφόσον τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.  

Βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο προαπαιτεί οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρί-

ζουν τα φαινόμενα κρούσεων, να έχουν μελετήσει θεωρητικά τη διατήρηση της ορμής 

και της ενέργειας και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη μαθηματική περιγραφή των 

αντίστοιχων αρχών σε περιπτώσεις κρούσεων. Επιπλέον, απαιτείται να αναγνωρίζουν 

στο μακρόκοσμο την ελαστική κρούση ως εξιδανίκευση και να θεωρούν προσεγγιστικά 
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ελαστική την κρούση ανάμεσα σε δύο πολύ σκληρά σώματα, όπως ανάμεσα σε μία 

μπάλα του μπιλιάρδου κι έναν τοίχο. Τέλος, θα πρέπει να αναγνωρίζουν ως κρούσεις, 

γενικά τις αλληλεπιδράσεις «συγκρουόμενων» σωμάτων με σχετικά μεγάλες δυνάμεις 

για μικρό χρονικό διάστημα.  

Περιγραφή Σεναρίου 

Κατά τη διάρκεια της 1ης διδακτικής ώρας οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες των 3-

4 ατόμων, ανακαλούνται οι προαπαιτούμενες γνώσεις τους και γίνεται μια επίδειξη του 

λογισμικού Interactive Physics. Ο καθηγητής καθοδηγεί και απαντά σε ερωτήσεις που 

αφορούν στην πλοήγηση και στο χειρισμό του λογισμικού.  

Στην αρχή της 2ης διδακτικής ώρας οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να εκτελέσουν 

μια απλή πειραματική δραστηριότητα (μέσα στην τάξη ή στο προαύλιο του σχολείου) 

ως έναυσμα ενδιαφέροντος. Παίρνουμε δύο μπάλες διαφορετικού μεγέθους, π.χ. μία 

μπάλα μπάσκετ και ένα μπαλάκι του τένις. Τους ζητάμε να προβλέψουν σε ποιο ύψος 

θα φθάσει το μπαλάκι, αν αφεθεί να πέσει από ένα αρχικό ύψος (α) μόνο του και (β) 

μαζί με τη μεγαλύτερη μπάλα τοποθετημένο πάνω σε αυτή. Κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων οι μαθητές θα παρατηρήσουν ότι στην περίπτωση (α) το μπαλάκι δεν 

μπορεί να αναπηδήσει σε ύψος μεγαλύτερο από το αρχικό ενώ στην περίπτωση (β) θα 

ανυψωθεί σε αρκετά μεγαλύτερο ύψος από το αρχικό και η μπάλα μπάσκετ δεν ανα-

πηδά σχεδόν καθόλου. Εναλλακτικά μπορούν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο 

(https://www.youtube.com/watch?list=UU7DdEm33SyaTDtWYGO2CwdA&v=2UHS883_P

60) διάρκειας περίπου 3 min. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση και τίθενται οι προβλημα-

τισμοί. Στη συνέχεια μοιράζεται σε όλους τους μαθητές το 1ο φύλλο εργασίας, το οποίο 

καλούνται να συμπληρώσουν ανά ομάδες ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφο-

νται σε αυτό.  

Στην αρχή της 3ης διδακτικής ώρας γίνεται ανατροφοδότηση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από τη συμπλήρωση του 1ου φύλλου εργασίας και μοιράζεται στους μαθη-

τές το 2ο φύλλο εργασίας, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν με τον ίδιο τρόπο. 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, τους ζητείται να συ-

μπληρώσουν το φύλλο αξιολόγησης. Εναλλακτικά τους ανατίθεται ως εργασία στο 

σπίτι, η οποία ελέγχεται την επόμενη διδακτική ώρα και ακολουθεί συζήτηση για ολό-

κληρο το μάθημα. Μέσω των απαντήσεων στο φύλλο αξιολόγησης και της συζήτησης 

γίνεται αξιολόγηση του σεναρίου. 

Επισημάνσεις για τη δομή των φύλλων εργασίας και των προσομοιώσεων 

Τα φύλλα εργασίας πραγματεύονται φαινόμενα ελαστικών κρούσεων κλιμακούμενης 

πολυπλοκότητας, ξεκινώντας από την ελαστική κρούση μπάλας με το έδαφος (εικόνα 

1) και καταλήγοντας στην τεχνική επιτάχυνσης διαστημικών οχημάτων σε βαρυτικά 

υποβοηθούμενες τροχιές (εικόνα 2). Οι μαθητές πιθανόν αρχικά να δυσκολευτούν να 

θεωρήσουν την τεχνική αυτή ως κρούση λόγω του ότι δεν υπάρχει απευθείας επαφή 
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μεταξύ του οχήματος και του πλανήτη και η αλληλεπίδραση συμβαίνει για 

παρατεταμένο χρόνο. Σκοπός του βήματος 2.3 είναι να κατανοήσουν ότι οι βαρυτικές 

δυνάμεις μεταφέρουν ενέργεια και ορμή ανάμεσα στα αλληλεπιδρώντα σώματα, και 

να αντιληφθούν ότι η παραπάνω τεχνική στηρίζεται στις ίδιες αρχές όπως και η κρούση 

μιας βαριάς σφαίρας με μία πολύ ελαφρύτερη (Smith & Huebner, 1992). Τα βήματα 

1.1 και 1.2 σκοπό έχουν να καταγράψουν τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών 

σχετικά με την έννοια της ενέργειας και τη διατήρησή της κατά την ελεύθερη πτώση 

και τις κρούσεις. 

Σε κάθε προσομοίωση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των αρχικών συνθηκών (αρχικό 

ύψος ελεύθερης πτώσης) και καταγραφής των τιμών του ύψους και των ταχυτήτων 

αναπήδησης μετά τις κρούσεις, μέσω των αντίστοιχων επιλογέων και μετρητών (εικόνα 

1). Το πρόγραμμα σταματά αυτόματα σε καθορισμένα σημεία (λίγο μετά την κρούση 

ή στο μέγιστο ύψος αναπήδησης) ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές στις 

παρατηρήσεις τους. Η ευκολία στην επανάληψη της εκτέλεσης προσφέρεται για τη 

διατύπωση υποθέσεων και συμπερασμάτων ενώ η διαφοροποίηση στις αρχικές 

συνθήκες προάγει την ανταλλαγή αποτελεσμάτων και την ομαδοσυνεργατική 

διαδικασία.  

 

Εικόνα 1. Ελαστική κρούση μπάλας με το έδαφος 
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Εικόνα 2. Τεχνική επιτάχυνσης διαστημικών οχημάτων σε βαρυτικά υποβοηθούμενες 

τροχιές 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ελαστικές κρούσεις 

1.1 Ελαστική κρούση μικρής μπάλας με έδαφος  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Ας φανταστούμε μία μπάλα τένις (μάζας 55 g περίπου) η οποία αφήνεται να πέσει ε-

λεύθερα από κάποιο ύψος πάνω σε μια ακίνητη επιφάνεια (έδαφος). Αν η κρούση με 

το έδαφος είναι ελαστική, σε ποιο ύψος θα αναπηδήσει; 

Α. ίσο με το αρχικό ύψος από το οποίο αφέθηκε Β. μικρότερο από το αρχικό ύψος  

Γ. μεγαλύτερο από το αρχικό ύψος.  

Επιλέξτε την απάντηση με την οποία συμφωνείτε και δικαιολογήστε την άποψή σας.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  

Ανοίξτε το αρχείο 1 Σφαίρα.ip. Μια μικρή σφαίρα βρίσκεται σε κάποιο ύψος που μπο-

ρείτε να το μεταβάλλετε.  

Επιλέξτε την αρχική θέση της σφαίρας από τον επιλογέα. Αρχική θέση .……….. 

Πατήστε Εκτέλεση ώστε η σφαίρα να πέσει ελεύθερα. Από την ένδειξη τελική θέση y 

της μικρής μπάλας σημειώστε τη θέση που αντιστοιχεί στο μέγιστο ύψος της πρώτης 

αναπήδησης στο οποίο φτάνει η μικρή σφαίρα. Τελική θέση .…………. 
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Υπολογίστε το ύψος αναπήδησης της μικρής σφαίρας σε σχέση με το έδαφος…………  

Συγκρίνετε την απάντηση που δώσατε παραπάνω με τη μέτρηση που προέκυψε από 

την προσομοίωση. Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; Τι συμπεραίνετε; 

1.2 Ελαστική κρούση μικρής μπάλας με ακίνητη μεγάλη μπάλα στο έδαφος  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Ας φανταστούμε ένα μπαλάκι τένις το οποίο βρίσκεται σε κάποιο ύψος πάνω από μια 

μπάλα μπάσκετ που είναι ακίνητη στο έδαφος. Αν το αφήσουμε να πέσει ελεύθερα 

πάνω στη μπάλα ώστε να συγκρουσθούν κεντρικά, σε ποιο ύψος θα αναπηδήσει το 

μπαλάκι; Να λάβετε υπόψη ότι εκτελεί ελεύθερη πτώση και η κρούση είναι ελαστική.  

Α. ίσο με το αρχικό ύψος από το οποίο αφέθηκε Β. μικρότερο από το αρχικό ύψος 

Γ. μεγαλύτερο από το αρχικό ύψος. 

Επιλέξτε την απάντηση με την οποία συμφωνείτε και δικαιολογήστε την άποψή σας.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  

Ανοίξτε το αρχείο 2 Σφαίρες.ip. Τοποθετείστε τη μεγάλη σφαίρα πάνω στο δάπεδο 

(θέτοντας στον επιλογέα θέσης της μπάλας μπάσκετ 0,20 m) και τη μικρή σφαίρα στο 

ίδιο ύψος (όπως στο βήμα 1.1) σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο που περνά από το 

ανώτερο σημείο της μεγάλης σφαίρας. Πατήστε Εκτέλεση. 

Από την ένδειξη τελική θέση y της μικρής μπάλας σημειώστε τη θέση που αντιστοιχεί 

στο μέγιστο ύψος της πρώτης αναπήδησης στο οποίο φτάνει η μικρή σφαίρα. Τελική 

θέση .……….. 

Υπολογίστε το ύψος αναπήδησης της μικρής σφαίρας σε σχέση με το ανώτερο σημείο 

της μεγάλης σφαίρας ……………………… 

Συγκρίνετε την απάντηση που δώσατε παραπάνω με τη μέτρηση που προέκυψε από 

την προσομοίωση. Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; 

Συγκρίνετε τις τιμές των μέγιστων υψών που προέκυψαν από τα βήματα 1.1 και 1.2.  

1.3 Ελαστική κρούση του συστήματος δύο σφαιρών με το έδαφος  

 Α) Μελέτη μέγιστου ύψους  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
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Ανοίξτε το αρχείο 2 Σφαίρες1.ip. Τοποθετείστε τη μικρή σφαίρα στο ίδιο αρχικό ύψος 

όπως στο βήμα 1.2 και τη μεγάλη σφαίρα ακριβώς κάτω από τη μικρή (με κοινό άξονα 

τη διάκεντρο), έτσι ώστε το σύστημα των δύο σφαιρών να πέσει ελεύθερα. Σε πόσο 

ύψος θα φθάσει η μικρή σφαίρα μετά την πρώτη αναπήδηση, αν όλες οι κρούσεις θεω-

ρηθούν ελαστικές; Α. ίσο με το αρχικό ύψος από το οποίο αφέθηκε Β. μικρότερο από 

το αρχικό ύψος Γ. μεγαλύτερο από το αρχικό ύψος.  

Επιλέξτε την απάντηση με την οποία συμφωνείτε και δικαιολογήστε την άποψή σας.  

Πατήστε Εκτέλεση. Από την ένδειξη τελική θέση y της μικρής μπάλας σημειώστε τη 

θέση που αντιστοιχεί στο μέγιστο ύψος της πρώτης αναπήδησης στο οποίο φτάνει η 

μικρή σφαίρα σε σχέση με το έδαφος. Τελική θέση .……….. 

Υπολογίστε το ύψος αναπήδησης της μικρής σφαίρας σε σχέση με το έδαφος…………  

Συγκρίνετε την απάντηση που δώσατε παραπάνω με τις μετρήσεις που προέκυψαν από 

την προσομοίωση. Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; Τι συμπεραίνετε; 

 Β) Μελέτη ταχυτήτων  

Ανοίξτε το αρχείο 2 Σφαίρεςυ.ip. Τώρα οι δύο σφαίρες είναι τοποθετημένες η μία πάνω 

στην άλλη και θα μελετήσετε τις ταχύτητες πτώσης τους στο σκληρό έδαφος. Οι ταχύ-

τητες πρόσκρουσης των δύο σφαιρών στο έδαφος θα είναι:  

Α. ίσες Β. η μικρή σφαίρα θα έχει την πιο μικρή τιμή ταχύτητας  

Γ. η μικρή σφαίρα θα έχει την πιο μεγάλη τιμή ταχύτητας. 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Πατήστε Εκτέλεση. Συμπληρώστε τις παρακάτω τιμές:  

Ταχύτητα πρόσκρουσης μικρής σφαίρας στο έδαφος .…………… 

Ταχύτητα πρόσκρουσης μεγάλης σφαίρας στο έδαφος .…………… 

Τι παρατηρείτε; Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; 

Στη συνέχεια θα μελετήσετε την ταχύτητα αναπήδησης της μικρής σφαίρας.  

Η ταχύτητα της μικρής σφαίρας κατά την αναπήδησή της θα είναι: 

Α μικρότερη από την ταχύτητα με την οποία έπεσε στο έδαφος 

Β. μεγαλύτερη από την ταχύτητα με την οποία έπεσε στο έδαφος 
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Γ. ίση με την ταχύτητα με την οποία έπεσε στο έδαφος 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Πατήστε ξανά Εκτέλεση. Συμπληρώστε τις παρακάτω τιμές:  

Ταχύτητα αναπήδησης μικρής σφαίρας .…………… 

Ταχύτητα αναπήδησης μεγάλης σφαίρας .…………… 

Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας.  

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πολλαπλές κρούσεις σφαιρών 

2.1 Ελαστική κρούση συστήματος τριών σφαιρών με το έδαφος  

Ανοίξτε το αρχείο 3 Σφαίρες.ip. 3 σφαίρες διαφορετικών μαζών βρίσκονται τοποθετη-

μένες, η μικρή σφαίρα πάνω, η αμέσως μεγαλύτερη αποκάτω και η ακόμα μεγαλύτερη 

τελευταία. Τι προβλέπετε να συμβεί; Σε πόσο ύψος θα φθάσει η μικρή σφαίρα μετά την 

πρώτη αναπήδηση; Α. ίσο με το αρχικό ύψος από το οποίο αφέθηκε Β. μικρότερο από 

το αρχικό ύψος Γ. μεγαλύτερο από το αρχικό ύψος. 

Επιλέξτε την απάντηση με την οποία συμφωνείτε και δικαιολογήστε την άποψή σας.  

Πατήστε Εκτέλεση. Από τις ενδείξεις θέσης υπολογίστε το μέγιστο ύψος της πρώτης 

αναπήδησης στο οποίο φτάνει η μικρή σφαίρα σε σχέση με το έδαφος……………….. 

Τι παρατηρείτε; Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; 

2.2 Ελαστική κρούση συστήματος τεσσάρων σφαιρών με το έδαφος  

Ανοίξτε το αρχείο 4 Σφαίρες.ip. 4 σφαίρες με διαφορετικές μάζες βρίσκονται τοποθε-

τημένες η μία πάνω στην άλλη κατά ελαττωμένη μάζα, με τη μικρότερη πάνω και τη 

μεγαλύτερη κάτω. Σε πόσο ύψος θα φθάσει η μικρή σφαίρα μετά την πρώτη αναπή-

δηση; Α. ίσο με το αρχικό ύψος από το οποίο αφέθηκε  

Β. μικρότερο από το αρχικό ύψος Γ. μεγαλύτερο από το αρχικό ύψος. 

Επιλέξτε την απάντηση με την οποία συμφωνείτε και δικαιολογήστε την άποψή σας.  

Πατήστε Εκτέλεση. Από τις ενδείξεις θέσης υπολογίστε το μέγιστο ύψος της πρώτης 

αναπήδησης στο οποίο φτάνει η μικρή σφαίρα σε σχέση με το έδαφος ……………….  

Τι παρατηρείτε; Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; 

2.3 Βαρυτικά υποβοηθούμενες τροχιές (“the gravity assist” technique)  

1915

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Η NASA χρησιμοποιεί τη δυναμική της κρούσης προκειμένου να υποβοηθηθεί η επι-

τάχυνση διαστημικών οχημάτων και δορυφόρων. Το όχημα εκτοξεύεται έτσι ώστε να 

περάσει από την πίσω πλευρά ενός κινούμενου πλανήτη και να αποκτήσει υψηλότερη 

ταχύτητα σε βάρος ενός μικρού κλάσματος της ενέργειας του πλανήτη. Πρακτικά η 

μεταβολή της ταχύτητας του πλανήτη δεν είναι ανιχνεύσιμη. 

Ανοίξτε το αρχείο Βαρύτητα.ip.  

1. Παρατηρήστε το διαστημικό όχημα που περνά στην πίσω πλευρά του πλανήτη. Με 

δεδομένη τη βαρυτική έλξη των δύο σωμάτων, του διαστημικού οχήματος και του πλα-

νήτη τι αναμένετε να συμβεί; 

Α. Το διαστημικό όχημα θα συγκρουστεί με τον πλανήτη και θα ανακλαστεί με μεγα-

λύτερη ταχύτητα. 

Β. Το διαστημικό όχημα θα συγκρουστεί με τον πλανήτη και στη συνέχεια θα κινούνται 

ενωμένα. 

Γ. Το διαστημικό όχημα θα επιταχυνθεί χωρίς να έλθει σε επαφή με αυτόν. 

Επιλέξτε την απάντηση με την οποία συμφωνείτε και δικαιολογήστε την άποψή σας.  

Πατήστε Εκτέλεση. Τι παρατηρείτε; Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας; 

2. Χρησιμοποιώντας την επιλογή (κάτω μπάρα) παρακολουθήστε την κίνηση καρέ – 

καρέ και βρείτε την αλλαγή της ταχύτητας του οχήματος τις διάφορες χρονικές στιγμές. 

Τι παρατηρείτε;  

Συμπεράσματα – Αξιολόγηση του σεναρίου  

Το παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε τμήμα 25 μαθητών της Β΄ τάξης Γενικού 

Λυκείου. Το εικονικό περιβάλλον των πειραματικών δραστηριοτήτων φάνηκε μέσα 

από την διαδικασία εφαρμογής τους ότι αναπαριστά με αξιοπιστία το πραγματικό, χω-

ρίς να δημιουργεί παρανοήσεις. Η προσομοίωση των φαινομένων ήταν ικανοποιητική, 

προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών και η αλληλεπίδραση θεωρήθηκε επαρκής. Ο 

τρόπος αναπαράστασης της μεταβολής των μεγεθών φάνηκε ότι ήταν ιδανικός για τη 

μελέτη των φαινομένων. 

Οι μαθητές δεν συνάντησαν δυσκολίες κατά τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, 

καθώς ήταν εξοικειωμένοι τόσο με το πρόγραμμα Ι.P. όσο και με την χρήση φύλλων 

εργασίας. Από τις απαντήσεις τους στο φύλλο αξιολόγησης φάνηκε ότι οι μαθητές κα-

τανόησαν μέσω του σεναρίου τα φαινόμενα και τη θεωρητική τους προσέγγιση αρκετά 

πιο εύκολα και παραστατικά από ότι με την παραδοσιακή διδασκαλία. Συνεπώς θεω-

ρούμε ότι η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε διευκολύνουν αφάνταστα την διδασκαλία της εν 

λόγω ενότητας και έτσι τα αποτελέσματα της μάθησης ήταν ικανοποιητικά.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει μια διαθεματική διδακτική πρόταση για την καλλιέρ-

γεια του επιχειρηματολογικού λόγου μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας στη Β` Γυ-

μνασίου, αξιοποιώντας τις ενότητες 21 και 22 για τα ποτάμια της Ευρώπης με τη χρήση 

Web 2.0 εργαλείων για debates. Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι να καταθέσει μια 

ιδέα σχετικά με το πώς μπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει την κριτική 

σκέψη και τον επιχειρηματολογικό λόγο μέσα από παιδαγωγικές δραστηριότητες, οι 

οποίες εμπλέκουν αυθεντικά τους μαθητές, αποκομίζοντας οι ίδιοι πολλαπλά οφέλη σε 

τεχνολογικό, γνωστικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Αυτές είναι οι θεωρητικές παραδο-

χές πάνω στις οποίες στηρίζεται το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο με ρίζες τόσο στον 

ενδογενή και διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό όσο και στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, 

υποστηριζόμενη από υπολογιστή (CSCL).  

Λέξεις-Κλειδιά: Επιχειρηματολογικός Λόγος, Γεωγραφία, debate platforms 

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. Σήμερα, περισσό-

τερο από ποτέ, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα συνεχώς διογκούμενο 

όγκο πληροφοριών και η υπολογιστική τεχνολογία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες 

στην κατεύθυνση αυτή (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). H γνώση παράγεται και μετα-

δίδεται μέσα από νέες μορφές κειμενικών αναπαραστάσεων, από οπτικές σημειολογίες 

και απεικονίσεις. Ωστόσο μάθηση δεν σημαίνει απλώς απόκτηση πληροφοριών, αλλά 

μία συνεχή διαδικασία επίλυσης εσωτερικών γνωστικών συγκρούσεων. Έτσι ζητού-

μενο στη σύγχρονη διδακτική πράξη κατά την Αρβανίτη (2009) είναι ο συνδυασμός 

συλλογισμών – παραγωγικών, επαγωγικών ή και αναλογικών-γνωστικών δεξιοτήτων -

συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και υπέρβασης δεδομένων- και στάσεων. 
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Θεωρητική Τεκμηρίωση 

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. Η γλώσσα είναι για τη βιγκοτσική 

θεωρία το πιο καθοριστικό εργαλείο, εξελίσσεται από την κοινωνική ομιλία στο μονό-

λογο και από αυτόν στον ενδιάθετο (εσωτερικό) λόγο. Σύμφωνα 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 διαμεσολάβηση λοιπόν είναι 

η αναλογία μεταξύ των σημείων και των τεχνουργημάτων καθώς και τα δύο (σημεία – 

τεχνουργήματα) συμμετέχουν για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.  

Η συνεργατική υποστηριζόμενη από υπολογιστή μάθηση, η οποία στην παρούσα εισή-

γηση συντομογραφικά αναφέρεται ως CSCL αρχικά που προκύπτουν από τον αγγλικό 

ορισμό computer- supported collaborative learning, ανάγεται σε έναν δυναμικό τομέα 

έρευνας εστιασμένο στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα διευκολύνει ουσιαστικά 

την οικοδόμηση και το διαμοιρασμό της γνώσης μέσα από τη δυναμική αλληλεπίδραση 

των μαθητών σε ομάδες (Resta & Laferrière 2007). Οι αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα 

στο περιβάλλον κινητοποιούν αναπτυξιακές διαδικασίες και ευνοούν τη γνωστική α-

νάπτυξη. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές με το περιβάλλον τους – 

με τα άτομα, τα αντικείμενα και τους θεσμούς του – μετασχηματίζει τη σκέψη τους. Τα 

παιδιά μετασχηματίζουν τις εμπειρίες τους με βάση τις γνώσεις και τα χαρακτηριστικά 

τους και αναδιοργανώνουν τις νοητικές τους δομές (Schunk, 2010). Δυστυχώς μέχρι 

σήμερα «η κοινωνικοποίηση της νόησης του παιδιού εντός σχολείου παρουσιάζεται ως 

πλήρως αποσπασμένη διαδικασία σε σχέση με τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού εκτός 

σχολείου» (Δαφέρμος, 2002 : 186), στοιχείο προβληματικό κατά το Vygotsky, αφού 

για τον ίδιο η γνωστική ανάπτυξη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις πληροφορίες που 

προέρχονται από άλλους (Slavin, 2006) δίνοντας έμφαση «στην αλληλεπίδραση δια-

προσωπικών (κοινωνικών), πολιτισμικών – ιστορικών και ατομικών παραγόντων, ως 

καθοριστικό παράγοντα της ανθρώπινης ανάπτυξης» (Schunk, 2010 :261). Η CSCL 

μέθοδος βασίζεται λοιπόν πάνω στο διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό του Vygotsky και 

προωθεί τη δημιουργία κατάλληλων νέων εργαλείων για την υποστήριξη της συνεργα-

σίας σε συγχρονισμένα ή ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Άλλωστε ο ίδιος υποστή-

ριζε ότι η διαδικασία εσωτερίκευσης έχει δύο πτυχές: είναι καταρχάς κοινωνική και 
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κατά δεύτερον κατευθύνεται από σημειωτικές διαδικασίες. Έτσι μελέτησε τις διαμεσο-

λαβητικές λειτουργίες- δραστηριότητες διαχωρίζοντας δύο μορφές χαρακτηριστικές 

για τη διαδικασία της πολιτισμικής ανάπτυξης του ατόμου. Η πρώτη μορφή συνίσταται 

στη χρήση των εργαλείων, τα οποία εξασφαλίζουν την αλληλεπίδραση του ατόμου με 

τη φύση. Η δεύτερη μορφή σχετίζεται με τη χρήση σημείων που αποτελούν αναγκαίο 

μέσο για την κοινωνική επικοινωνία των ατόμων (Radford, 2003). Ο Stahl (2002) αρ-

κετές δεκαετίες μετά συμπληρώνει την άποψη του Vygotsky υποστηρίζοντας ότι για 

να συσταθεί μια ενιαία θεωρία σχετικά με τη συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπο-

λογιστή (CSCL theory) πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά 

αυτής: η κατασκευή της γνώσης, η σύζευξη της ατομικής και ομαδικής αντίληψης της 

γνώσης, τα τεχνολογικά και φυσικά εργαλεία που διαμεσολαβούν κατά τη διάρκεια της 

μάθησης, η αλληλεπίδραση των μαθητών κατά την επαφή τους με τα CSCL συστή-

ματα. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά της Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριζόμενης 

από Υπολογιστή (CSCL) είναι αλληλένδετα. Συγκεφαλαιώνοντας σύμφωνα με τη 

CSCL θεωρητική προσέγγιση της μάθησης η γνώση κατακτάται χάρη στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση των μελών μιας ομάδας που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός η-

λεκτρονικού υπολογιστή. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της θεώρησης είναι πως η μά-

θηση επέρχεται μέσω διαδικασιών ανταλλαγής και κατασκευής γνώσεων μεταξύ ατό-

μων που αξιοποιούν την τεχνολογία προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη συγχρο-

νισμένη ή/και ασύγχρονη επικοινωνία (Schneider, 2014) μέσα από διαδικτυακές πλατ-

φόρμες ή στη τάξη. 

Τα CSCL Scripts ή στα ελληνικά συνεργατικά σενάρια αποτελούν ένα σύνολο οδηγιών 

που ορίζουν πώς πρέπει οι μαθητές να διαμορφώσουν τις ομάδες, να αλληλεπιδράσουν 

και να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να λύσουν το τιθέμενο ζήτημα. Πώς 

όμως πρέπει να είναι δομημένο ένα CSCL σενάριο; Το script θα πρέπει να είναι με 

τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο και δομημένο ώστε να μην καθοδηγεί σε μεγάλο βαθμό 

(over-scripting) τους μαθητές απαλλάσσοντας τους από την καλλιέργεια βασικών δε-

ξιοτήτων που απαιτούνται σε μία συνεργασία, ούτε να παρέχει ανεπαρκείς πληροφο-

ρίες (under- scripting) γιατί και με αυτό τον τρόπο η συνεργασία αυτή δυσχεραίνεται 

(στο ίδιο, 2014). Ένα οικείο παράδειγμα CSCL εργαλείου είναι τα wikis, τα οποία σε 

αντίθεση με τα blogs -που θα μπορούσε δυνητικά να προτείνει κάποιος- επιτρέπουν τη 

δυναμικότερη επεξεργασία του έργου από όλα τα μέλη της ομάδας, δίνουν τη δυνατό-

τητα αλλαγών στις προσθήκες περιεχομένου, υποστηρίζουν την απρόσκοπτη επικοινω-

νία των χρηστών καθ` όλη τη διάρκεια και επιτρέπουν την ατομική αξιολόγηση του 

κάθε συμμετέχοντα, παρουσιάζοντας διαγραμματικά το ποσοστό συμμετοχής του στο 

τελικό παραγόμενο (Hsu, 2007). Τα wikis παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στους χρή-

στες μέσα από μια λίστα αλλαγών να βλέπουν όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει πάνω 

στο παραγόμενο έργο καθώς και τον υπεύθυνο της κάθε τροποποίησης (στο ίδιο, 2007). 

Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τη συνεργασία 

καθότι μέσα από τις τροποποιήσεις και το υλικό της επικοινωνίας στο forum γίνεται 

ευκολότερα αντιληπτό το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε χρήστη στη διαδικασία. 

Άλλωστε το forum που διαθέτουν τα wikis αποτελεί ένα επιπλέον εξαιρετικό πλεονέ-
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κτημα καθώς μέσα από αυτό τα μέλη μπορούν συγχρονισμένα ή ασύγχρονα να εκφρά-

σουν τις απορίες τους. Έτσι καλλιεργούνται οι δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών 

αλλά και γενικότερα η λεκτική εκφραστική δεινότητα των μαθητών. Επιπλέον οι μα-

θητές αισθάνονται δέσμευση απέναντι στο παραγόμενο, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα 

συλλογικής δουλειάς. Εμπλουτίζεται με αυτό τον τρόπο η κοινωνική αλληλεπίδραση 

τους μέσω διαδικτύου και ενισχύεται η ατομική συμμετοχή στη συλλογική μάθηση 

(Neumann & Hood, 2009). 

Εκπαιδευτικό Σενάριο «Επιχειρώντας στο Υγρό Στοιχείο» 

Επισκόπηση Σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδείξει την ομαδο-

συνεργατική μέθοδο και να υπογραμμίσει την ανάγκη καλλιέργειας τόσο σημαντικών 

δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, καλ-

λιέργειας κριτικής σκέψης, επιχειρηματολογίας και πληροφοριακού εγγραμματισμού.  

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Απευθύνεται: Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του 

Γυμνασίου. Με κάποιες μετατροπές όμως μπορεί να αξιοποιηθεί και στην Α’ Γυμνα-

σίου αλλά και στην Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους. 

Χρόνος και χώρος υλοποίησης: Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου προ-

τείνεται να αφιερωθούν περίπου 8 διδακτικές ώρες. Η πλειοψηφία των δραστηριοτή-

των γίνεται ασύγχρονα από το σπίτι. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην 

τάξη είναι δύο. Η πρώτη υλοποιείται για να εισάγουμε τους μαθητές στο σενάριο χρη-

σιμοποιώντας τη μέθοδο της Ιδεοθύελλας. Η δεύτερη αφορά τη διεξαγωγή ενός αγώνα 

επιχειρηματολογίας- αντιλογίας. Έτσι, προτείνεται τα θρανία να είναι τοποθετημένα με 

τέτοιο τρόπο ώστε να στέκονται αντικριστά οι δύο ομάδες που επιχειρηματολογούν. 

Ένα κεντρικό θρανίο θα βρίσκεται τοποθετημένο στη μέση της αίθουσας προκειμένου 

από εκεί να μιλά κάθε ομιλητής. Άλλο ένα θρανίο τοποθετείται απέναντι από τον ομι-

λητή στο οποίο θα κάθεται ο χρονομέτρης για τη διατήρηση ίδιου χρόνου ομιλίας από 

όλους τους συμμετέχοντες. Τέλος σε ημικύκλιο προτείνεται να βρίσκονται τα θρανία 

για τους αξιολογητές της διαδικασίας, καθώς οι υπόλοιποι μαθητές αναμένεται να α-

ποφασίσουν ποιος τους έπεισε περισσότερο.  

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. Οι ομάδες είναι προτιμότερο να αποτελούνται από τέσσερα μέλη 

προκειμένου να μπορούν εύκολα να χωρίζονται σε δύο υποομάδες δουλεύοντας διομα-

δικά. Κατά τη διάρκεια της ομαδικής μελέτης έργο των μελών είναι τόσο να κατακτή-

σουν τη νέα γνώση όσο και να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους να κάνουν το ίδιο. Η 

ομάδα θα θεωρηθεί πετυχημένη μόνο όταν όλα τα μέλη της έχουν οικοδομήσει στο 
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εκατό τοις εκατό τη νέα γνώση. Για αυτό οι μαθητές παροτρύνονται από τον εκπαιδευ-

τικό να εκφράζουν τυχόν απορίες τους στους συμμαθητές τους και μόνο εάν δεν κατα-

φέρουν εκείνοι να τους τις ξεδιαλύνουν να απευθυνθούν στο δάσκαλο. Η κάθε ομάδα 

θα αξιολογείται και για την ικανότητα συνεργασίας της. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

τονίσουμε ότι μια καλή μέθοδος για να κεντρίσει ο εκπαιδευτικός το ενδιαφέρον των 

μαθητών και να τους βοηθήσει να εκτιμήσουν την ομαδική επιτυχία είναι η σύνταξη 

και κοινοποίηση των ομαδικών βαθμολογιών της κάθε ομάδας τονίζοντας ότι η ομάδα 

που θα συγκεντρώσει τους υψηλότερους βαθμούς βελτίωσης θα αναδειχθεί νικήτρια 

της δοκιμασίας κερδίζοντας ένα πιστοποιητικό επιτυχίας. Σαφώς η επιτυχία της ομάδας 

θα πρέπει να εξαρτάται από την ατομική ευθύνη όλων των μελών και όχι από ενιαίο 

ομαδικό αποτέλεσμα. Για αυτό στο τέλος της δοκιμασίας οι ομάδες αξιολογούνται με 

βάση το μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών σε ατομικές εργασίες ή ανάπτυξη θε-

μάτων για να νιώθουν όλοι ατομικά υπεύθυνοι για ένα επιμέρους τμήμα ομαδικού έρ-

γου. Έτσι δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος «να αποκλειστούν κάποιοι μαθητές από την ομαδική 

αλληλεπίδραση επειδή θεωρούνται ότι δεν έχουν να συνεισφέρουν πολλά» (Slavin, 2006 

: 330-335).  

Στόχοι  

Παιδαγωγικοί: Οι μαθητές μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Σεναρίου μπο-

ρούν: 

Να συνεργάζονται ορίζοντας διαφορετικές αρμοδιότητες στον καθένα ώστε να υπάρχει 

ισότιμη συνεργασία. 

Να αναλύουν ένα θέμα μέσα από διάφορες διαστάσεις. 

Να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας και του διαλόγου μέσα σε μια συλλογικό-

τητα. 

Γνωστικοί: Οι μαθητές μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Σεναρίου μπορούν: 

Να αναγνωρίζουν σε έναν γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης τα μεγάλα ποτάμια 

της, τις χώρες από τις οποίες περνούν αυτά και τις μεγάλες πόλεις που διασχίζουν. 

Να αναγνωρίσουν τις σχέσεις μεταξύ της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του περιβάλ-

λοντος. 

Να υποστηρίζουν την άποψή τους με σαφήνεια, ακρίβεια, συντομία και επιχειρήματα 

εφαρμόζοντας τις αρχές του διαλόγου. 

Τεχνολογικοί: Οι μαθητές μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Σεναρίου μπο-

ρούν: 

Να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού 

(Κειμενογράφος Word, Wiki, Παρουσιάσεις PowerPoint). 

Να αξιοποιούν ασύγχρονες πλατφόρμες debate για να συμμετέχουν σε ασύγχρονες συ-

ζητήσεις επιχειρηματολογίας- αντιλογίας..  

Ανάλυση Δραστηριοτήτων 

Αδρομερής παρουσίαση σκεπτικού δραστηριοτήτων: Είσαι σύμβουλος επιχειρή-

σεων σε μια πανευρωπαϊκή εταιρεία με γραφεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εταιρεία 
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έχει αναλάβει ένα πολύ απαιτητικό πρότζεκτ με τίτλο «Επιχειρώντας… στο υγρό στοι-

χείο». Πρέπει να προτείνει σε τέσσερις φιλόδοξους ευρωπαίους επιχειρηματίες το κα-

ταλληλότερο σημείο για να δραστηριοποιηθούν πού αλλού; Μα στο… υγρό στοιχείο. 

Στόχος σου είναι να δημιουργήσεις την πιο ελκυστική πρόταση, ώστε ο επιχειρηματίας 

να επιλέξει το δικό σου γραφείο για συνεργασία και εσύ φυσικά να πάρεις προαγωγή. 

Όμως οι προκλήσεις δεν τελειώνουν εδώ. Ο επιχειρηματίας δε θέλει να βρεθεί αντιμέ-

τωπος με τυχόν διαμαρτυρίες πολιτών, όπως συχνά συμβαίνει. Στόχος σου επομένως 

πριν την επίσημη παρουσίαση της πρότασής σου στον επιχειρηματία είναι να πείσεις 

και τους δύσπιστους πολίτες. Βάλε τα δυνατά σου! Η πρόκληση μόλις ξεκίνησε! 

Α` φάση: Ιδεοθύελλα με αφορμή τον τίτλο του Σεναρίου: Ο εκπαιδευτικός για να 

εισάγει τα παιδιά στο θέμα του σεναρίου γράφει στον διαδραστικό πίνακα τον τίτλο 

αυτού, δηλαδή «Επιχειρώντας στο Υγρό Στοιχείο». Παράλληλα δείχνει στα παιδιά και 

ένα σύντομο video με φωτογραφίες από γνωστά ποτάμια της Ευρώπης, το οποίο είναι 

μουσικά ντυμένο με γνωστά τραγούδια που έχουν γραφτεί για διάφορα ποτάμια. Με 

αυτό τον τρόπο τα παιδιά συνδέουν παράλληλα τις εικόνες που βλέπουν, με τους στί-

χους των τραγουδιών και τον τίτλο που είναι γραμμένος στον διαδραστικό πίνακα. Στη 

συνέχεια ο κάθε μαθητής κάθεται μπροστά από έναν υπολογιστή, ο οποίος είναι συν-

δεδεμένος με το Web 2.0 εργαλείο Padlet, το οποίο είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που 

επιτρέπει στους χρήστες του να δημιουργούν πίνακες ανακοινώσεων. Ο κάθε μαθητής 

παρακινείται να καταγράψει τρεις ιδέες που του έρχονται στο μυαλό με αφορμή τα όσα 

παρακολούθησε. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή όλων κα-

θώς ο καθένας όσο ντροπαλός και αν είναι θα καταγράψει τις ιδέες του. Παράλληλα ο 

καθηγητής παρακολουθώντας το υλικό που ανεβαίνει δημιουργεί το συννεφόλεξο της 

τάξης με το εργαλείο «Tagxedo» πάνω στο οποίο γίνεται συζήτηση. Πρόκειται για ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να δημιουργούν 

σύννεφα λέξεων πολύ γρήγορα και εύκολα.  

Β` φάση: It`s time to wiki-wiki: Ο εκπαιδευτικός αφού ολοκλήρωσε στην προηγού-

μενη φάση τη συζήτηση πάνω στις ιδέες των μαθητών, κάνει τώρα μια μικρή εισαγωγή 

στο κυρίως μέρος του σεναρίου αναφέροντας την προβληματική πάνω στην οποία θα 

εργαστούν. Αφού χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες ανομοιογενείς ζητά ένα μέλος από 

κάθε ομάδα προκειμένου να διαλέξει έναν φάκελο μέσα στον οποίο κρύβονται ορι-

σμένα σημαντικά στοιχεία. Συγκεκριμένα οι μαθητές διαβάζουν την εξής φράση «It`s 

time to wiki wiki! Αν θες να μάθεις περισσότερα συνδέσου με τον κωδικό ______». Επι-

λέχθηκε αυτή τη φράση προκειμένου να διεγερθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον 

των μαθητών. Συνειρμικά μπορεί να τους έρθει στο μυαλό το γνωστό χαρούμενο τρα-

γούδι «Waka Waka» με αποτέλεσμα να θέλουν αμέσως περισσότερες πληροφορίες για 

την αποκωδικοποίηση αυτού του μυστήριου μηνύματος. Στην πραγματικότητα πρόκει-

ται για το πλήρες όνομα του γνωστού wiki. Ο κωδικός επιτρέπει την πρόσβαση στο 

wiki ζητώντας από το χρήστη ένα username. Στην πρώτη σύνδεση των μαθητών στο 
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wiki ο καθηγητής φροντίζει ώστε όλοι να συνδεθούν σωστά δίνοντας ως username το 

ονοματεπώνυμό τους. Παράλληλα επεξηγεί στους μαθητές τη σελίδα στην οποία θα 

εργαστεί η κάθε ομάδα ανάλογα με το χρώμα φακέλου που επέλεξε. Γίνονται ορισμένα 

παραδείγματα μέσα στην τάξη προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τόσο τον 

τρόπο που αλληλεπιδρούν με το wiki όσο και τις λειτουργικότητες που αυτό ενέχει. Ο 

εκπαιδευτικός επεξηγεί στους μαθητές και την λειτουργικότητα «Assessment», η οποία 

μπορεί να λειτουργήσει διττά, παρέχοντας ανατροφοδότηση τόσο στον ίδιο τον μαθητή 

και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όσο και στον δάσκαλο προκειμένου να αξιολογήσει 

τη συνεργασία των μαθητών. Μόλις ο εκπαιδευτικός βεβαιωθεί πως οι μαθητές γνωρί-

ζουν σε επαρκή βαθμό τα βασικά στοιχεία για το wiki, επεξηγεί ότι η δραστηριότητα 

που βρίσκεται εκεί θα πρέπει να υλοποιηθεί ασύγχρονα εκτός σχολικών ωρών δίνοντας 

το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο ανάλογα με το πρόγραμμα των μαθητών και το ε-

πίπεδο τους. Η πρότασή είναι το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων προκειμένου 

οι μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο τόσο για να επεξεργαστούν το 

πληροφοριακό υλικό όσο και για να δημιουργήσουν το τελικό παραγόμενο που απαι-

τείται. Στη σελίδα της κάθε ομάδας στο wiki υπάρχει πληροφοριακό υλικό προκειμέ-

νου να βοηθηθούν τα παιδιά στην τεκμηρίωση της επιλογής τους. Όλα αυτά τα στοιχεία 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και για την επόμενη φάση του σεναρίου κατά την οποία οι 

μαθητές θα επιχειρηματολογήσουν για να πείσουν τους δύσπιστους κατοίκους της πε-

ριοχής. Αναλυτικά η προβληματική που παρουσιάζεται στη σελίδα κάθε ομάδας: 

 Κόκκινος φάκελος: Ένας σκανδιναβός επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να κάνει επο-

χιακές επενδύσεις στο υγρό στοιχείο. Παράλληλα θα ήθελε οι επενδύσεις του να 

αποτελέσουν πόλο έλξης για τους τουρίστες προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο κέρδος. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε πρότεινε στο δικό σας γρα-

φείο να δημιουργήσει μια διαδραστική αφίσα με την πιο δελεαστική πρόταση για 

τον επιχειρηματία.  

 Πράσινος φάκελος: Ένας μεγαλοεπιχειρηματίας ενδιαφέρεται να κλείσει μια υπε-

ρατλαντική συνεργασία με πολυτελή κρουαζιερόπλοια προκειμένου να παραλαμ-

βάνει τους τουρίστες από αυτά και να τους πηγαίνει κρουαζιέρα με τα ποταμόπλοιά 

του. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε πρότεινε στο δικό σας γραφείο να δημιουρ-

γήσει μια διαδραστική αφίσα με την πιο δελεαστική πρόταση για τον επιχειρηματία.  

 Μπλε φάκελος: Ένας επιχειρηματίας, κάτοικος στην κεντροανατολική Ευρώπη α-

ποφάσισε να δημιουργήσει μια επιχείρηση προκειμένου να μεταφέρει τα προϊόντα 

του τόπου του προς την Ασία και την Αφρική. Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε 

πρότεινε στο δικό σας γραφείο να δημιουργήσει μια διαδραστική αφίσα με την πιο 

δελεαστική πρόταση για τον επιχειρηματία.  
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 Πορτοκαλί φάκελος: Ένας επιχειρηματίας της Νότιας Ευρώπης αναλογιζόμενος 

την οικονομική κρίση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αποφάσισε να φτιάξει ένα 

εργοστάσιο. Διαπίστωσε ότι το ρεύμα στη Νότια Ευρώπη είναι πολύ ακριβό. Η 

εταιρεία στην οποία εργάζεστε πρότεινε στο δικό σας γραφείο να δημιουργήσει μια 

διαδραστική αφίσα με την πιο δελεαστική πρόταση για τον επιχειρηματία.  

Γ` φάση: Αναφορά στο εργοδότη και….. κλήρωση: Οι μαθητές μετά το πέρας της 

διορίας που τους έχει δοθεί παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις παρουσιάσεις 

τους, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και αναλύοντας τη συνεργασία τους. Η ολομέ-

λεια της τάξης και ο εκπαιδευτικός παρέχουν ανατροφοδοτικά σχόλια και συμβουλές 

προκειμένου η πρόταση να γίνει ακόμα πιο ελκυστική για τον επιχειρηματία. Στη συ-

νέχεια γίνεται γνωστό στους μαθητές ότι πριν τον εργοδότη πρέπει να πείσουν ορισμέ-

νους δύσπιστους πολίτες οι οποίοι θα είναι…. οι συμμαθητές τους. Η κάθε ομάδα δη-

λαδή θα συμμετέχει σε δύο ασύγχρονα debate. Στο πρώτο debate θα είναι «Λόγος» 

υποστηρίζοντας την επιχειρηματική της πρόταση και στο δεύτερο «Αντίλογος» υποδυ-

όμενη τους δύσπιστους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τις ενστάσεις τους αναφορικά με 

την επιχειρηματική πρόταση μιας άλλης ομάδας της τάξης. Ανάλογα λοιπόν με την 

κλήρωση η κάθε ομάδα θα μελετήσει τόσο το πληροφοριακό υλικό όσο και τη διαδρα-

στική αφίσα από ακόμα μια ομάδα. 

Δ` φάση: Λογομαχίες : Έπειτα από την κλήρωση ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθη-

τές στην ανάλογη πλατφόρμα για το ασύγχρονο debate. Για να διεξαχθεί το debate δί-

νονται συγκεκριμένα emails και κωδικοί στους μαθητές προκειμένου να συμμετέχουν 

όλοι στην ίδια λογομαχία. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός επεξηγεί τη λειτουργικότητα 

της πλατφόρμας και παροτρύνει τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν άτυπα με αυτήν 

προκειμένου να εξοικειωθούν με τις λειτουργικότητές της. Η επιλογή αυτής της πλατ-

φόρμας δίνει την ευκαιρία και σε πιο εσωστρεφείς μαθητές ή και σε μαθητές που χρειά-

ζονται περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν και να στοιχειοθετήσουν το επιχείρημά 

τους, να πάρουν όσο χρόνο θέλουν μέχρι να απαντήσουν. Το γεγονός δε ότι δε επιτρέ-

πεται να γράψει ο επόμενος ομιλητής της αντίπαλης ομάδας πριν ολοκληρώσει τη 

σκέψη του ο προηγούμενος ομιλητής της άλλης είναι πολύ βοηθητικό γιατί ο κάθε ο-

μιλητής αναγκάζεται να διαβάσει το επιχείρημα του προηγούμενου και να το λάβει 

υπόψη στην αντίκρουση που θα κάνει. Επίσης η δυνατότητα των υπόλοιπων συμμετε-

χόντων να αξιολογούν και να ψηφίζουν αιτιολογώντας την άποψή τους, δίνει μια πιο 

συγκεκριμένη ανατροφοδότηση στους μαθητές προκειμένου να εμπλουτίσουν τα επι-

χειρήματα που κρίθηκαν αδύναμα να πείσουν. Στο τέλος της εξοικείωσης με την πλατ-

φόρμα ορίζεται ένα εύλογο διάστημα για μελέτη του πληροφοριακού υλικού και δια-

τύπωση επιχειρημάτων. Πρόταση μας είναι και εδώ το διάστημα δύο εβδομάδων προ-

κειμένου οι μαθητές να έχουν επαρκή χρόνο και για τις δύο δραστηριότητες. Μια εν-

δεικτική εικόνα για τη χρήση του εργαλείου είναι η ακόλουθη:  
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Εικόνα 1: Ενδεικτική παρουσίαση ασύγχρονου debate 

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός αγώνας ασύγχρονης επιχειρηματολο-

γίας που δυνητικά θα μπορούσε να διεξαχθεί μετά της πορτοκαλί ομάδας και της αντι-

προσωπείας των δύσπιστων πολιτών. Στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι μαθητές μπορούν 

να ψηφίσουν ποια ομάδα τους έπεισε περισσότερο παρέχοντας σχόλια με τα οποία τεκ-

μηριώνουν την αξιολόγησή τους. Η φόρμα αξιολόγησης, όπως δείχνει και η Εικόνα 2, 

ζητά από το χρήστη να ψηφίσει ποια ήταν η θέση του πριν τον αγώνα, ποια η θέση του 

μετά από αυτόν, ποια ομάδα είχε καλύτερη συμπεριφορά και εκφραζόταν ανάλογα με 

τις περιστάσεις, ποια ομάδα είχε τα πειστικότερα επιχειρήματα και τις πιο αξιόπιστες 

πηγές.  

 
Εικόνα 2: Φόρμα αξιολόγησης νικητή στο ασύγχρονο debate 

Ε` φάση: Η μεγάλη στιγμή έφτασε!: Οι μαθητές αξιοποιώντας τη ψηφοφορία των 

συμμαθητών τους σχετικά με το ασύγχρονο debate ξέρουν πλέον ποια είναι τα δυνατά 

τους σημεία – επιχειρήματα και ποια είναι εκείνα που πρέπει να εμπλουτίσουν. Ο δά-

σκαλος τους έχει ενημερώσει μέσα από το wiki πώς έχουν μια βδομάδα καιρό να ενι-

σχύσουν την επιχειρηματολογία τους καθώς πλέον μπαίνουν στην πέμπτη, τελευταία 

και πιο κρίσιμη φάση του σεναρίου. Σε αυτή τη φάση θα επιχειρηματολογήσουν μπρο-

στά στον επιχειρηματία και τους συμβούλους του προκειμένου να τον πείσουν να επι-

λέξει την πρόταση της δικής τους εταιρείας και με αυτό τον τρόπο να πάρουν την προ-

αγωγή. Οι δύο ομάδες επιχειρηματολογούν μπροστά στους συμμαθητές τους, οι οποίοι 
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έχουν το ρόλο του επιχειρηματία και των συμβούλων του. Ακόμα και οι πιο εσωστρε-

φείς μαθητές είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι αφού έχουν μελετήσει το υλικό, τα 

επιχειρήματα και γνωρίζουν τη βασική δομή αντι-επιχειρημάτων της άλλης ομάδας. Το 

debate διεξάγεται σύγχρονα με τους όρους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός και στο τέλος 

γίνεται η κρίσιμη ψηφοφορία. Ποιος θα πάρει την προαγωγή; Πόσες ομάδες θα πείσουν 

τελικά τον επιχειρηματία; Η μάχη ξεκινά! Ακονίστε τα λεξικά σας και τα κοφτερά 

μυαλά σας! 
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Η διδασκαλία της Βιολογίας με τη χρήση Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου 

Χριστοφορίδου Ευτέρπη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, M.Sc 

efichristo@sch.gr 

Περίληψη 
Στην προτεινόμενη εργασία, παρουσιάζεται η διδασκαλία μιας ενότητας της Βιολογίας 
της Β΄ Λυκείου, με τίτλο «Κυτταρικά οργανίδια». Η διδασκαλία έγινε με τη χρήση 
ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της πλατφόρ-
μας «Αίσωπος». Στη συνέχεια, η διδακτική αυτή πρόταση αξιολογήθηκε από τους μα-
θητές, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία 
των μαθητών βλέπει θετικά τέτοιες εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κυτταρικά οργανίδια, ψηφιακό διδακτικό σενάριο, πλατφόρμα «Αί-
σωπος» 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), πέρα 
από την ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου 
(internet, e-mail), έχει επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσό-
τερο στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Οι νέες τεχνολογίες ήρθαν 
για να μείνουν και η ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία δεν είναι πλέον επι-
λογή, αλλά ανάγκη (Linn, Davis & Bell, 2004). Τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και πε-
ριβάλλοντα μάθησης που αναπτύσσονται συνεχώς, μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή 
του δόρατος για μια καινούργια οπτική στην παιδαγωγική διαδικασία, που θα αποσκο-
πεί στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων (Σολομωνίδου & Κολοκοτρώνης, 2009). 
Το τελευταίο μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία παιδαγωγικώς ορθών εργαλείων (Gardenfors & Johansson, 2005). Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου προωθεί σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των Τ.Π.Ε. σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης (Schenermann & Pedro, 2009). Οι Τ.Π.Ε., εκτός από τον πληρο-
φορικό εγγραμματισμό που προωθούν, στα πλαίσια μιας κοινωνίας με ολοένα αυξανό-
μενες ανάγκες επικοινωνίας, συμβάλλουν και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, παρέχοντας ανεξάντλητες πηγές εκπαιδευτικών εργαλείων, γεγονός που καθι-
στά την μαθησιακή διαδικασία πιο αποτελεσματική αλλά και πιο ελκυστική. 

Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Σήμερα, χάρη στη διδασκαλία με τη χρήση των Τ.Π.Ε., οι μαθητές/τριες μπορούν να 
αλληλεπιδρούν είτε: α) με το ίδιο το υποστηρικτικό υλικό-λογισμικό και να έχουν γρή-
γορη ανατροφοδότηση β) με τον καθηγητή από οποιαδήποτε απόσταση (e-learning) γ) 
με άλλους/ες συμμαθητές/τριες και δ) με το Internet σαν βιβλιοθήκη (Ifenthaler, Dum-
mer & Spector, 2008). 
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 Οι Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.), αποτελούν εκείνο το γνωστικό αντικείμενο, με βάση το 
οποίο οι μαθητές/τριες αποκτούν νέα γνώση για τον κόσμο που τους περιβάλλει.. Oι 
σκοποί της διδασκαλίας των Φ.Ε. είναι να βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν «επιστημονικά 
εγγράμματοι» πολίτες, να αποκτήσουν δηλ. ικανότητες, που θα τους είναι χρήσιμες 
στην καθημερινή τους ζωή και θα τους παρέχουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να παίρ-
νουν αποφάσεις βασιζόμενοι στον ορθολογικό τρόπο σκέψης (Σταυρίδου, 2011). Οι 
σκοποί αυτοί εντάσσονται στους στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών, όπως οι τε-
λευταίοι αναλυτικά αποτυπώνονται στο ΦΕΚ 304Β/13-03-2003. Η χρήση των Τ.Π.Ε. 
στην κατανόηση βασικών εννοιών των Φ.Ε. είναι ίσως απαραίτητη περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να υπάρξει μετατόπιση από την 
αντίληψη για τη μετάδοση της γνώσης, στην αντίληψη για την οικοδόμηση της γνώσης. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, καθώς η χρήση του υπολογιστή δημιουργεί καταστάσεις, 
ώστε οι μαθητές να κάνουν χρήση των δικών τους γνωστικών ικανοτήτων (Jonassen, 
1996). Η μάθηση που βασίζεται στην ανακάλυψη ή στη διερεύνηση πηγών, υλικών, 
διαδικασιών (Inquiry Based Science Education – IBSE), μπορεί να επιτευχθεί για δύ-
σκολα προσεγγίσιμα περιβάλλοντα μέσω υπολογιστή, ο οποίος διαθέτει την εξαιρετική 
για τις Φ.Ε. ικανότητα προσομοίωσης φαινομένων και διαδικασιών (Σολομωνίδου, 
2006) 

Η Επιστήμη της Βιολογίας είναι η επιστήμη στην οποία γίνεται μελέτη και διερεύνηση 
κυρίως της πολύπλοκης οργάνωσης του φυσικού κόσμου, συνδυασμός εννοιών και άλ-
λων Φυσικών Επιστημών. Με δεδομένο ότι η Βιολογία αναφέρεται στο μικρόκοσμο 
και σε σύνθετα βιολογικά φαινόμενα (κύτταρο, μικροοργανισμοί, αναπαραγωγικό σύ-
στημα, αντιγραφή του DNA κ.α.), για τα οποία οι μαθητές δεν έχουν προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις, κρίνεται σκόπιμο για τη διδασκαλία του μαθήματος, να χρησιμοποιηθούν 
οπτικοποιήσεις, σχηματοποιήσεις και κυρίως προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων, 
δυνατότητες που παρέχονται μόνο με τη βοήθεια των υπολογιστών. Ως εκ τούτου, η 
χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Βιολογίας θεωρείται «εκ των ων ουκ άνευ». Στη 
διδασκαλία της Βιολογίας είναι πολύ εποικοδομητική η χρησιμοποίηση νέων τεχνικών 
με τις οποίες θα καταφέρουμε, όχι μόνο να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθη-
τών/τριών, αλλά και να διεγείρουμε μακροπρόθεσμα την προθυμία για συνεχή διερεύ-
νηση του φυσικού κόσμου. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η χρήση των Τ.Π.Ε. 
δεν είναι αυτοσκοπός και ως εκ τούτου πρέπει πάντα να εξυπηρετεί το σκοπό για τον 
οποίο χρησιμοποιείται, που δεν είναι άλλος από την πιο αποτελεσματική κατάκτηση 
της γνώσης.  

Δημιουργία Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου 

Σύμφωνα με τους Μικρόπουλο και Μπέλλου (2010), ένα διδακτικό σενάριο είναι η 
περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους 
στόχους και διδακτικές πρακτικές. Το σενάριο υλοποιείται με τη βοήθεια εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων, που μπορεί να είναι φύλλα εργασίας, πείραμα, ερωτήσεις κ.α. 
Όταν μάλιστα υποστηρίζεται από τις Τ.Π.Ε. αξιοποιεί λογισμικά ή άλλες ψηφιακές τε-
χνολογίες. 
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Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο που χρησιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκε από την υπο-
γράφουσα το άρθρο, στα πλαίσια της πρόσκλησης που απηύθυνε το Υπουργείο Παι-
δείας, τον καλοκαίρι του 2015. Το σενάριο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Πλατ-
φόρμας «Αίσωπος», ένα πολύτιμο καινοτόμο ολοκληρωμένο web εργαλείο (Ηλεκτρο-
νική Πλατφόρμα Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης 
Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων). Η δημιουργία της πλατφόρμας συγχρηματοδοτή-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
υλοποιήθηκε με σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.Π.Ε.Θ. Πήρε το όνομα 
«Αίσωπος» από τον ομώνυμο αρχαίο Έλληνα Μυθοποιό. Το ψηφιακό υλικό που δη-
μιουργείται, μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψη-
φιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει 
τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά, ανάλογα με τους διδακτικούς 
στόχους ή τις φάσεις υλοποίησης. Η Ιστοσελίδα από όπου μπορεί κανείς να πλοηγηθεί 
στα ψηφιακά διδακτικά σενάρια ή να εγγραφεί για να δημιουργήσει δικό του, είναι: 
http://aesop.iep.edu.gr/. (Aesop: Advanced Electronic Scenarios Operating Platforms) 

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» είναι ένα αποθετήριο πιστοποιημένων διδακτικών σεναρίων. 
Ως προς την παιδαγωγική κατάρτιση δηλ., διαθέτει πιστοποιημένο ISO. Το ψηφιακό 
διδακτικό σενάριο που χρησιμοποιήθηκε, πιστοποιήθηκε από 2 αξιολογητές και κρί-
θηκε ως βέλτιστο με βαθμολογία 85/100. Βέλτιστα χαρακτηρίστηκαν τα διδακτικά σε-
νάρια με βαθμολογία πάνω από 70/100. 

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, αν πλοηγηθεί στα διδακτικά σενάρια που κατα-
τέθηκαν, ο αριθμός των σεναρίων που απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου, είναι μικρό-
τερος από τον αντίστοιχο των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η εικόνα αυτή ταιριάζει 
με τα αποτελέσματα έρευνας, που δείχνει ότι η διδασκαλία στο Λύκειο με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. είναι περιορισμένη, σε σχέση με το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και βαίνει 
μειούμενη όσο μεταβαίνουμε από την κατώτερη στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 2008). 

Το συγκεκριμένο σενάριο, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κλειστό κύκλωμα, στο οποίο 
μπαίνει ο/η μαθητής/τρια και χρησιμοποιώντας τα διαδραστικά εργαλεία του σεναρίου, 
μπορεί να πλοηγηθεί σε ένα δομημένο περιβάλλον μάθησης, χωρίς να έχει τη δυνατό-
τητα να τροποποιήσει παραμέτρους του σεναρίου. 

Κυτταρικά οργανίδια 

Η Βιολογία σαν επιστήμη, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση κάποιων 
εννοιών από μαθητές, αλλά και φοιτητές Βιολογίας. (Στασινάκης, 2016). Η ενότητα 
που επιλέχθηκε, για να δημιουργηθεί το ψηφιακό διδακτικό σενάριο, έχει τίτλο «Κυτ-
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ταρικά οργανίδια» και αποτελεί μέρος της ύλης της Βιολογίας της Β΄Λυκείου. Η προ-
σωπική εμπειρία χρόνων στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας, έδειξε πως, πα-
ρότι σχετικά εύκολη, δημιουργεί παρανοήσεις στους μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες:  

-Πιστεύουν ότι τα κυτταρικά οργανίδια βρίσκονται ακίνητα μέσα στο κύτταρο και λει-
τουργούν ανεξάρτητα από το περιβάλλον τους 

-Θεωρούν ότι η δομή τους δεν σχετίζεται με τη λειτουργία τους  

Για τη δημιουργία του σεναρίου, έγινε προσπάθεια, ώστε α) τα διαδραστικά εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. εικόνες με διαδραστικά σημεία, διαδραστικά βίντεο και 
εικόνες απλές) να εξυπηρετούν τους στόχους του διδακτικού σεναρίου, χωρίς να γίνει 
κατάχρηση β) να δημιουργηθούν δραστηριότητες με βάση τις οποίες οι μαθητές/τριες 
να συνδέουν τη δομή των κυτταρικών οργανιδίων με τη λειτουργία τους και γ) οι δρα-
στηριότητες να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να μπορούν να υλο-
ποιηθούν από όλους/ες μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Τα διαδραστικά ερ-
γαλεία αποτελούν πάντα το μέσο για την καλύτερη κατανόηση των διδασκόμενων εν-
νοιών και η χρήση τους δεν είναι αυτοσκοπός. 

Το εν λόγω ψηφιακό διδακτικό σενάριο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας 
«Αίσωπος», στο link: http://aesop.iep.edu.gr/node/15824. 

Στόχοι, θεωρίες μάθησης και διδακτικές τεχνικές 

 του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου 

Το σχέδιο διδασκαλίας που εκπονήθηκε και πάνω στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία 
του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα με τις αρχές 
και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών. Πιο συγκεκριμένα: 

Οι θεωρίες μάθησης που εφαρμόστηκαν αναφέρονται: 

1) Στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία η γνώση οι-
κοδομείται σταδιακά, με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθη-
τών – αυτό που είναι γνωστό ως γνωστική δομή (Ausubel, 1968). Αυτή η γνωστική 
δομή θα καθορίσει την ερμηνεία, την καταχώρηση και την οργάνωση της νέας γνώ-
σης.  

2) Στη θεωρία της συνεργατικής μάθησης, όπου οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ο-
μάδες, στις οποίες το κάθε μέλος συμμετέχει σε συλλογικές δραστηριότητες που έ-
χουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα στον τομέα της βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών/τριών, αλλά και της αύ-
ξησης της αυτοεκτίμησής τους, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε τις κοινωνικές τους δεξιό-
τητες (Lazarovitz & Hertz-Lazarovitz, 1998).  
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Ως προς τις διδακτικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν: 

α) Η ερώτηση/δραστηριότητα αφόρμησης. Για κάθε θέμα που πρόκειται να συζητη-
θεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ερώτηση ή να πραγματοποιηθεί κάποια δραστηριό-
τητα που θα αποτελέσει την αφορμή και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών 
(βλ. Φύλλο Εργασίας 1).  

β) Η μελέτη περίπτωσης (case study) , η οποία είναι μια ιστορία με εκπαιδευτικό μή-
νυμα (Herreid, 2007), (βλ. Φύλλο Εργασίας 1).  

γ) Η δραματοποίηση, όπου οι μαθητές/τριες υποδύονται ρόλους και αυτοσχεδιάζουν, 
με στόχο να βιώσουν την κατάσταση και να την κατανοήσουν.  

δ) Το μετωπικό πείραμα, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν ταυ-
τόχρονα την ίδια δραστηριότητα εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες (βλ. Φύλλο Εργασίας 
3). 

Τα Φύλλα Εργασίας που δόθηκαν στους μαθητές α) αποτελούν τμήμα του ψηφιακού 
διδακτικού σεναρίου, άρα είναι διαθέσιμα στο link β) λειτουργούν ως οδηγός για την 
καλύτερη πλοήγηση των μαθητών/τριών στην πλατφόρμα "Αίσωπος" και γ) ελέγχουν 
το βαθμό κατάκτησης της παρεχόμενης γνώσης.  

 Με όλα τα παραπάνω, επιθυμία ήταν να επιτευχθούν οι εξής στόχοι:  

1. Να αναγνωρίζουν οι μαθητές/τριες τα κυτταρικά οργανίδια 
2. Να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία τους 
3. Να συσχετίζουν τη δομή με τη λειτουργία τους 
4. Να αιτιολογούν γιατί το κύτταρο αποτελεί τη δομική και λειτουργική μονάδα 
όλων των οργανισμών 

Διδασκαλία με τη χρήση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου 

Η διδασκαλία της ενότητας «Κυτταρικά οργανίδια», με τη χρήση του ψηφιακού διδα-
κτικού σεναρίου εφαρμόσθηκε στο ένα από τα δύο τμήματα της Β΄ τάξης Λυκείου του 
σχολείου και συγκεκριμένα στο Β2. Επιλέχθηκε το τμήμα αυτό με κριτήριο την ομοιο-
γένεια και όχι τόσο τις άριστες επιδόσεις. Η διδασκαλία έγινε το Φεβρουάριο του 2016 
και διήρκησε τέσσερις (4) ώρες, παρόλο που στο σενάριο προβλεπότανε ως μέγιστη 
διάρκεια οι τρεις ώρες, λόγω του ότι η ίδια η πλατφόρμα «Αίσωπος», έθετε αυτόν τον 
περιορισμό.  

Αξιολόγηση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου 

Τελικά άξιζε η προσπάθεια; Και μπορούν να υπάρξουν μετρήσιμα αποτελέσματα; Πώς 
και πόσο ακριβώς βοηθάνε οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας ή η χρήση των Τ.Π.Ε. 
στη διδασκαλία; Έγινε προσπάθεια να απαντηθούν οι παραπάνω ερωτήσεις και για το 
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λόγο αυτό στο τέλος της προς διδασκαλία ενότητας, δόθηκαν ερωτηματολόγια στους 
μαθητές/τριες, προκειμένου αυτοί/ες να αποτυπώσουν τα συμπεράσματά τους από την 
εν λόγω εφαρμογή. Ρωτήθηκαν είκοσι πέντε (25) μαθητές/τριες: δεκατέσσερα (14) κο-
ρίτσια και έντεκα (11) αγόρια. Το ερωτηματολόγιο και οι συγκεντρωτικές απαντήσεις 
δίνονται στις εικόνες 1 και 2 αντίστοιχα. Στην εικόνα 2 οι απαντήσεις των μαθητών 
δίνονται συγκεντρωτικά ανεξαρτήτως φύλου, δεδομένου ότι αφενός μεν οι απαντήσεις 
δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς το φύλο (με εξαίρεση ενδεχομένως την ερώτηση 8), 
αφετέρου το μικρό δείγμα των μαθητών δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων, 
ως προς το φύλο. 

 
Εικόνα 1.Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές/τριες, στα πλαίσια της αυτοα-

ξιολόγησης της διδακτικής πρακτικής 
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Εικόνα 2. Απαντήσεις των μαθητών/τριών στο ερωτηματολόγιο 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 2, μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (18 από τους 
25) θεωρούν πως ο χρόνος που διατέθηκε για την υλοποίηση του σεναρίου ήταν αρκετά 
επαρκής. Ως προς τον τρόπο παρουσίασης των κυτταρικών οργανιδίων (ερώτηση 2), 9 
στους 25 τον βρήκαν πολύ ικανοποιητικό και 14 στους 25 αρκετά ικανοποιητικό. Στην 
ερώτηση 4, 12 μαθητές/τριες απάντησαν ότι κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον τους η χρήση 
Η/Υ, ενώ 10 απάντησαν αρκετά.  

Στην ερώτηση για το αν η αυτενέργεια αυξάνει το βαθμό κατάκτησης της γνώσης (ε-
ρώτηση 5), ο ίδιος αριθμός περίπου μαθητών/τριών απάντησε πολύ, αρκετά και λίγο 
(7, 9 και 9 αντίστοιχα). Λίγο και καθόλου απάντησε το σύνολο σχεδόν των μαθη-
τών/τριών στις ερωτήσεις αν οι πληροφορίες αποτυπώνονται καλύτερα με αυτό τον 
τρόπο σε σχέση με τον παραδοσιακό και αν δίνονται περισσότερες πληροφορίες με τη 
χρήση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου. 

Ταύτιση απόψεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών υπάρχει και στην ερώτηση 9, αν δηλ. 
πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας είναι πιο αποτελεσματικός για μα-
θητές οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το μάθημα. Πολύ απάντησαν 14 αγόρια 
και κορίτσια, ενώ 10 μαθητές/τριες απάντησαν αρκετά.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/τριες στην ερώτηση 
8 και οι οποίες αποτυπώνονται στα διαγράμματα που απεικονίζονται στην εικόνα 3. 
Στην ερώτηση αυτή οι απαντήσεις αποτυπώνονται χωριστά ως προς τα αγόρια και τα 
κορίτσια, γιατί όπως φαίνεται και στην εικόνα 3, 6 στα 11 αγόρια, αλλά μόνο 5 στα 14 
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κορίτσια προτιμάνε τη διδασκαλία με τη χρήση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου 
(ΨΔΣ), ενώ σχεδόν τα μισά κορίτσια προτιμάνε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

 

Εικόνα 3. Απαντήσεις μαθητών/τριών στην ερώτηση 8. (Προτιμάτε έναν τέτοιο τρόπο 
διδασκαλίας ή τον παραδοσιακό) 

Στην εικόνα 4 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των μαθητών/τριών στην ερώτηση 10. 
Περίπου οι μισοί (12 στους 25) δεν θα άλλαζαν τίποτα, ενώ 3 θα ήθελαν πιο πολλά 
video και 6 θα προτιμούσαν να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Συνδυασμό και 
των δύο (διδασκαλία με τη χρήση ΨΔΣ και τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας) προ-
τιμάνε 4 μαθήτριες. Αυτό σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην 
ερώτηση 8, ίσως δείχνει ότι τα κορίτσια πιο δύσκολα είναι διατεθειμένα να εγκαταλεί-
ψουνε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

 
Εικόνα 4. Απαντήσεις μαθητών/τριών στην ερώτηση 10. (Έχετε να προσθέσετε κάτι που 

θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα του σεναρίου;) 
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Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου επιβεβαιώθηκαν και από τις απόψεις των μα-
θητών/τριών, στα πλαίσια συζήτησης που έγινε, μετά την ολοκλήρωση της διδασκα-
λίας των «Κυτταρικών οργανιδίων», με τη χρήση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου. 

Συμπεράσματα 

Οι Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητες στο σχεδιασμό μαθησιακού περιβάλλοντος για το γνω-
στικό αντικείμενο της Βιολογίας, λόγω της δυνατότητας που δίνει για μοντελοποίηση, 
απεικονίσεις και προσομοιώσεις βιολογικών φαινομένων. Καλλιεργούν την ενεργητική 
στάση των μαθητών/τριών απέναντι στη γνώση. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα 
και βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, επειδή κάθε μαθητής/τρια έχει τη δική 
του/της γνωσιακή δομή και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη νέα γνώση 
και με το δικό του/της ρυθμό. 

Όπως έδειξε και η επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, σε συνδυασμό 
με τις απόψεις των μαθητών/τριών στη συζήτηση που ακολούθησε: α) η χρήση των 
Τ.Π.Ε. κάνει σαφώς πιο ελκυστικό το μάθημα, το οποίο όμως χάνει σε λεπτομέρεια σε 
σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας β) οι καλοί/ές μαθητές/τριες προτιμούν 
τον δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, αφού αφ’ενός μεν έχει αποδειχθεί ότι τα κα-
ταφέρνουν περίφημα, αφ’ετέρου δε είναι εξοικειωμένοι/ες με το συγκεκριμένο τρόπο 
διδασκαλίας. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε ως μια γενική εικόνα που αποκόμισε η 
συγγραφέας του άρθρου, στα πλαίσια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας με τη χρήση του ψηφιακού διδακτικού σενα-
ρίου γ) η χρήση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για 
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Φυσικά δεν μετρήθηκε το ενδιαφέρον των μαθη-
τών/τριών, αλλά λήφθηκαν υπόψη οι απαντήσεις στην ερώτηση 9, όπου κάθε μαθη-
τής/τριας μπορεί να εκτιμήσει το ενδιαφέρον που έχει/δείχνει για το συγκεκριμένο μά-
θημα δ) η χρήση Τ.Π.Ε. ενεργοποιεί όλους τους μαθητές και είναι εντυπωσιακός ο 
τρόπος με τον οποίο όλοι και όλες συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Ως εκ τού-
του, η χρήση των Τ.Π.Ε. πρέπει να είναι πάντα το μέσο για τη βελτίωση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας και ποτέ ο σκοπός. 
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Η φιλία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ένα σενάριο διδασκαλίας με Ιστοεξερεύ-

νηση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου 

Τζιφόπουλος Χαρ. Μενέλαος  

Διδάσκων Α.Π.Θ.  

mtzifopo@edlit.auth.gr  

Περίληψη 

Η έννοια της φιλίας από την αρχαιότητα έως και σήμερα· στην εποχή της διάδοσης και 

της ευρείας χρήσης των ψηφιακών μέσων, φαίνεται ότι έχει αναπροσαρμοστεί, επανα-

προσδιοριστεί και εμπλουτιστεί. Με αφόρμηση την 3η Ενότητα «Φίλοι για πάντα» του 

σχολικού εγχειριδίου «Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου», θα παρουσιαστούν, όσο 

το δυνατόν πιο αναλυτικά, τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης μίας ιστοεξερεύνη-

σης, η οποία αφορά στο παραπάνω θέμα. Θα γίνει, ειδικότερα, αναφορά στους στόχους 

που τίθενται στο συγκεκριμένο σενάριο ιστοεξερεύνησης, μέσω της διαδικτυακής ε-

φαρμογής “Zunal”, όπως, επίσης, και στην «εργασία», στη «διαδικασία» και στην «α-

ξιολόγηση» αυτής της ιστοεξερεύνησης. Καταληκτικά, θα αναφερθούν τα διδακτικά 

και παιδαγωγικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο σύγχρονος μαθητής και η σύγ-

χρονη μαθήτρια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός τέτοιου διαδικτυακού περιβάλλο-

ντος μάθησης, με την καθοδήγηση, βέβαια, του/της εκπαιδευτικού της τάξης.  

Λέξεις-Κλειδιά: ΤΠΕ, ιστοεξερεύνηση, ρόλοι, ομάδες εργασίας, παιδαγωγικά οφέλη  

Εισαγωγή 

Οι ιστοεξερευνήσεις στην εκπαίδευση: οριοθέτηση και προϋποθέσεις υλοποίησης 

Ολοένα και περισσότερο, οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών βαθμίδων, 

φαίνεται να αναζητούν, συνεχώς, δημιουργικούς, καινοτόμους και, παράλληλα, αποτε-

λεσματικούς τρόπους εμπλοκής των σύγχρονων μαθητών και μαθητριών τους στην εκ-

παιδευτική διαδικασία. Σε μία τέτοια προσπάθεια, γίνεται εμφανές ότι κυρίαρχο, πλέον, 

ρόλο διαδραματίζουν τα σύγχρονα ψηφιακά-αλληλεπιδραστικά μέσα και, γενικότερα, 

οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Vrasidas, 2015). Σύγ-

χρονα και άκρως λειτουργικά εκπαιδευτικά λογισμικά-προγράμματα, συνεχώς ενημε-

ρωμένες διαδικτυακές πλατφόρμες και ιστότοποι πληροφόρησης, μπορούν να αποτε-

λέσουν χρήσιμα «εργαλεία» και πολύτιμο υλικό τόσο για την άρτια προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του ψηφιακού σχολείου, όσο και για την αποτελεσματική 

εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε θέματα, τα οποία άπτονται των ενδιαφερό-

ντων τους (Davidsen & Georgsen, 2010).  

Από τα τέλη του 20ού αιώνα, αξιοποιούνται, διεθνώς, στις σχολικές τάξεις συνεργατι-

κές μορφές μάθησης με τη συμβολή των ψηφιακών περιβαλλόντων ιστοεξερεύνησης 

(WebQuests). Ειδικότερα, ο B. Dodge (1995a), από τους πρώτους θεωρητικούς που 

ασχολήθηκε με τις ιστοεξερευνήσεις, αναφέρθηκε στα διδακτικά και παιδαγωγικά ο-

φέλη από την εργασία των μαθητών και μαθητριών μέσα από πηγές και διαδικτυακό 
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υλικό και ανέπτυξε, στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, το δικό του μοντέλο εργασίας 

με τη συμβολή της ιστοεξερεύνησης. Ο ίδιος ορίζει την ιστοεξερεύνηση ως «μία διε-

ρευνητικού τύπου δραστηριότητα, κατά την οποία οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 

αλληλεπιδρούν, αξιοποιώντας, κατά κύριο λόγο, πηγές και πληροφορίες, οι οποίες προ-

έρχονται από το Διαδίκτυο (Internet)» (Dodge, 1995b). Στις ιστοεξερευνήσεις, είτε σύ-

ντομης είτε μεγάλης διάρκειας, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν αναζητούν πηγές και 

διαδικτυακό υλικό από μόνοι/ες τους, αλλά αξιοποιούν τις πηγές και το διαδικτυακό 

υλικό, το οποίο υπάρχει αναρτημένο στο περιβάλλον της ιστοεξερεύνησης, από τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης τους (March, 2004).  

Πρόκειται, λοιπόν, για μία αρκετά καθοδηγούμενη διαδικασία, πρόσκτησης, αφομοίω-

σης, εμπέδωσης και, παράλληλα, κριτικής προσέγγισης της γνώσης. Οι  μαθητές και οι 

μαθήτριες, εν προκειμένω, αξιοποιώντας το υλικό που τους δίνεται, και αναλαμβάνο-

ντας, κάθε φορά, έναν διαφορετικό ρόλο (π.χ. επιστήμονες, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, 

ερευνητές κ.ά.), αναλύουν τις πληροφορίες, συνθέτουν το καινούριο τους «προϊόν» 

γνώσης και το παρουσιάζουν, συνήθως, στην ολομέλεια της τάξης τους (Gaskill, 

McNulty & Brooks, 2006· Gess, 2015).  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσω της εμπλοκής τους με τα ψηφιακά περιβάλλοντα 

ιστοεξερευνήσεων, εμπλουτίζουν τα γνωστικά τους σχήματα, κρίνουν και αποφασί-

ζουν τον τρόπο παράθεσης και παρουσίασης του υλικού τους, ανασκευάζουν, ενδεχο-

μένως, τις αρχικές τους σκέψεις και απόψεις για κάποιο θέμα, και, μακροπρόθεσμα, 

ασκούνται σε στρατηγικές κριτικής συνειδητότητας. Φαίνεται, όμως, να είναι διττός ο 

ρόλος αυτών των «περιβαλλόντων»· οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, δηλαδή, 

όχι μόνον ασχολούνται με ένα θέμα και αποκτούν γνώσεις (διδακτικό όφελος), αλλά 

και αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης τους, καθώς εργάζονται, συνήθως, 

ομαδικά και συνεργατικά (παιδαγωγικό όφελος) (Vidoni & Maddux, 2002). 

Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επεξεργασίας υλικού μέσω των 

ψηφιακών περιβαλλόντων ιστοεξερεύνησης είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και 

παρωθητικός, καθώς μπορεί να λειτουργήσει, βάσει του εποικοδομισμού (κοινωνικο-

πολιτιστική θεωρία της μάθησης) (Vygotksy, 1978), σαν μία «σκαλωσιά» (scaffold), 

από την οποία θα πιαστεί ο μαθητής και η μαθήτρια για την προαγωγή της γνώσης, τον 

εμπλουτισμό του γνωστικού του/της υπόβαθρου και, επιπλέον, για την απόκτηση-ενί-

σχυση κοινωνικών δεξιοτήτων (ομιλία στην ομάδα, συνεργασία, παρουσίαση στην ο-

λομέλεια, γνωστική σύγκρουση μέσω επιχειρημάτων, κ.ά.) (Otrel-Cass, Khoo & 

Cowie, 2012). Τα παραπάνω, ενισχύονται από τις βασικές αρχές, τις οποίες πρέπει να 

επιδιώκει ένας εκπαιδευτικός, όταν σχεδιάζει μία ιστοεξερεύνηση στο μάθημά του, ό-

πως είναι: 1) να αναζητά και να βρίσκει ενδιαφέρουσες και  ασφαλείς ιστοσελίδες για 

παιδιά, 2) να «οργανώσει» τα μέσα, τις πηγές, το υλικό του (δυνατότητες εργαστηρίου, 

υλικοτεχνική υποδομή, δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο) και τους μαθητές/τις μαθή-

τριές του (ανάθεση ρόλων), και να προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές για την 

εύρυθμη λειτουργία του σεναρίου διδασκαλίας του, 3) να κινητοποιεί τους μαθητές και 

τις μαθήτριές του για να οδηγηθούν στη γνώση (π.χ. το διαδίκτυο ως μία σύγχρονη-
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ψηφιακή «βιβλιοθήκη», παράφραση, σύνθεση και παρουσίαση πληροφοριών, να «ε-

πενδύει» ο εκπαιδευτικός σε συγκρουσιακά θέματα), 4) να αξιοποιεί, στο έπακρο, τα -

ψηφιακά- μέσα (παιδαγωγική αξιοποίηση των μέσων, όπου και όποτε, βέβαια, κρίνεται 

απαραίτητο), 5) να δημιουργεί, μέσω της «σκαλωσιάς», υψηλές προσδοκίες στους μα-

θητές και στις μαθήτριές του (πρόσληψη, προσαρμογή γνώσης και παραγωγή νέας γνώ-

σης) (Dodge, 2001). Τα παραπάνω πέντε στοιχεία, κατά τον Dodge, αναφέρονται ως οι 

πέντε βασικοί κανόνες για να δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός ένα επιτυχημένο περιβάλ-

λον ιστοεξερεύνησης. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αποδίδονται με την λέξη-ακρω-

νύμιο “FOCUS” (F-ind, O-rchestrate, C-hallenge, U-se, S-caffold). 

Τα στάδια-βήματα μίας ιστοεξερεύνησης 

Τα ψηφιακά-διαδικτυακά περιβάλλοντα ιστοεξερεύνησης χαρακτηρίζονται, στο σύ-

νολό τους, από λειτουργικότητα, φιλικότητα και ευκολία στη χρήση τους, ακόμη και 

από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ και τις ψη-

φιακές εφαρμογές τελευταίας τεχνολογικής γενιάς. Πιο συγκεκριμένα, η δομή μίας ι-

στοεξερεύνησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια-βήματα, όπως τα παρου-

σίασε και τα ανέλυσε ο Dodge (1995a· 1995b· 2002) και μεταγενέστερα άλλοι μελετη-

τές (ενδεικτικά: March, 2004· Halat, 2008· Unal, Bodur & Unal, 2012): 

1) Εισαγωγή (Introduction): σ’ αυτό το αρχικό στάδιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

ενημερώνονται για το θέμα-σχέδιο εργασίας (project) με το οποίο θα ασχοληθούν. Γί-

νεται, επίσης, αναφορά στους στόχους και στα ερωτήματα που τίθενται και πρέπει να 

επιτευχθούν και να απαντηθούν έως το τέλος αυτής της διαδικασίας. Βαρύνουσας ση-

μασίας είναι ο παράγοντας του εντυπωσιασμού και της ελκυστικότητας του θέματος, 

για την περαιτέρω κινητοποίηση και ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με το 

υπό διερεύνηση ζήτημα. 

2) Εργασία (Task): ο/η εκπαιδευτικός αναφέρεται, με σαφήνεια, στους ρόλους που θα 

αναλάβει είτε το κάθε άτομο ξεχωριστά είτε η κάθε ομάδα της τάξης. Γίνεται, κατ’ 

ουσίαν, ο καταμερισμός των εργασιών, ανάλογα με τους διδακτικούς και παιδαγωγι-

κούς στόχους που τίθενται για την κάθε ομάδα μαθητών/τριών. Οι μαθητές και οι μα-

θήτριες στο στάδιο αυτό αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να επιτύχουν μία εργασία-«απο-

στολή», συμβουλευόμενοι άρθρα, πηγές και πληροφοριακό υλικό. 

3) Διαδικασία (Process): αποτελεί το πιο σημαντικό στάδιο για τη διεξαγωγή μίας ερ-

γασίας με τη συμβολή της ιστοεξερεύνησης. Στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται αναλυ-

τικά ο τρόπος εργασίας των μαθητών/τριών (είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες) για την 

επίτευξη του στόχου και την δημιουργία-παρουσίαση του τελικού προϊόντος. Στο στά-

διο αυτό, επίσης, γίνεται λεπτομερής αναφορά στα βήματα που θα ακολουθήσει ο μα-

θητής και η μαθήτρια για να φτάσει στη γνώση. Παρατίθενται, δηλαδή, οι πηγές και 

όλο το ψηφιακό υλικό που θα συμβουλευτεί ο συμμετέχων και η συμμετέχουσα στην 

εκάστοτε ιστοεξερεύνηση. 
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4) Αξιολόγηση (Evaluation): ακολουθεί, συνήθως, η ποιοτική αξιολόγηση της επίδο-

σης των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχέδιο εργασίας. Η -

περιγραφική- αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσω μίας κλίμακας διαβαθμισμένων κριτη-

ρίων, της λεγόμενης ρουμπρίκας (rubric assessment). Με τον τρόπο αυτόν, ο/η εκπαι-

δευτικός στοχεύει τόσο στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών όσο και 

στην αξιολόγηση, στην οποία προβαίνουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στις 

υπόλοιπες ομάδες. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει και ο ίδιος τους μαθητές 

και τις μαθήτριές του, με γνώμονα, βέβαια, τις αρχικές προσδοκίες και τους στόχους 

που έθεσε στην ολομέλεια της τάξης του/της. Η αξιολόγηση, σε μία τέτοια λογική, δεν 

μπορεί να έχει στοιχεία ποσοτικού χαρακτήρα, αλλά λαμβάνει υπόψη παράγοντες, ό-

πως: επίτευξη γνωστικών, συναισθηματικών και παιδαγωγικών στόχων, συνεργασία 

των μελών μεταξύ τους, ετοιμότητα εμπλοκής, εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, κοι-

νωνικές δεξιότητες και, επίσης, την πληρότητα του τελικού «προϊόντος». 

Η φιλία άλλοτε και τώρα: διδακτικό σενάριο με ιστοεξερεύνηση 

Πλαίσιο ανάπτυξης σεναρίου: η διδακτική πρόταση-το σενάριο διδασκαλίας που πα-

ρουσιάζεται στην ανά χείρας δημοσίευση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του σεμιναριακού-

εργαστηριακού μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα», κατά τη διάρκεια 

του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016 στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο-

λογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.), στο Παράρτημα της Κοζάνης, σε δύο Τμήματα 

σπουδαστών/στριών.  

Τίτλος σεναρίου διδασκαλίας μέσω ιστοεξερεύνησης: Η φιλία άλλοτε και τώρα: ομοι-

ότητες, διαφοροποιήσεις, κίνδυνοι και προσαρμογές. 

Τάξη αναφοράς: Β΄ Γυμνασίου. 

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες. 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: το εν λόγω παράδειγμα ιστοεξερεύνησης μπορεί 

να αξιοποιηθεί, κυρίως, από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, συγκε-

κριμένα, από εκπαιδευτικούς θεωρητικών μαθημάτων (κυρίως φιλολόγους). Πιο συ-

γκεκριμένα, μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής 

Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και των Ξένων Γλωσσών.  

Αντιστοιχία με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.): συνδέεται άρρηκτα με το 

περιεχόμενο του Α.Π.Σ. του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, το οποίο απευθύ-

νεται σε μαθητές και μαθήτριες Β΄ Γυμνασίου.  

Πρωτοτυπία του συγκεκριμένου σεναρίου διδασκαλίας: αναφορικά με τα στοιχεία και-

νοτομίας και διαφορετικότητας, διαφαίνεται ότι στο εν λόγω σενάριο ο/η εκπαιδευτι-

κός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει, δημιουργικά και αποτελεσματικά, τα ψηφιακά-

αλληλεπιδραστικά μέσα και, γενικώς, τις ΤΠΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, αξιοποιεί-

ται ένα άκρως λειτουργικό και σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, η πλατφόρμα 

“Zunal” (www.zunal.com)· ένα, δηλαδή, περιβάλλον προσέγγισης ενός θέματος μέσω 
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της ιστοεξερεύνησης. Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι οποίοι/ες εμπλέκονται 

σε μία τέτοια διαδικασία, αναλαμβάνουν ρόλους, ασκούνται σε δραστηριότητες κριτι-

κής σκέψης, συνεργατικής μάθησης, ανάληψης πρωτοβουλιών, αναζήτησης υλικού 

από το διαδίκτυο, και αποκτούν, σταδιακά, δεξιότητες μεταγνώσης. Επιτυγχάνεται, ε-

πίσης, η πολύπλευρη και διεπιστημονική προσέγγιση ενός διαχρονικού θέματος, το ο-

ποίο άπτεται των ενδιαφερόντων των σύγχρονων μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο 

του ψηφιακής εποχής.  

Παιδαγωγική θεωρία-προσέγγιση: το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας μέσω ιστοε-

ξερεύνησης αξιοποιεί στοιχεία του εποικοδομισμού και, συγκεκριμένα, της  κοινωνι-

κοπολιτιστικής θεωρίας, καθώς κρίνεται σημαντικός ο διαμεσολαβητικός ρόλος 

του/της εκπαιδευτικού στη μάθηση. Ο/Η εκπαιδευτικός επιχειρεί μέσω της καθοδηγού-

μενης διαδικασίας της ιστοεξερεύνησης να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα σ’ αυτά 

που δεν γνωρίζει ο μαθητής και η μαθήτρια και σ’ αυτά που πρέπει να μάθει για να 

οικοδομήσει τη νέα γνώση (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης) (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

Διδακτικοί στόχοι: μετά το πέρας της ιστοεξερεύνησης, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

καθίστανται ικανοί/ές, ανάλογα με την ομάδα στην οποία εντάσσονται: 

 να αναφέρονται στη σύνδεση της φιλίας με την κοινωνικό-συναισθηματική και 

γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού-εφήβου (1η ομάδα), 

 να συνοψίζουν τις ψυχολογικές προεκτάσεις από τη δημιουργία φιλικών σχέσεων 

στο διαδίκτυο (λέξεις κλειδιά: ενδιαφέροντα, εμπιστοσύνη, εξαπάτηση) (1η ομάδα), 

 να ορίζουν βάσει κοινωνιολογικών μελετημάτων, την έννοια της φιλίας παλαιότερα 

και στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, αναφερόμενοι/ες στις τρεις κατηγορίες φίλων 

και στα πέντε στάδια εξέλιξης της (2η ομάδα), 

 να παρουσιάζουν, κριτικά, τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις από την εξαπάτηση 

κατά τη διάρκεια συνομιλίας ενός μαθητή με έναν "εικονικό-ψηφιακό" φίλο (2η 

ομάδα), 

 να παραθέτουν, αφαιρετικά και σύντομα, τα αποτελέσματα από τη μικρή τους έ-

ρευνα, για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από τη δημιουργία φιλικών σχέσεων 

μέσω διαδικτύου από γονείς (3η ομάδα), 

 να συμβουλεύονται υλικό, να αναζητούν επιπλέον υλικό και να παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους στον συντάκτη του περιοδικού, στο οποίο απασχο-

λούνται (3η ομάδα), 

 να παρουσιάζουν και να συζητούν το κοινωνικό φαινόμενο της φιλίας, με συγκε-

κριμένα παραδείγματα, από την αρχαιότητα έως και σήμερα (4η ομάδα), 

 να παραθέτουν τις διαφορές ανάμεσα στη σύναψη φιλικών δεσμών στο σχολείο και 

στο διαδίκτυο (4η ομάδα), 

 να παρουσιάζουν, μέσω πολυμεσικού υλικού, και να συζητούν τους κινδύνους που 

ως μαθητές και μαθήτριες, ενδεχομένως, έχουν συναντήσει κατά τη διάρκεια συζή-

τησης με κάποιον διαδικτυακό φίλο (5η ομάδα), 

 να προβληματίζονται σχετικά με τα μέτρα πρόληψης του έφηβου μαθητή και της 

έφηβης μαθήτριας, όταν συνομιλεί με ένα διαδικτυακό φίλο (5η ομάδα). 
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Πορεία διδασκαλίας: η πορεία της διδασκαλίας καθορίζεται, εξ ολοκλήρου, από τα 

στάδια μίας ιστοεξερεύνησης, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικότερα:  

Εισαγωγή (διάρκεια: 45΄): σ’ αυτό το -αρχικό- στάδιο, ενημερώνουμε τους συμμετέχο-

ντες και τις συμμετέχουσες για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν και θέτουμε, ως 

εκπαιδευτικοί, ορισμένα ερωτήματα, τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές 

και οι μαθήτριες μας μέσα από το συγκεκριμένο περιβάλλον καθοδηγούμενης μάθη-

σης. Ενημερώνουμε, εν προκειμένω, ότι σ’ αυτό το περιβάλλον μάθησης θα συνεργα-

στούμε για να προσεγγίσουμε την έννοια της φιλίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Θέ-

τουμε, ακόμη, ενδεικτικά, τα ακόλουθα ερωτήματα: 1. Πώς ορίζεται η φιλία; 2. Πόσο 

σημαντική παράμετρος είναι για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας; 3. Πώς μπο-

ρούμε να γνωρίσουμε φίλους στο διαδίκτυο; 4. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την 

εγκυρότητα των στοιχείων που μας παρουσιάζει ένας "διαδικτυακός φίλος"; 5. Ποια είναι 

τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία από τη "σύναψη" φιλικών σχέσεων από από-

σταση; Στο τέλος, της εισαγωγής ενημερώνουμε ότι θα συνεργαστούμε, θα επικοινω-

νήσουμε, θα εργασθούμε, θα διαβάσουμε, θα προβληματιστούμε, θα αναζητήσουμε, 

θα ερευνήσουμε, και, εν τέλει, θα αναστοχαστούμε. 

Εργασία (διάρκεια: 45΄): ακολουθεί η ανάληψη ρόλων των συμμετεχόντων/ουσών: Οι 

συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο μάθημα χωρίζονται, με τη συμβολή του/της 

εκπαιδευτικού της τάξης, σε πέντε ομάδες εργασίας, η καθεμία από τις οποίες αποτε-

λείται από πέντε μαθητές/τριες. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται οι ομάδες: α) των ψυ-

χολόγων, β) των κοινωνιολόγων, γ) των δημοσιογράφων, δ) των εκπαιδευτικών, και, 

δ) των μαθητών/τριών. Ο εσωτερικός καταμερισμός εργασιών των ομάδων προϋποθέ-

τει: 1) έναν χειριστή Η/Υ, ο οποίος εκτελεί τις οδηγίες που δίνονται και χειρίζεται τα 

ψηφιακά εργαλεία, που θα επιλέξει η ομάδα για την παρουσίαση της ιστοεξερεύνησης, 

2) έναν συντονιστή, ο οποίος θα λειτουργεί ως ο «αρχηγός» της ομάδας για να συντο-

νίζει, συμβουλεύει, καθοδηγεί, τηρεί τα χρονικά περιθώρια, συντονίζει τη συζήτηση, 

και να επιλύει προβλήματα που ανακύπτουν, 3) έναν συγγραφέα/συντάκτη, που θα ε-

πιμελείται τα κείμενα, θα συντάσσει και θα παραφράζει το υπό διερεύνηση υλικό, και, 

τέλος, 4) έναν παρουσιαστή, ο οποίος θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα/τελικό προϊόν 

μάθησης της ιστοεξερεύνησης στην ολομέλεια της τάξης του, θα συντονίζει και θα 

προωθεί την τελική συζήτηση. 

Διαδικασία (διάρκεια: 135΄): Στο επόμενο βήμα, στο στάδιο, συγκεκριμένα, της «Δια-

δικασίας», ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει, με μεγάλη σαφήνεια και αναλυτικά, τις 

δραστηριότητες/φύλλα εργασίας, με τα οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές και οι μαθή-

τριες μέσω της ιστοεξερεύνησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι δραστηριότητες 

που πρέπει να περατωθούν, ανά ομάδα εργασίας, για να ολοκληρωθεί η ιστοεξερεύ-

νηση και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι, είναι οι ακόλουθες:  

Φύλλα εργασίας/δραστηριότητες 

1η ομάδα: Οι ψυχολόγοι 
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Προτείνεται το εξής: α) Αναζητήστε, από τις παρακάτω πηγές, τα συναισθηματικά-

ψυχολογικά οφέλη που αποκομίζει ο έφηβος και η έφηβη κατά τη διάρκεια επικοινω-

νίας του/της με έναν φίλο ή με μία φίλη του/της, και συζητήστε τον ρόλο που διαδρα-

ματίζουν οι γονείς στη σύναψη φιλικών σχέσεων. β) Συντάξτε ένα σύντομο κείμενο 

(στον Επεξεργαστή Κειμένου-Word), το οποίο θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώ-

σεων του «Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης Εφήβων-ΚεΨΥπΕ», στο οποίο εργά-

ζεστε. 

Προτεινόμενες πηγές: 

 (1) http://www.epipsi.gr/pdf/2011/07_HBSC_2010_EPIPSI_2011.pdf.   (Κοκ-

κέβη, Ά., Ξανθάκη, Μ., Φωτίου, Α., & Καναβού, Ε. (2011). Φιλικές σχέσεις 

και επικοινωνία στους εφήβους. Σειρά θεματικών τευχών: Έφηβοι, Συμπερι-

φορές & Υγεία. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής). 

(2) http://www.sigmalive.com/simerini/news/173655/oi-filies-stin-efiveia.  

(Νίκου Γ. (2014). Οι φιλίες στην εφηβεία. Η Σημερινή (Εφημερίδα), Ημε-

ρομηνία δημοσίευσης: 26.10.2014). 

2η ομάδα: Οι κοινωνιολόγοι 

Η δραστηριότητα που προτείνεται είναι η ακόλουθη: α) Καταγράψτε, σε ένα Πρό-

γραμμα Παρουσίασης (PowerPoint, Prezi) τον ορισμό της φιλίας, τρεις κατηγορίες φί-

λων σύμφωνα με έρευνες σύγχρονων κοινωνιολόγων και τα πέντε στάδια εξέλιξης της. 

β) Σημειώστε τις αρνητικές συνέπειες από την «επένδυση» σε φιλίες στο διαδίκτυο 

(λέξεις κλειδιά: απομόνωση, έλλειψη κοινωνικοποίησης, χαμηλά επίπεδα κοινωνικό-

τητας, τάσεις αυτοκτονίας κ.ά.). 

Προτεινόμενες πηγές: 

(1) http://www.i-diadromi.gr/2015/03/blog-post_904.html. (Παλιούρης, Γ. (2015). 

Η φιλία είναι θησαυρός. Η Διαδρομή, Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.05.2015). 

(2) https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Kynigopoulos/publication/2621

87127/links/0deec536fa3174a505000000.pdf. (Κυνηγόπουλος, Γ. (2014). Οι 

διαδικτυακές φιλίες των εφήβων και η ποιότητά τους. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας. Ρέθυμνο, 2014.) 

3η ομάδα: Οι δημοσιογράφοι 

Η δραστηριότητα που προτείνεται είναι η εξής: α) Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της 

έρευνάς σας, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα και γραφήματα (μέσω του προ-

γράμματος των (Υπο)λογιστικών Φύλλων-Excel). β) Παραθέστε και σχολιάστε τα αυ-

τούσια λόγια (πρότυπες αναφορές) των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην έ-

ρευνά σας. 
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Προτεινόμενες πηγές: 

(1) http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/w/page/65555571/%CE%A6%CE%B9

%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9

4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%

BF. (Wiki μαθητών/τριών: Φιλία και Διαδίκτυο). 

(2) Πάρτε ιδέες, για να κατασκευάσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο σας από την πα-

ρακάτω ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/apapach/joomla2015/index.php/to-

sxoleio-mou/8-anakoinoseis/9-erotimatologio-gia-ti-filia-2.  

4η ομάδα: Οι εκπαιδευτικοί 

Η δραστηριότητα που τίθεται είναι η παρακάτω: α) Προσεγγίστε, ως φιλόλογοι, την 

έννοια της φιλίας. β) Παρουσιάστε, μέσα από ένα δικό σας άρθρο, τις εξελίξεις που 

προκύπτουν από την αναζήτηση διαδικτυακών φίλων στο στάδιο της εφηβείας. 

Προτεινόμενες πηγές: 

(1) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3085,12347/   

(Ο ορισμός της φιλίας. Αριστοτέλης, Ρητορική Β΄, 1380b35-1381a10). 

(2) http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=3

2&m=1. (Τα είδη της φιλίας. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1158a1-1159b24). 

(3) http://tassos-

filologos.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%99%CE

%91. (Ιστολόγιο ενός φιλολόγου). 

5η ομάδα: Οι μαθητές/τριες 

Η δραστηριότητα είναι η εξής: α) Δημιουργήστε ένα σύντομο βίντεο (3 λεπτών) στο 

οποίο θα παρουσιάζετε το σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο της σύναψης φιλικών σχέ-

σεων από το διαδίκτυο. Β) Γράψτε ένα κείμενο, έως 1.000 λέξεις, στο οποίο θα ση-

μειώνετε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αναζήτηση φίλων στο διαδίκτυο. γ) 

Αναφερθείτε, τέλος, στα οφέλη από την επικοινωνία στο διαδίκτυο, αλλά και από τη 

διά ζώσης αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους. 

Προτεινόμενες πηγές: 

(1) https://www.youtube.com.    

(2) http://www.saferinternet.gr (λέξεις κλειδιά: φίλοι-friends, διαδίκτυο-internet, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης-social networks). 
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Αξιολόγηση: Μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων/φύλλων εργασίας ο/η εκπαιδευτι-

κός αξιολογεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου διδασκαλίας τους μαθη-

τές και τις μαθήτριες του/της (διαμορφωτική αξιολόγηση), βάσει των αρχικών στόχων 

που έχει θέσει. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους συμμετέχοντες και τις συμμετέ-

χουσες να αξιολογηθούν μεταξύ τους μέσω μίας ρουμπρίκας με διαβαθμισμένα κριτή-

ρια αξιολόγησης (διάρκεια: 45΄).  

Παιδαγωγική αξιοποίηση 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας μέσω ιστοεξερεύνησης συμβάλει στη γνω-

στική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των εφήβων μαθητών και μαθη-

τριών. Οι συμμετέχοντες/ουσες: α) παράγουν κείμενα με διαφορετικό γλωσσικό ύφος, 

ανάλογα με τη δραστηριότητα που τους έχει ανατεθεί, β) συνεργάζονται, γ) επιχειρη-

ματολογούν, δ) αναζητούν πληροφορίες από το υλικό που τους έχει δοθεί, ε) οργανώ-

νουν τις πληροφορίες τους, στ) θέτουν ερωτήσεις και απορίες στην ομάδα τους, στις 

άλλες ομάδες και στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης τους, ζ) αναλαμβάνουν ρόλους, η) 

οδηγούνται, ενίοτε, σε γνωστική σύγκρουση, και, θ) παρουσιάζουν, ως μελετητές-ε-

ρευνητές, τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Μία τέτοια διαδικασία κινητο-

ποιεί τους μαθητές και τις μαθήτριες και συμβάλλει στην πρόσκτηση και οικοδόμηση 

της -νέας- γνώσης. 

Τα ψηφιακά-διαδικτυακά «εργαλεία» μπορούν να αποτελέσουν, όπως διαφάνηκε πα-

ραπάνω, χρήσιμα παιδαγωγικά μέσα διδασκαλίας και μάθησης. Η νέα ψηφιακή γενιά 

μαθητών και μαθητριών, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορεί να οικοδομήσει 

τα γνωστικά της σχήματα με την υποστήριξη των ψηφιακών μέσων και, παράλληλα με 

την κατάλληλη καθοδήγηση από τους «σημαντικούς άλλους»· τους σύγχρονους -κα-

ταρτισμένους στις ΤΠΕ- εκπαιδευτικούς. Η απόκτηση νέας γνώσης, ο εμπλουτισμός 

του ήδη υπάρχοντος γνωστικού κεφαλαίου, η -περαιτέρω- εξοικείωση με τα ψηφιακά 

μέσα, η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη, η βιωματική και συνεργατική 

μάθηση, η εμπλοκή σε καταστάσεις καθημερινότητας, καθώς, επίσης, η ανάληψη ρό-

λων και η επίλυση σύγχρονων προβλημάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο 

πλαίσιο ενός σεναρίου διδασκαλίας, αποτελούν κάποιους από τους βασικούς στόχους 

που οφείλει ο/η εκπαιδευτικός να θέτει, όταν αναπτύσσει ένα σενάριο διδασκαλίας με 

την υποβοήθηση των ΤΠΕ. 
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Ηλεκτρονική μάθηση και φορητές συσκευές στη προσχολική εκπαιδευτική πράξη 

«Ανακαλύπτω τα συναισθήματά μου» 

Αλοΐζου Βαλέρια 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

MSc “Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση” 

valeria.alo91@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το ενδιαφέρον μου για την οργάνωση της παρούσας έρευνας ξεκίνησε με αφορμή τους 

προβληματισμούς που μου δημιουργήθηκαν μέσα από την εμπειρία μου στην 

εκπαιδευτική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εργασία μου ως Νηπιαγωγός, 

παρατήρησα την εξής αντίφαση: Αφενός διαπιστώνεται ότι παρά την περί του 

αντίθετου φιλολογία, σήμερα πλέον αρκετά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, έχουν 

εκσυγχρονιστεί και διαθέτουν υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, γρήγορη σύνδεση 

στο Διαδίκτυο, διάφορα λογισμικά, και εν γένει αρκετά και σύγχρονα τεχνολογικά 

μέσα. Αφετέρου διαπιστώνεται ότι όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά, 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το κάνουν βάζοντας τους μαθητές σε παθητικό 

ρόλο θεατή ή ακροατή (παρακολούθηση video, παρουσιάσεων, ταινιών, κινουμένων 

σχεδίων, κλπ.). Έτσι όμως δεν αξιοποιούν το ουσιαστικό πλεονέκτημα που 

προσφέρουν τα μέσα αυτά, δηλαδή το κίνητρο για μάθηση και την εμπλοκή στη 

μαθησιακή διαδικασία μέσα από την αλληλεπίδραση, τη διαδραστικότητα, την 

αναζήτηση / ανακάλυψη της γνώσης και την ανάληψη ενεργού ρόλου στην οικοδόμηση 

της γνώσης. Παραδείγματα αυτής της στάσης υπάρχουν πολλά. Το κλασσικότερο είναι 

η χρήση του διαδραστικού πίνακα στο ρόλο απλού προβολέα (projector): Οι 

εκπαιδευτικοί συχνά προτιμούν να ετοιμάζουν θεματικές παρουσιάσεις, τις οποίες 

απλώς προβάλλουν στον διαδραστικό πίνακα, βάζοντας τα παιδιά στη θέση παθητικών 

δεκτών και όχι ενεργών ατόμων τα οποία θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να επιδιώκουν την 

αλληλεπίδραση με το ψηφιακό μαθησιακό υλικό μέσω του διαδραστικού πίνακα, 

καθώς και τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους για την επίτευξη ενός κοινού 

μαθησιακού στόχου. Φυσικά, για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να οργανώσει το υλικό 

του και να νιώσει σιγουριά για τον τρόπο που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 

διαδραστικού πίνακα, αλλά και των λοιπών νέων τεχνολογιών, εκτός από προσωπική 

ενασχόληση και κατάρτιση, χρειάζεται να κάνει και επιλογή των κατάλληλων για την 

τάξη του μέσων και εργαλείων. Μετά από εξέταση διάφορων εναλλακτικών κατέληξα 

ότι η ένταξη των φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική πράξη πληροί αυτούς τους 

όρους, ειδικά αν συνδυαστεί με μία ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης που θα οργανώνει 

και θα συντονίζει το εκπαιδευτικό / μαθησιακό μέρος του εγχειρήματος, φέρνοντας 

εκπαιδευτικό και μαθητές σε συνεργασία. Φυσικά δεν αρκεί μόνο το μέσο ή το 

εργαλείο οργάνωσης της διδασκαλίας. Αυτά που προέχουν είναι:  1. Η επιλογή του 

γνωστικού αντικειμένου, το οποίο είναι απαραίτητο να συνάδει με την ηλικία αλλά και 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να αποτελέσει κίνητρο για πνευματική και νοητική 

εξέλιξη, και 2. Η σχεδίαση και υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου που να ευνοεί 

τη χρήση του επιλεγμένου μέσου για τη διερεύνηση των ερωτημάτων, ειδικά 
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δεδομένου ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν κατέχουν γραφή και ανάγνωση. 

Κατά συνέπεια και μετά από την απαραίτητη βιβλιογραφική επισκόπηση, επιλέχθηκε 

το γνωστικό αντικείμενο της συναισθηματικής νοημοσύνης (emotional intelligence). 

Με αυτό ως επίκεντρο, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε ψηφιακό μαθησιακό υλικό και 

εκπαιδευτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

συναισθηματικής αγωγής, έτσι ώστε γονείς και παιδιά να εξερευνήσουν από κοινού 

τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη.  

 

Γνωστικό Αντικείμενο 

 

Τα συναισθήματα αποτελούν πολύ σημαντική συνιστώσα της ανθρώπινης φύσης με 

θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά και εν γένει πορεία και 

πρόοδο. Κάθε μας πράξη, κάθε μας σκέψη συνοδεύεται από ένα συναίσθημα. Η 

συναισθηματική φόρτιση δεν αποτελεί πρόβλημα όταν το άτομο διαθέτει τα 

«εργαλεία» – δηλαδή την εμπειρία και την ωριμότητα – να αναγνωρίζει τα 

συναισθήματα που το φορτίζουν και να τους δίνει διέξοδο, να τα εκτονώνει, ώστε να 

φεύγουν σχεδόν τόσο εύκολα όσο έρχονται (Pianta & Walsh, 1996). Συνεπώς τα 

συναισθήματα είναι μια πραγματικότητα κι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι 

να ανακαλύψουμε τους τρόπους διαχείρισής τους. Τα παιδιά που είναι σε θέση να 

επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους: 

 

 Χτίζουν και διατηρούν υγιείς σχέσεις, 

 Επικοινωνούν με θετικό κι όχι με αμυντικό τρόπο, 

 Αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις πιο θετικά, 

 Έχουν λιγότερο άγχος, 

 Χαίρονται περισσότερο τη ζωή! 

 

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος συναισθηματικής αγωγής, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν 

να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με υγιή τρόπο κι αυτό το κάνουν κυρίως 

«μέσω» των ενηλίκων που συναναστρέφονται – και οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στη ζωή τους (γονείς, δάσκαλοι, συγγενείς). Αυτός είναι και ο λόγος που 

επιλέχθηκε το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ως επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Επιπλέον αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε ως ομάδα-στόχος όχι 

μόνο το παιδί-μαθητής της προσχολικής ηλικίας αλλά και οι γονείς του, ως ένα 

συνεργαζόμενο δίπολο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηλεκτρονική μάθηση, Μάθηση μέσω φορητών συσκευών, 

Πλατφόρμα Moodle, Συναισθηματική Αγωγή, Προσχολική εκπαίδευση,  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα πρώτα στάδια της ζωής παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

συναισθηματικών ικανοτήτων. Οι μεταγενέστερες δεξιότητες οικοδομούνται πάνω 

στις πρώτες (Goleman, 2008). Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ευμετάβλητος και 

υπόκειται σε μια συνεχή διαδικασία ωρίμανσης με το πέρασμα του χρόνου. Η 
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εντονότερη ανάπτυξη παρατηρείται κατά την παιδική ηλικία. Οι εμπειρίες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάπλαση του εγκεφάλου, ειδικά στην παιδική 

ηλικία (Goleman, 2008). Το παιδί μέσω της μάθησης οδηγείται στην σταδιακή 

απόκτηση πιο εκλεπτυσμένων συναισθηματικών εργαλείων. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα πολυμέσα αποτελούν πλέον ένα σημαντικό μέρος 

της σύγχρονης καθημερινής ζωής, όχι μόνο ως αυτόνομα εργαλεία που διευκολύνουν 

την εργασία σε επαγγελματικό πλαίσιο, αλλά και ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Η 

επικράτηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), φέρνει τα παιδιά 

σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες από πάρα πολύ μικρή ηλικία πλέον. Τα παιδιά 

μπορούν να βλέπουν τηλεόραση, να χειρίζονται συσκευές αναπαραγωγής βίντεο και 

ήχου, να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και να χειρίζονται εν γένει ψηφιακές συσκευές 

με πολύ μεγάλη ευχέρεια. Τα παιδιά στις σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται ως 

«ψηφιακά ιθαγενείς» (Prensky, 2001). Πράγματι, άτομα σημερινής ηλικίας κάτω των 

21 ετών έχουν απασχοληθεί κατά μέσο όρο 10.000 ώρες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και βιντεοπαιχνίδια. Συνεπώς, εφόσον δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός της 

αυξανόμενης έκθεσης των παιδιών στις ΤΠΕ, είναι σημαντικό η εκπαιδευτική 

κοινότητα να διαμορφώσει υπεύθυνη στάση απέναντι στο φαινόμενο αυτό και να το 

εντάξει σωστά στην εκπαιδευτική πράξη. 

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας ποικίλλουν και 

είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν πιο ελκυστικές για 

τα ίδια. Η μορφή τους έχει αλλάξει καθώς από ηλεκτρονικές πλατφόρμες απλής δομής 

έχουν εξελιχθεί σε σύγχρονα πολυμεσικά λογισμικά παγκόσμιου ιστού. 

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των φορητών υπολογιστικών συσκευών γνωρίζει 

ραγδαία εξάπλωση στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που απαιτούν 

υπολογιστική επεξεργασία και σύγχρονες επικοινωνιακές υπηρεσίες. Οι φορητές 

υπολογιστικές συσκευές, ξεκινώντας από τους φορητούς υπολογιστές (laptops, 

portables) και προχωρώντας στις ταμπλέτες-υπολογιστές (Tablet PCs), προσωπικούς 

ψηφιακούς βοηθούς (PDAs) και τα κινητά τηλέφωνα τρίτης και τέταρτης γενιάς 

(smartphones), αξιοποιούν τις ΤΠΕ προσφέροντας φορητότητα η οποία με τη σειρά της 

στηρίζεται στην απανταχού πλέον διαθέσιμη ασύρματη επικοινωνία και 

συνδεσιμότητα. Οι νεώτερες γενιές των συσκευών αυτών έχουν μικρές διαστάσεις με 

οθόνες από 4’ έως 10’, είναι ελαφρές, διαθέτουν πλήρες λειτουργικό σύστημα (IOS, 

Android, Windows Phone) και ποικίλα λογισμικά, και χρησιμοποιούνται ως κινητοί 

ψηφιακοί βοηθοί και επικοινωνιακοί διαμεσολαβητές.  

Την τελευταία δεκαετία, οι ταμπλέτες-υπολογιστές ή απλά ταμπλέτες (tablets) φαίνεται 

να κερδίζουν έδαφος συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα συσκευών προηγούμενης 

γενιάς, όπως οι ψηφιακοί βοηθοί και τα κινητά τηλέφωνα. Το γεγονός ότι οι ταμπλέτες 

είναι ταυτόχρονα μια υπολογιστική συσκευή (ταμπλέτα με οθόνη αφής) και συσκευή 

επικοινωνίας (τηλέφωνο), τις καθιστά τις πλέον χρησιμοποιούμενες κινητές 

υπολογιστικές συσκευές, ενώ η πληθώρα των διαφορετικών προσφερόμενων 

εφαρμογών, κάνει δελεαστική την αξιοποίησή τους σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 
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Σύμφωνα με το ετυμολογικό λεξικό του Γ. Μπαµπινιώτη, η συνεργασία επεξηγείται 

ως: «Το να εργάζεται κανείς από κοινού µε άλλον ή άλλους για την επίτευξη κοινού 

στόχου, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας μεταξύ ομάδων ή ατόμων για 

επίτευξη κοινών στόχων» (Μπαµπινιώτης, 2002). Μεταφέροντας τον παραπάνω 

ορισμό στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, καταλήγουμε στο ότι η 

δραστηριοποίηση των μαθητών σε ομάδες θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της. Από αυτό προκύπτει και η βασική ιδέα της οµαδοσυνεργατικής μάθησης. Αξίζει 

να επισημανθεί ότι η ομαδοσυνεργατικότητα μπορεί να αναφέρεται είτε στην 

συνεργασία μεταξύ δασκάλου - μαθητή είτε στην συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

μιας ομάδας (Χατζηγεωργίου, 2004) 

Μέσα από την διερεύνηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας διαπιστώνεται πως η 

συμβολή της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο, ως εργαλείο για την 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλους τους γνωστικούς και 

ψυχοκοινωνικούς τομείς, είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω των δυνατοτήτων έκφρασης, 

δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, που εξασφαλίζει (Ζωγόπουλος, 2001). Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από 

διαδικασίας που περιλαμβάνουν συζήτηση, έρευνα, εκπόνηση ομαδικών εργασιών και 

από κοινού επίλυση προβλημάτων (Σολομωνίδου, 2001). 

 

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ένα 

δυναμικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, καθώς προσφέρει δυνατότητες 

αναζήτησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ταξινόμησης και παρουσίασης της 

πληροφορίας οι οποίες, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα διακίνησης πληροφορίας 

μέσω του διαδικτύου, επιτρέπουν στο μαθητή να επεξεργάζεται την γνώση 

ποικιλοτρόπως, να την προσεγγίζει ολιστικά και να μαθαίνει μέσα από ελκυστικά 

περιβάλλοντα μάθησης (Μπαμπινιώτης, 2000). 

Οργάνωση της Έρευνας και Φάσεις Εξέλιξης 

 

Η έρευνα συνεπώς οργανώθηκε στις εξής φάσεις: 

 

1. Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος και 

πολυμεσικού υλικού στην πλατφόρμα moodle. 

 

Το ηλεκτρονικό περιβάλλον στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης moodle 

ονομάστηκε «Ανακαλύπτω τα συναισθήματά μου» και σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε 

να απευθύνεται στους μαθητές του Νηπιαγωγείου με τη διαμεσολάβηση ενηλίκων, 

κάτω από ένα σενάριο από κοινού πρόσβασης και επεξεργασίας του υλικού (α) με τη 

νηπιαγωγό τους στο σχολείο και (β) με τους γονείς τους στο σπίτι. 
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Αρχικό βήμα πριν από την διαδικασία εισαγωγής του παιδαγωγικού υλικού στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle είναι να διαμορφωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών προσχολικής ηλικία καθώς 

προβάλλεται συνεχώς κατά την διάρκεια της παρέμβασης στην οθόνη του 

διαδραστικού πίνακα. 

 

Ως προς τη δόμηση και οργάνωση του υλικού εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα 

θέματα χωρίστηκαν με βάση τα βασικά συναισθήματα που έχουν επιλεγεί προς 

παρουσίαση στην τάξη. Η περιήγηση ξεκινά με το κεφάλαιο εισαγωγής στον κόσμο 

των συναισθημάτων, το οποίο και περιέχει τις πρώτες δραστηριότητες.  Ακολουθούν 

κατά σειρά ένα κεφάλαιο για καθένα από τα συναισθήματα που πραγματεύεται το 

περιβάλλον: 

 Λύπη,  

 Ευτυχία-χαρά,  

 Φόβος,  

 Θυμός, και  

 Αγάπη. 

 

Τέλος οι θεματικές ενότητες ολοκληρώνονται με το κεφάλαιο «Μια αγκαλιά 

συναισθήματα», όπου γίνεται συνοπτική αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα. 

Οι δραστηριότητες που πλαισιώνουν την εκάστοτε θεματική ενότητα, αφ’ ενός 

βασίζονται στους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί σύμφωνα με το διαθεματικό 

ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003), αφ’ 

ετέρου έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγεται η γνώση μέσα από 

δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2008).  
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2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης με βάση το υλικό της πλατφόρμας και 

φορητές συσκευές στην τάξη, συστηματικής διάρκειας μίας (1) εβδομάδας. 

 

Οι δραστηριότητες των ενοτήτων με και χωρίς την χρήση φορητών συσκευών, στις 

οποίες μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας του 

Τ.Ε.Ι Πειραία (http://teledu.teipir.gr/course/view.php?id=114), είναι οι εξής: 

 

Κεφάλαιο Εισαγωγής 

Εννοιολογικός Χάρτης (Concept Map) 

Παραμύθι: «Αυτό που νιώθω» 

Ζωγραφίζουμε και φωτογραφίζουμε με τα tablet 

Μόνα Λίζα – Περιγραφή πίνακα ζωγραφικής 

Δραματοποίηση πίνακα 

Διαδραστική Μόνα Λίζα 

Λύπη 

Τα δύο μωράκια – Περιγραφή εικόνας 

Baby Happy, Babby Sad – Αναγνώριση συναισθηματικής κατάστασης 

Μια λυπημένη μαϊμουδίτσα – Ψηφιακό πάζλ 

Η μικρή Λίλη έχασε τον σκυλάκο της τον Fluffy – Διδασκαλία προγραμματισμού στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα Make World 

Το Δεντρόσπιτο – Προβολή animation 

 

Ευτυχία-Χαρά 

Γίνομαι κι εγώ συνθέτης – Ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Compose music 

Χορεύουμε από χαρά – Μουσικοκινητική αγωγή 

Το μαγικό καπέλο της χαράς – Θεατρικό παιχνίδι  

Ταξιδεύοντας με τους ήχους της θάλασσας – Ψηφιακό μουσικό χωριό ΕΜΜΕΛΕΙΑ 

Φόβος 

Παιχνίδι Θησαυρού - Χρήση Tablet και QR Codes 

Βρες την φοβισμένη γατούλα Roly – Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης 

Τα 3 γουρουνάκια – Ψηφιακό κουκλοθέατρο 

Ο Φεγγαροσκεπαστής – Ψηφιακό παραμύθι 

Αγάπη 
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Τραγουδάμε όλοι μαζί για την αγάπη – Χορωδιακό τραγούδι 

Μέτρα τις καρδούλες – Παιχνίδι Μαθηματικών στον διαδραστικό πίνακα 

Η αγάπη για τον χορό – Προβολή animation 

Τι αγαπάει η καρδούλα σου; - Δραστηριότητα ενθάρρυνσης προφορικού λόγου 

Ο καραγκιόζης και η αγάπη - Ψηφιακό θέατρο σκιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

Θυμός 

Αν ο θυμός ήταν ένα χρωματιστό μπαλόνι τι χρώμα θα διάλεγες; - Εκπαιδευτική 

εφαρμογή στο tablet 

Ένας θυμωμένος δράκος – Δραστηριότητα επαυξημένης πραγματικότητας 

Κάρτες διαχείρισης θυμού – Ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι 

Δημιουργούμε όπως ο Jackson Pollock – Ομαδική εικαστική δημιουργία 

Λίγη μουσική και ο θυμός φεύγει στη στιγμή – Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Τα μαγικά 

μουσικά όργανα» 

Μια αγκαλιά συναισθήματα 

Το αλφάβητο των συναισθημάτων – Κάρτες παρουσίασης 

Η Πεπλοφόρος – Περιγραφή αρχαίου αγάλματος 

Χρωμάτισε την πεπλοφόρο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσείου Ακρόπολης 

Ψάχνοντας την Πεπλοφόρο – Εικονική περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης 

Τα συναισθήματα στην νοηματική γλώσσα –Καρτέλες αναφορά στον διαδραστικό 

πίνακα 

Τι μάθαμε; - Εννοιολογικός χάρτης αξιολόγησης 

 

3. Έπειτα ακολούθησε η υλοποίηση της παρέμβασης και η καταγραφή των 

στοιχείων (παρατήρηση παιδιών, συνεντεύξεις παιδιών, βιντεοσκόπηση, 

ερωτηματολόγια προς τους γονείς). 

4. Επεξεργασία στοιχείων και αποτελέσματα 

5. Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

Συμπεράσματα – Μελλοντικές Προεκτάσεις  

Μέσα από την μελέτη των στοιχείων και των στοιχείων και των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Η προσχολική εκπαιδευτική πράξη 

χρειάζεται νέα εργαλεία διδασκαλίας τα οποία μπορούν να εμπλουτίσουν τον τρόπο 

διδασκαλίας. Τα προϊόντα νέων τεχνολογιών, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι πλέον 

της καθημερινότητας των περισσότερων παιδιών. Στόχος της προσχολικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ο εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

υλικό και κατάλληλες εφαρμογές, οι οποίες θα πρέπει να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

παιδιών, να διεγείρουν την φαντασία τους και να τους παρέχουν την δυνατότητα 

προσωπικής εξερεύνησης των ποικίλων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά 

μέσα εκτός από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Φυσικά ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής πράξης. Ο ρόλος του είναι να 
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καθοδηγεί και να συμβουλεύει τα παιδιά αλλά και παράλληλα να μαθαίνει μέσα από 

την συνεργασία με τα παιδιά. 

 

Επίσης, παρ’ όλο που οι συσκευές νέας τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από ατομικότητα 

ως προς τη σχεδίαση και χρήση τους, στην εκπαιδευτική πράξη παρατηρήθηκε ότι, εάν 

ο εκπαιδευτικός τονίσει τα οφέλη της συνεργασίας και της ομαδικότητας στα πλαίσια 

μιας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, τα παιδιά δείχνουν θετική διάθεση 

να συνεργαστούν, «να μοιραστούν», να λειτουργήσουν σαν ομάδα.  

 

Αναφορικά με την στάση των γονέων, οι ίδιοι προσπαθούν να εξοικειωθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο με τα μέσα, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες 

κοινωνικές αλλά και επαγγελματικές ανάγκες. Στην πλειοψηφία τους, διατηρούν 

θετική στάση απέναντι στη χρήση συσκευών νέων τεχνολογιών από τα παιδιά 

προσχολική ηλικίας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει και η αντίθετη γνώμη, εκείνων που 

θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες είναι επικίνδυνες και απειλητικές για τα παιδιά. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και η εκπαίδευση των γονέων 

πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα, δεδομένου ότι τα παιδιά τους γεννήθηκαν και 

μεγαλώνουν σε ένα τεχνολογικά ανεπτυγμένο και διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο, όπου 

η επαφή με την τεχνολογία είναι αναπόφευκτη. Το ζήτημα είναι να ξέρουμε τον τρόπο 

με τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε τα παιδιά σ’ αυτήν ομαλά, στα πλαίσια του 

μέτρου και της δημιουργικής εμπλοκής.  

 

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα τροφοδότησε με αρκετό υλικό τη διερεύνηση της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαιδευτική πράξη. Άφησε όμως και 

αρκετές προοπτικές για επεκτάσεις στο μέλλον, για περαιτέρω έρευνα και μελέτη. 

Παραδείγματος χάριν, θα ήταν πολύ χρήσιμο να αξιολογηθεί συστηματικά τόσο η 

εκπαιδευτική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όσο και το υλικό της από 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μελετηθεί η στάση τους απέναντι στη χρήση της στην 

προσχολική εκπαιδευτική πράξη. 

 

Επίσης, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εάν τα παιδιά, μετά την πρώτη τους επαφή με τα νέα 

μέσα, σε ένα δεύτερο επίπεδο δημιουργούσαν πρωτογενές υλικό τα ίδια στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα μία ψηφιακή αφήγηση ή μία ταινία 

animation, έχοντας ως βάση της τεχνολογικές γνώσεις που αποκόμισαν από την 

εκπαιδευτική παρέμβαση. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να μελετηθεί εις βάθος η 

εξέλιξη της τεχνογνωσίας των παιδιών κατά την διάρκεια μιας σειράς οργανωμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον εάν 

η έρευνα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα παιδιών και γονέων, 

από διαφορετικά σχολεία και κοινωνικά στρώματα, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μια 

συγκριτική μελέτη που θα επέτρεπε και την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων.  

 

Κλείνοντας, η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση ολοκληρώθηκε με μια αισιόδοξη 

προοπτική όσον αφορά την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική προσχολική 

πράξη. Η τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του κατάλληλου 
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μαθησιακού περιβάλλοντος για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευόμενων. Το 

ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης φαίνεται ότι μπόρεσε να λειτουργήσει ως ένα 

περιβάλλον μάθησης που συνέβαλε στην εμπλοκή σε δια βίου δεξιότητες, όπως είναι 

η επίλυση προβλήματος και η παρουσίαση ιδεών και συναισθημάτων. Το γεγονός αυτό 

είναι το πιο σημαντικό καθώς συνάδει με τον σκοπό και τις αρχές την εκπαιδευτική 

πράξης και της παιδείας γενικότερα, καθώς σύμφωνα και με τον Πλάτωνα: «Η παιδεία 

είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους».  
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Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου: Μια εννοιολογική προσέγγιση 

Σαραντίδου Ελευθερία  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Μεταπτυχιακό στην Κλασική Φιλολογία 

rsarantidou@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι να αναδείξει μία διαφορετική προ-

σέγγιση κατά την διδασκαλία της ρητορικής στην Μέση Εκπαίδευση και συγκεκριμένα 

του Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία. Βασικός πυρήνας της πρότασης είναι η εξέταση 

επιλεγμένων εννοιών του κειμένου, μέσα από την μελέτη των οποίων ο μαθητής μπορεί 

να διαμορφώσει μία σφαιρική εικόνα όχι μόνο για τις κοινωνικές αξίες την εποχή της 

εκφώνησης του λόγου, αλλά και για τον τρόπο της καθιέρωσής τους. Ο μαθητής μέσα 

από μια σειρά ομαδικών διεργασιών, όπως η αναζήτηση των εννοιών αυτών σε διαφο-

ρετικά χωρία, η αντιπαραβολή τους με βάση τα συμφραζόμενα και η συναγωγή συμπε-

ρασμάτων, συνειδητοποιεί τελικά την δύναμη που μπορεί να κρύβει μία και μόνο λέξη 

για την νοηματοδότηση ενός κειμένου. 

Λέξεις-Κλειδιά: ρητορική, Μαντίθεος, έννοιες 

Εισαγωγή 

Η μελέτη των αρχαίων ρητορικών κειμένων στην Μέση Εκπαίδευση κρίνεται ιδιαιτέ-

ρως ελλιπής, καθώς στο Γυμνάσιο περιορίζεται στην διδασκαλία ελάχιστων αποσπα-

σμάτων από το πρωτότυπο, ενώ στο Γενικό Λύκειο αποτελεί μάθημα προσανατολι-

σμού για όσους από τους μαθητές επιλέξουν στην Β΄ Λυκείου την κατεύθυνση των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών. Μάλιστα από το σχολικό έτος 2014-2015 ορίζεται ότι από 

το σχολικό εγχειρίδιο Ρητορικά Κείμενα θα διδάσκεται μόνο ο Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγος 

του Λυσία μία ώρα εβδομαδιαίως, απόφαση που επιτείνει την ελλιπή επαφή των μαθη-

τών με το συγκεκριμένο γραμματειακό είδος. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για την διδασκαλία των Ρητορικών Κειμέ-

νων στην Β΄ Τάξη του Ενιαίου Λυκείου σε αδρές γραμμές θέτει ως στόχους για τους 

μαθητές να γνωρίσουν την σημαντική θέση που κατείχε η ρητορική στην ζωή των αρ-

χαίων Ελλήνων, να συνειδητοποιήσουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ρητορικού λόγου 

ως γραμματειακού είδους, καθώς και την σημασία που έχουν αυτά για την επιτυχία του 

λόγου. Με αυτόν τον τρόπο τελικά οι ίδιοι θα καταφέρουν να αξιολογήσουν κριτικά 

την προσπάθεια του ρήτορα να πείσει το ακροατήριο του. 

Αυτό που φαίνεται να απουσιάζει από την συγκεκριμένη στοχοθεσία είναι η σύνδεση 

του αρχαίου ρητορικού λόγου με τον σύγχρονο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον εκ-

παιδευτικό να καταφέρει να αναδείξει το στοιχείο της συνέχειας του ρητορικού λόγου, 

δηλαδή το ότι υπάρχει πάντα ως ανθρώπινη λειτουργία στην καθημερινή μας ζωή και 
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ότι δεν σχετίζεται μόνο με τις ξεχωριστές ώρες της ζωής μας, όπως συμβαίνει για πα-

ράδειγμα με την ποίηση (Αναστασίου 199). 

Το παραπάνω αποτελεί καίριο ζητούμενο στην εποχή μας, προκειμένου να καταφέ-

ρουμε να επαναπροσδιορίσουμε ως εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και ως κοινωνία την 

σχέση μας με την αρχαιότητα. Σύμφωνα με τον Τσάφο (109-110), η στάση απέναντι σε 

αυτό τον κόσμο δεν πρέπει να στοχεύει στην επισήμανση ταυτόσημων στοιχείων της 

αρχαιότητας και του σύγχρονου κόσμου, ούτε να εκβιάζει αυτή την ταυτότητα. Η 

σχέση ανάμεσα στον αρχαίο και τον σύγχρονο κόσμο πρέπει να αποτελεί ζητούμενο, 

ώστε να μας κατευθύνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία, που α-

σκεί ουσιαστικά παιδεία. Όπως παρατηρεί ο Αλεξίου (2010, 245), σε μια σύγχρονη 

διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών δεν έχουν θέση μονοδιάστατες ερμηνείες, αλλά 

πρέπει να ενισχύεται ο προβληματισμός με τα κείμενα, μαζί με τα κοινωνικά και υπαρ-

ξιακά προβλήματα που αυτά εγείρουν. 

Τα ρητορικά κείμενα είναι κατεξοχήν καθρέπτης της κλασικής αθηναϊκής κοινωνίας 

και της λαϊκής ηθικής της εποχής -popular morality- (Dover), και η αμεσότητα «ρήτο-

ρας- ακροατήριο» θέτει επί τάπητος τις συνιστώσες της ίδιας της δημοκρατίας. Οι έν-

νοιες που απαντούν, επί παραδείγματι, στον Ὑπὲρ Μαντιθέου του Λυσία ανήκουν στο 

πολιτικό λεξιλόγιο της εποχής μετά την πτώση των Τριάκοντα και σηκώνουν το βάρος 

της διαχρονικής τους πορείας και της συγχρονικής τους αξίας στο πλαίσιο των αναγκών 

της κοινότητας της πόλεως-κράτους. Οι μαθητές μέσα από το παράδειγμα του αρχαίου 

ρητορικού λόγου έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν στους τρόπους και τα μέσα πειθούς 

που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε πομπός. Η παρακολούθηση της κατασκευής των ἐντέ-

χνων πίστεων του ρήτορα και η κατανόηση της λειτουργίας τους κινητοποιεί την κρι-

τική τους ικανότητα και παράλληλα τους θωρακίζει απέναντι στην σύγχρονη προπα-

γάνδα των ΜΜΕ. Τέλος αλλάζει ο παραδοσιακός χαρακτήρας του μαθήματος και 

πλέον ο αρχαίος ελληνικός κόσμος φαντάζει στα μάτια των μαθητών πιο ελκυστικός, 

πιο ζωντανός και ενδιαφέρων. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων και με βάση τις νέες προοπτικές που διαφαίνονται 

για την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προτείνεται μία εννοιοκεντρική 

προσέγγιση (Ματσαγγούρας 2002) ορισμένων πολιτικών όρων του Ὑπὲρ Μαντιθέου 

λόγου του Λυσία. Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας μπορεί να χωρίσει την τάξη σε ομάδες εργασίας, από τις οποίες η κάθε μία 

θα αναλάβει την επεξεργασία ενός από τους προτεινόμενους όρους.  Οι μαθητές αρχικά 

καλούνται να παρατηρήσουν τους συγκεκριμένους όρους μέσα στο κείμενο και να προ-

βούν σε μία πρώτη προσέγγισή τους με βάση τις πρωτογενείς πληροφορίες που παρέχει 

το κείμενο ή ακόμα και με βάση τις ήδη υπάρχουσες  γνώσεις τους για τους όρους 

αυτούς. 

Στην συνέχεια, με την βοήθεια των ΤΠΕ προτείνεται η αντιπαραβολή μιας σειράς πα-
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ράλληλων χωρίων, από ποικίλα γραμματειακά είδη, που περιλαμβάνουν τους συγκε-

κριμένους όρους, προκειμένου να καταστεί σαφής όχι μόνο η σημασία τους αλλά και 

η πιθανή ιδεολογική τους φόρτιση, στη συγχρονία αλλά και στην ιστορική τους εξέ-

λιξη. 

Επιλογή Όρων 

Η επιλογή των προς μελέτη όρων στον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο γίνεται με σκοπό να ανα-

δειχθεί η πολιτική ιδιαιτερότητα που επικρατεί στην Αθήνα την εποχή της εκφώνησης 

του λόγου. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία η δημοκρατία έχει μεν αποκατα-

σταθεί στην Αθήνα μετά από το πραξικόπημα των Τριάκοντα, ωστόσο στην πόλη επι-

κρατεί ακόμα ένα κλίμα καχυποψίας και διχασμού. Αυτό το κλίμα επιβεβαιώνεται από 

την δικαστική υπόθεση του Μαντίθεου, καθώς πριν από την ανάληψη κάποιου δημό-

σιου αξιώματος βρίσκεται κατηγορούμενος ότι υπηρέτησε στο ιππικό την εποχή των 

Τριάκοντα. 

Ο πρώτος λοιπόν όρος που επιλέγεται είναι ο όρος ἱππεύς. Η μελέτη του όρου μέσα 

από ιστοριογραφικά κυρίως κείμενα αποδεικνύει ότι το σώμα των ιππέων στην Αθήνα 

συνδέθηκε σταδιακά στην συνείδηση των πολιτών με τους πραξικοπηματίες κι έτσι 

αρκούσε η συμμετοχή σε αυτό, ώστε να αποκλειστεί κανείς από τα δημόσια αξιώματα. 

Στην συνέχεια επιλέγεται ο όρος εὔνους. Μέσα από την αντιπαραβολή του όρου σε 

παράλληλα χωρία αντιλαμβάνεται κανείς για τον συγκεκριμένο όρο ότι συνδέεται πα-

ραδοσιακά με δημοκρατικά φρονήματα. Στη συνείδηση των δικαστών ο όρος εὔνοια 

αντηχεί την πολιτικά ορθή στάση του Ετεοκλή, όπως παρουσιάζεται από τον Κρέοντα 

στην Αντιγόνη (έναντι του κακόνου Πολυνείκη), αλλά και το πρότυπο του χρηστού πο-

λίτη του Θουκυδίδη. 

Η επόμενη φράση που επιλέγεται είναι το μετρίως βεβιωκώς. Ο Μαντίθεος ισχυρίζεται 

στους δικαστές ότι έχει ζήσει μια ζωή με μέτρο και μάλιστα την αντιπαραβάλλει με 

αυτή των κατηγόρων του. Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στο ότι το μετρίως ως προσ-

διορισμός για τον τρόπο ζωής ενός πολίτη αναφέρεται και στην συμμετοχή του στην 

δικαστική και στρατιωτική ζωή της πόλης. Ακολουθεί ο όρος ἐπιείκεια, με την χρήση 

του οποίου ο ρήτορας προσπαθεί να δείξει τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ομιλητή. 

Η αντιπαραβολή του όρου σε άλλα παράλληλα χωρία αποδεικνύει (όπως και στην πε-

ρίπτωση του όρου εὔνους) ότι πρόκειται για έναν όρο που συνδέεται με δημοκρατικά 

συμφραζόμενα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του όρου κομᾶν. Καθώς ο Μαντίθεος ζητά 

από τους δικαστές να τον κρίνουν με βάση την ζωή του στην πόλη και όχι με βάση το 

γεγονός ότι διατηρεί μακριά κόμη, αναδεικνύεται μία στερεοτυπική αντίληψη της επο-

χής που συνέδεε τους νεαρούς με τα μακριά μαλλιά με την φιλολακωνική παράταξη 

της πόλης. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από παράλληλα χωρία που προέρχονται 

κυρίως από τον Αριστοφάνη. Τέλος, επιλέγεται ο όρος φιλοτίμως. Οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι με την θετική σημασία που έχει ο νεοελληνικός όρος φιλότιμο. Ωστόσο, 
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οι πρώτες αναφορές του όρου στην αρχαία ελληνική γραμματεία έχουν σαφώς αρνη-

τική φόρτιση, καθώς η φιλοτιμία συνδέεται με την υπέρμετρη αγάπη για την δόξα, η 

οποία μπορεί να αποβεί καταστροφική για το άτομο ή την πόλη. Παρατηρούμε όμως 

ότι κατά την μετάβαση από τον 5ο στον 4ο αιώνα π.Χ. η σημασία της λέξης μετατρέπε-

ται σε θετική, ώσπου καταλήγει να παρουσιάζεται ως επιδίωξη για το άτομο. 

Διδακτική Πρόταση 

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι: 

1. Σε επίπεδο γνώσεων 

 Να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη ορισμένων όρων μέσα από την μελέτη σχε-

τικών αρχαιοελληνικών παραθεμάτων. 

 Να συσχετίσουν την αλλαγή του νοήματος των όρων με τις ιστορικές-πολιτικές συ-

γκυρίες της εποχής. 

 Να αποκτήσουν μία σφαιρικότερη εικόνα για την Αθήνα την εποχή της εκφώνησης 

του λόγου, αλλά και να αντιληφθούν τον αντίκτυπο της ήττας στον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο και της μεταβολής του καθεστώτος στην αθηναϊκή κοινωνία. 

2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 Να εξασκηθούν στη συγκριτική μελέτη διαφορετικών κειμένων με την βοήθεια της 

μετάφρασης. 

 Να συνδέσουν το κείμενο με τα δεδομένα της εποχής του. 

 Να μάθουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ για την μελέτη των 

αρχαίων ελληνικών κειμένων.  

3. Σε επίπεδο στάσεων 

 Να συνειδητοποιήσουν την σημασία της επιλογής μιας συγκεκριμένης φράσης ή 

λέξης στο πλαίσιο ενός πολιτικού ή δικαστικού λόγου. 

 Να αποκτήσουν μια κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους προπαγάνδα. 

 

Α΄ Φάση: Εισαγωγή στην μελέτη των όρων (1η διδακτική ώρα) 

Στο πρώτο μισό μέρος της πρώτης διδακτικής ώρας ο διδάσκων επιδιώκοντας να εισα-

γάγει τους μαθητές στην μελέτη των εννοιών, αλλά και στην σημασία που έχει η μελέτη 

αυτή, τους φέρνει σε επαφή με κάποιους φορτισμένους νοηματικά όρους από τον σύγ-

χρονο λόγο. Με τον τρόπο αυτό κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς ξε-

φεύγουν από το αυστηρό πλαίσιο του αρχαιοελληνικού κειμένου και μελετούν για 

πρώτη φορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος δείγματα του σύγχρονου κα-

θημερινού λόγου. Στην συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να παραγάγουν ένα δικό 

τους δείγμα νεοελληνικού λόγου, που να αναδεικνύει την σημασία της χρήσης φορτι-

σμένου νοηματικά λεξιλογίου για την εκπλήρωση του σκοπού του πομπού. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1η Δραστηριότητα: Να αξιολογήσετε κατά πόσο οι παρακάτω όροι έχουν θετική ή αρ-

νητική φόρτιση για εσάς σήμερα. 

α. νέγρος 

 

β. άσυλο 

 

γ. μνημόνιο 

 

2η Δραστηριότητα: Να σχηματίσετε δύο προτάσεις για κάθε μία από τις παραπάνω 

λέξεις. Να φροντίσετε στην πρώτη πρόταση η λέξη να έχει θετική φόρτιση και στην 

δεύτερη αρνητική. 

Β΄ Φάση: Επαφή με τους όρους στον Μαντίθεο (1η διδακτική ώρα) 

Στο δεύτερο μισό της πρώτης διδακτικής ώρας οι μαθητές της τάξης θα χωριστούν σε 

έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων (κατά προσέγγιση) και η κάθε μία θα επιμεληθεί ένα 

διαφορετικό Φύλλο Εργασίας που θα αφορά μία από τις εξής έννοιες που έχουμε επι-

λέξει για την παρούσα μελέτη: ἱππεύς, εὔνους, μετρίως βεβιωκώς, ἐπιείκεια, κομᾶν και 

φιλοτίμως. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Ομάδα Α  (ο όρος ἱππεὺς) – Δραστηριότητα: Αφού μελετήσετε τα αποσπάσματα 2,4,2 

και 2,4,4 από τα Ἑλληνικά του Ξενοφώντα που διδαχθήκατε στην προηγούμενη τάξη, 

να ανασυνθέσετε ποιος ήταν ο ρόλος του σώματος των ιππέων κατά την διάρκεια του 

πραξικοπήματος των Τριάκοντα στην Αθήνα. 

Ομάδα Β (ο όρος εὔνους) – Δραστηριότητα: Να επισημάνετε την ετυμολογική προέ-

λευση του όρου και στην συνέχεια να δημιουργήσετε πέντε νέες σύνθετες λέξεις με το 

ίδιο α΄ συνθετικό.  

Ομάδα Γ (ο όρος μετρίως βεβιωκὼς) – Δραστηριότητα: Να αναζητήσετε στην Πύλη 

της Ελληνικής Γλώσσας στο διαδίκτυο την σημασία του επιθέτου «μέτριος». Στην συ-

νέχεια να σχηματίσετε τρεις προτάσεις στην νέα ελληνική χρησιμοποιώντας το επίθετο. 

Ομάδα Δ (ο όρος ἐπιείκεια) – Δραστηριότητα: Να αναζητήσετε στην Πύλη της Ελλη-

νικής Γλώσσας στο διαδίκτυο την σημασία της λέξης «επιείκεια» στα νέα ελληνικά. 

Στην συνέχεια να σχηματίσετε τρεις προτάσεις στην νέα ελληνική χρησιμοποιώντας το 

ουσιαστικό. 

Ομάδα Ε (ο όρος κομᾶν) – Δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε το κεφάλαιο 82 από το 

πρώτο βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου, να παρουσιάσετε συνοπτικά (σε μία παρά-

γραφο) την εκδοχή του Ηρόδοτου για την μακριά κόμη των Σπαρτιατών.  

Ομάδα ΣΤ (ο όρος φιλοτίμως) – Δραστηριότητα: Να επισημάνετε την ετυμολογική 

προέλευση του όρου και στην συνέχεια να καταγράψετε τρεις φράσεις ή προτάσεις που 

να περιέχουν τον όρο, όπως τον χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. 

Γ΄ Φάση: Σύγκριση με άλλα κείμενα. (2η διδακτική ώρα) 

Η φάση αυτή είναι η πιο καθοριστική για την κατανόηση της σημασίας των όρων από 

τους μαθητές και ως εκ τούτου και η πιο απαιτητική. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το 

πρόγραμμα του Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (TLG), το οποίο μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί διαδικτυακά (χωρίς συνδρομή, κάνοντας μία εγγραφή) μέσα από την ιστο-

σελίδα https://stephanus.tlg.uci.edu/index.php. Οι μαθητές εξοικειώνονται με το πρό-

γραμμα, καθώς καλούνται να αναζητήσουν πόσες φορές και με ποια σημασία χρησι-

μοποιούνται οι όροι. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα χρήσης του TLG 

Η επιλογή παράλληλων κειμένων, από τον Λυσία και άλλους συγγραφείς, πρέπει να 

γίνει με κριτήριο τη διείσδυση των μαθητών στην ιδεολογική φόρτιση των εννοιών, 

στην ιστορική τους εξέλιξη και συγχρονικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την προσωπι-

κότητα του εκάστοτε συγγραφέα όσο και το γραμματειακό είδος. Είναι, για παρά-

δειγμα, σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πώς το εὔνους ταυτίστηκε με το 

πολιτικό λεξιλόγιο των δημοκρατικών, πώς επιτεύχθηκε η ένταξη της αρνητικής αντα-

γωνιστικής φιλοτιμίας στις θετικές συνεργατικές αξίες της πόλεως-κράτους, πώς το 

φαινομενικά αθώο κομᾶν αντιμετωπίζεται ως εκδήλωση φιλολακώνων, κατά συνέπεια 

φιλοολιγαρχικών, πώς το μετρίως βεβιωκώς μπορεί να εκληφθεί ως αποφυγή της κα-

τακριτέας κατασυκοφάντησης ιδιωτικών ή δημόσιων αντιπάλων αλλά και ως ύποπτη 

κοινωνικά απραγμοσύνη ή πώς ο προσδιορισμός ἐπιεικής παραπέμπει στην σύνεση ε-

νός σώφρονος πολίτη αλλά και στην αξιοπιστία του ρήτορα στη Ῥητορική του Αριστο-

τέλη. Ενδεικτικά παρατίθεται ένας πίνακας με κείμενα που θα μπορούσαν να αξιοποι-

ηθούν από κάθε ομάδα. 

Όρος Κείμενα 

ἱππεύς Ξεν, Ἑλλ. 2,42,2-4 

Ξεν, Ἑλλ. 3,1,4 

Αρ, Ἀθ. Πολ. 38,2 

εὔνους Σοφ, Ἀντ. 209-210 

Ξεν, Ἀθ. Πολ. 1,7 

μετρίως Αισχ, Κατὰ Κτησ. 3,170 

Λυσ, Περὶ τοῦ σηκοῦ 1 
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ἐπιείκεια Ισοκρ, Ἀρεοπ. 69 

Αριστ, Ῥητ. 1356a2-13 

κομᾶν Αριστοφ, Ἱπ. 578-580 

Αριστοφ, Νεφ. 14-16 

Δημ, Κατὰ Κόν. 34 

φιλοτίμως Ευρ,  Ἰφιγ. Αὐλ.513-527 

Θουκ,  2,65,7 & 3,82,8 

Ισ, Εὐαγ. 3 

Πίνακας 1: Προτεινόμενα κείμενα για σύγκριση 

Δ΄ Φάση: Αξιολόγηση και ανταλλαγή συμπερασμάτων. (3η διδακτική ώρα) 

Σε αυτήν την φάση οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης 

τα συμπεράσματα, στα οποία οδηγήθηκαν με βάση την μελέτη των παράλληλων κει-

μένων. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, για να παρουσιά-

σει τα συμπεράσματά της και στην συνέχεια οι υπόλοιποι μαθητές καλούνται να τα 

αξιολογήσουν.  

Μετά από την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων όλων των ομάδων ο εκπαιδευτικός α-

πευθύνει πλέον ορισμένα κοινά ερωτήματα σε όλες τους μαθητές και τους καλεί να 

αξιολογήσουν κατά πόσο ο ρήτορας επιτυγχάνει τελικώς το σκοπό του με την χρήση 

των συγκεκριμένων όρων. Με άλλα λόγια, οι μαθητές καλούνται να κρίνουν σε ποιο 

βαθμό το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο ρήτορας συνέβαλε στην επίτευξη της ηθο-

ποιίας. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (Συμπεράσματα-Αξιολόγηση) 

1η Δραστηριότητα: Σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 να αξιολογήσετε σε ποιο βαθμό 

η επιλογή του συγκεκριμένου όρου που μελετήσατε ως ομάδα εξυπηρετεί τον σκοπό 

του ρήτορα. 

 

2η Δραστηριότητα: Από κάθε ομάδα να οριστεί ένας εκπρόσωπος, ο οποίος θα παρου-

σιάσει στις υπόλοιπες ομάδες προφορικώς τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν ό-

λοι μαζί σχετικά με τον προς μελέτη όρο. 
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Συμπεράσματα 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Αρχικά θα 

επιτύχουν να προσεγγίσουν καλύτερα την εποχή της εκφώνησης του λόγου του Λυσία. 

Έπειτα θα συνειδητοποιήσουν έναν από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο ρήτορας για 

να επιτύχει την ἠθοποιία. Επιπλέον θα συνειδητοποιήσουν την αλλαγή της σημασίας ή 

της φόρτισης μιας λέξης ανάλογα με τις συνθήκες της εκφοράς της, στην συγχρονική 

και διαχρονική προσέγγιση των αξιών του αρχαίου κόσμου. Αυτό αποτελεί μία σημα-

ντική δεξιότητα για τους σύγχρονους νέους, καθώς ενισχύει την ανάδειξη της επικαι-

ρότητας των αρχαίων ελληνικών κειμένων, τα οποία μπορούν να είναι ένα ελκυστικό 

και ζωντανό, καθόλου ξένο προς τις αγωνίες του σύγχρονου νέου μάθημα. Τέλος μπο-

ρεί να λειτουργήσει ως εφόδιο για την προστασία τους από οποιαδήποτε μορφή προ-

παγάνδας. 

Σημείωση και Ευχαριστίες 

Η παρούσα πρόταση διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας «Λυσίας, 

Ὑπὲρ Μαντιθέου: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και μια Νέα Διδακτική Πρόταση», που 

εκπονήθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Κλασικής Φιλολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επόπτη τον αναπληρωτή καθηγητή 

κ. Αλεξίου Ευάγγελο, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη καθοδήγηση 

και υποστήριξη. 
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Πετρέα Κυριακή 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας 

Φιλιππάκης Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας 

Ιωαννίδης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο αποτελεί πρόταση για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου 

με τη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Βασική 

επιδίωξη του σεναρίου είναι οι μαθητές να εξετάσουν σε βάθος και να κατανοήσουν 

την ιστορική περίοδο του Μικρασιατικού Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστρο-

φής. Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου επιτυγχάνονται μέσω της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και της διερευνητικής μεθόδου με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών στο μάθημα αλλά και τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας. Ως προς τη 

χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, η αναζήτηση και η 

καταγραφή της ιστορικής πληροφορίας μέσα από έγκυρες ιστοσελίδες ιστορικού πε-

ριεχομένου και η σύνθεση του υλικού με τελικό παραδοτέο έναν διαδικτυακό τόπο ένα 

βίντεο συνιστούν τους βασικούς άξονες και τους στόχους του εκπαιδευτικού σεναρίου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορική έρευνα, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Διαφοροποιημένη διδασκα-

λία, Ομαδοσυνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

Το σενάριο σχεδιάστηκε, ώστε οι εκπαιδευτικοί ακολουθώντας τις αρχές της διαφορο-

ποιημένης διδασκαλίας να καθοδηγήσουν τους μαθητές, για να φτάσουν στην κατά-

κτηση της νέας ιστορικής γνώσης στο πλαίσιο ενός ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μά-

θησης. Υλοποιήθηκε σε επίπεδο τάξης, στη Γ΄ Γυμνασίου. Η συμμετοχή των μαθητών 

στην ερευνητική εργασία ήταν υποχρεωτική. Συνολικά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

σενάριο συμμετείχαν 104 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Για την υλοποίηση του σεναρίου εφαρμόζεται η μέθοδος της διαφοροποιημένης δι-

δασκαλίας εστιασμένης στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, μέσω της οποίας 

οι μαθητές οικοδομούν τη νέα ιστορική γνώση.  
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Σήμερα περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν οι διδάσκοντες πρέπει να χρησιμοποιούν 

πολλαπλούς τρόπους, για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της διδασκαλίας τους καθώς 

και την πορεία μάθησης των παιδιών, αξιοποιώντας πολλαπλές διδακτικές τεχνικές και 

ποικίλα διδακτικά εργαλεία. Το μάθημα της Ιστορίας προφέρει το πλαίσιο για την α-

ξιοποίηση των αρχών και των μεθόδων της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Η παιδα-

γωγική θεωρία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας βασίζεται στην παραδοχή ότι οι 

μαθητές σε μια τάξη διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τρία κριτήρια: 

1. ετοιμότητα, 

2. ενδιαφέρον,   

3. μαθησιακό τύπο (οπτικοί, ακουστικοί, κινητικοί, μαθηματικοί/λογικοί μαθη-

σιακοί τύποι) 

Το πρώτο κριτήριο σχετίζεται με το πόσο αποδοτική υπήρξε η μελέτη και η απόδοση 

του μαθητή. Το δεύτερο κριτήριο σχετίζεται με την ιδιοπροσωπία κάθε μαθητή, τα ε-

θερίσματα και τις εμπειρίες του, αλλά και με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Το τρίτο 

κριτήριο συνδέει τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με τη θεωρία γνώσης περί πολλα-

πλής ευφυΐας και πολλαπλής νοημοσύνης 

Παράλληλα, το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στο μοντέλο της ομαδο-

συνεργατικής μάθησης. Η συνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία 

των μαθητών σε ομάδες και την ανάληψη καθορισμένων ρόλων στο πλαίσιο των ομά-

δων αυτώνΤα βασικά χαρακτηριστικά της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σχετίζο-

νται με τη δημιουργία και στη συνέχεια την εμπέδωση ενός ιδιαίτερου μαθησιακού 

κλίματος, στο οποίο σημαντική είναι η ανάπτυξη νέων διαπροσωπικών σχέσεων με-

ταξύ των μελών της ομάδας.  

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι στόχοι του σεναρίου προσδιορίστηκαν σε τρία επίπεδα: α) ως προς το γνωστικό 

αντικείμενο, β) ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και γ) ως προς τη χρήση των σύγ-

χρονων τεχνολογιών. Έτσι, επιδιώκεται οι μαθητές: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: α) να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες πολιτικές και κοι-

νωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία και στην Οθωμα-

νιική Αυτοκρατορία κατά την περίοδο του Μικρασιατικού Πολέμου αλλά και κατά τη 

διάρκεια των χρόνων αμέσως πριν από αυτόν β) να μελετήσουν σε βάθος και να κατα-

νοήσουν τις αιτίες και τις αφορμές που οδήγησαν στο Μικρασιατικό Πόλεμο γ) να α-

ναζητήσουν πληροφορίες για τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό και καθορι-

στικό ρόλο στα συγκεκριμένα γεγονότα δ) να μελετήσουν τις συνέπειες του Μικρασια-

τικού Πολέμου τόσο για τον πληθυσμό της Ελλάδας όσο και για τους πρόσφυγες ε) να  

μελετήσουν τον απόηχο της συγκεκριμένης περιόδου στη λογοτεχνία, την ποίηση και 

τη μουσική. 
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Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: α) να εργαστούν σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά της προσωπικότητας τους αλλά και σύμφωνα με το μαθησιακό τους τύπο 

β) να στηρίξουν την έρευνα και τη μελέτη τους σε προγενέστερες εμπειρίες τους αξιο-

ποιώντας ερεθίσματα και προϋπάρχουσες γνώσεις γ) να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο της διερευνητικής μεθόδου δ) να αναπτύξουν συ-

νεργατικότητα και να καλλιεργήσουν το διάλογο για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού 

στο πλαίσιο του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης ε) να έλθουν σε επαφή με τη 

μέθοδο προσέγγισης και έρευνας των ιστορικών γεγονότων που χρησιμοποιεί ο ιστο-

ρικός και να εκτιμήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα της ιστορικής έρευνας στ) να 

εξοικειωθούν στην ανάλυση ιστορικών πηγών και να τις συνδέουν με τις ιστορικές τους 

γνώσεις ζ) να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου και συγκεκριμένα στη σύνθεση ιστο-

ρικού κειμένου. 

Ως προς τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών: α) να συνειδητοποιήσουν ότι οι Τ.Π.Ε. 

μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης, κα-

θώς επιτρέπουν και ενθαρρύνουν την πρόσβαση σε ευρύ πεδίο πληροφοριών β) να α-

ναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και διαχείρισης των πληροφοριών που α-

ντλούν από το διαδίκτυο γ) να αξιοποιήσουν ανοιχτά λογισμικά τα οποία προάγουν την 

ιστορική έρευνα, δ) να ασκηθούν στη χρήση λογισμικών με στόχο το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ενός διαδικτυακού τόπου παρουσίασης της εργασίας και των αποτελε-

σμάτων της ερευνάς τους ε) να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των 

Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. 

Παιδαγωγικό Πλαισίο 

Σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Ιστορίας (ΕΠΠΣ) ως γενικός 

σκοπός του μαθήματος ορίζεται «η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορικής συ-

νείδησης. Ο κοινά αποδεκτός σκοπός της μελέτης της Ιστορίας που αφορά τη γνώση 

του παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος, 

υφίσταται ως βασική ιδέα για τον προσδιορισμό της ιστορικής συνείδησης και ιστορι-

κής σκέψης. Ειδικότερα, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ι-

στορικών γεγονότων και τη σύνδεση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια 

ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε συ-

γκεκριμένες καταστάσεις και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκδήλωση 

υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι με τη διδασκαλία της Ιστο-

ρίας μπορεί ο μαθητής να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος 

αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός 

ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και συνεί-

δησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην 

προετοιμασία συνειδητών πολιτών» 

Ειδικότερα μέσω του μαθήματος της ιστορίας στόχος είναι: 
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 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα 

μιας εξελικτικής πορείας, με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους. 

 Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν 

το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν υ-

πεύθυνα το μέλλον τους. 

 Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινω-

νίας στην οποία ζουν. 

 Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της συ-

νεισφοράς τους στον παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και 

σεβασμού στο διαφορετικό. 

 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης 

των ιστορικών πηγών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει το πλαίσιο για τον εκπαιδευτικό να κινηθεί στην 

κατεύθυνση της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό 

κρίθηκε ότι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, του οποίου η εφαρμογή θα 

εκτεινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα αποτελούσε μία ευκαιρία να 

ασχοληθούν σε βάθος τα παιδιά με ένα θέμα, να το μελετήσουν διεξοδικά και να το 

παρουσιάσουν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.  

Η εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο πλαίσιο του εκπαι-

δευτικού σεναρίου έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν με τρόπο που 

ταιριάζει στην προσωπικότητά τους και τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν πώς οι γνώ-

σεις και οι έως τώρα εμπειρίες τους μπορούν να αποτελέσουν την πλατφόρμα για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε με τρόπο που επέ-

τρεπε τη διαθεματική προσέγγιση των υπό μελέτη ιστορικών γεγονότων. Συγκεκριμένα 

συνδυάστηκαν επιστημονικά πεδία και δημιουργήθηκαν με τον τρόπο αυτό επιστημο-

νικοί κρίκοι απαραίτητοι για τη διαθεματική οργάνωση που επιδιώκουν την καλλιέρ-

γεια της ιστορικής συνείδησης των μαθητών αλλά και της συνείδησης του ενεργού πο-

λίτη. Σκοπός ήταν οι μαθητές, ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, να αναπτύξουν βασικές 

επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες για την έρευνα και την ουσιαστική μελέτη της ιστο-

ρίας, αλλά και ευρύτερες δεξιότητες ερμηνείας ιστορικών και πολιτικών γεγονότων.  

Εφαρμογή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε από μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου. Τα 

θέματα που μελετήθηκαν ενδεικτικά συνδέονται με θεματικές ενότητες του αναλυτικού 

προγράμματος της Γ΄ Γυμνασίου στα παρακάτω επιστημονικά πεδία: 

 Ιστορία 

 Νεοελληνική Λογοτεχνία 

 Νεοελληνική Γλώσσα 
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 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

 Πληροφορική 

 Καλλιτεχνικά 

 Μουσική 

Οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του εκ-

παιδευτικού σεναρίου αλλά και οι επιμέρους εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί στόχοι που 

καθορίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς κατά το σχεδιασμό του σεναρίου ήταν οι ακό-

λουθοι: 

1. Καταγραφή και εμπεριστατωμένη μελέτη από τους μαθητές των ιστορικών γε-

γονότων της περιόδου 1919- 1924 

2. Διερεύνηση και ουσιαστική κατανόηση του ιστορικού πλαισίου της εποχής 

3. Διαμόρφωση κριτηρίων ιστορικής και πολιτικής ερμηνείας των ιστορικών γε-

γονότων 

4. Καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των μαθητών 

5. Αντιμετώπιση των ιστορικών γεγονότων ολιστικά μέσω της κατανόησης και 

της ερμηνείας των παραμέτρων που συνθέτουν μία ιστορική περίοδο 

6. Διαμόρφωση κριτηρίων που σφυρηλατούν τη δημοκρατική συνείδηση και τη 

διάθεση υπεράσπισης αξιών που σχετίζονται με την ελευθερία, την ανεξαρτη-

σία, τη ζωή. 

7. Έρευνα και ανάλυση ιστορικών πηγών 

Μεθοδολογία Εφαρμογής 

Η πρώτη φάση εφαρμογής του σεναρίου και υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου 

ήταν η μελέτη των ιστορικών γεγονότων της εποχής 1919 - 1924, με στόχο την κατα-

νόηση του ιστορικού πλαισίου της εποχής Οι μαθητές μελέτησαν τα ιστορικά γεγονότα 

της περιόδου με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των καθηγητών τους. Αναζήτη-

σαν πληροφορίες για τα γεγονότα της περιόδου μέσα από πρωτογενείς και δευτερογε-

νείς ιστορικές πηγές.  

Πρωτογενείς πηγές:  

 Μαρτυρίες και συνεντεύξεις 

 Εφημερίδες και άλλα έντυπα της περιόδου  

 Φωτογραφικό Υλικό 

 Βίντεο και ντοκιμαντέρ. 

Δευτερογενείς πηγές: 

 Ιστορικά συγγράμματα  
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 Άρθρα και ιστορικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί και αποτυπώνουν επιστη-

μονικά τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου. 

 Βιογραφίες  

 Λογοτεχνικά έργα 

 Ποιήματα 

 Διαδικτυακοί τόποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η πορεία των δραστηριοτήτων καθορίστηκε από φύλλα εργασίας, ειδικά σχεδιασμένα 

από τους εκπαιδευτικούς. Στόχος της συγκεκριμένης προσέγγισης ήταν να καθοριστεί 

η πορεία της έρευνας αλλά και η εμπέδωση από τους μαθητές ενός σωστού τρόπου 

ερευνητικής προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων.  

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Η δημιουργία ομάδων και η 

συνεργασία των μαθητών στο πλαίσιο αυτών επελέγη ως μέθοδος εργασίας, καθώς τα 

οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές είναι πολλαπλά.  Ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

της εργασίας σε ομάδες είναι η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, η καλ-

λιέργεια των αισθημάτων αλληλοβοήθειας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας (συζήτηση και 

επίλυση ενός προβλήματος). Με την καθοδήγηση και την ουσιαστική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά και ισότιμα, ενώ παράλληλα δη-

μιουργήθηκε σε όλα τα παιδιά ένα αίσθημα θετικής αλληλεπίδρασης, αφού η επιτυχία 

της ομάδας εξαρτάται από την επιτυχία κάθε μέλους της, και αντίστροφα. Κάθε ομάδα 

είχε αναλάβει τη μελέτη μίας διαφορετικής πτυχής της συγκεκριμένης ιστορικής πε-

ριόδου. Κάθε ομάδα μελέτησε από διάφορες πηγές το υποθέμα που είχε αναλάβει και 

το παρουσίασε στη συνέχεια στην ολομέλεια της τάξης.  Κάθε υποθέμα παρουσιάστηκε 

και συζητήθηκε αναλυτικά με σκοπό την ουσιαστική κατανόηση, την ανταλλαγή από-

ψεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Ολοκλήρωση Εργασιών Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής και μελέτης του υλικού οι μαθητές ασχολήθηκαν 

με τη δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου, στον οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά όλη 

η πορεία των εργασιών και της έρευνας των μαθητών. Τα στάδια δημιουργίας του δια-

δικτυακού τόπου ήταν τα εξής: 

 Περιεχόμενο: Συζήτηση και Προβληματισμός. Το πρώτο στάδιο της εργασίας 

τους ήταν ο προβληματισμός σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του διαδι-

κτυακού τόπου. Ο προβληματισμός αυτός των παιδιών ήταν ένας από τους βα-

σικούς στόχους της εργασίας, καθώς οδηγεί σχεδόν αυτόματα στην κατανόηση 

της αξίας της αντικειμενικότητας στην καταγραφή και παρουσίαση ιστορικών 

γεγονότων.  

 Καθορισμός Δομής και Περιεχομένου: Στη συνέχεια οι μαθητές σε συνεργασία 

με τους καθηγητές τους διαμόρφωσαν τη δομή του διαδικτυακού τόπου και κα-

θόρισαν τις ενότητες. 
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 Συλλογή και Κατανομή Υλικού: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες συγκέντρω-

σαν υλικό και το διαμόρφωσαν κατάλληλα, για να ενσωματωθεί στο διαδι-

κτυακό τόπο. Το υλικό το οποίο συγκέντρωσαν αποτελείται από αφηγηματικά 

κείμενα, άρθρα, ιστορικές πληροφορίες, βίντεο, μουσικά κομμάτια, λογοτε-

χνικά έργα. Για τη συγγραφή των κειμένων στηρίχτηκαν σε πηγές και ιστορικά 

κείμενα που είχαν προεπιλέξει.  

Συμπεράσματα 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας τα σχολικά βιβλία δεν πρέπει να πα-

ρουσιάζονται στους μαθητές ως η απόλυτη αυθεντία γνώσης και η μόνη πηγή πληρο-

φόρησης. Μέσα από ερευνητικές εργασίες που ωθούν τους μαθητές να συνεργαστούν, 

να ερευνήσουν, να θέσουν ερωτήματα, να αναζητήσουν τις απαντήσεις και να καταλή-

ξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, μαθαίνουμε στα παιδιά ότι η ιστορική πληροφορία 

είναι δύναμη, όταν κάποιος είναι σε θέση να την αναζητά σε διάφορες πηγές, να την 

κρίνει και να μαθαίνει από αυτή. Σε έναν κόσμο όπου τόσες διαφορετικές και συχνά 

συγκρουόμενες έως ανταγωνιστικές μεταξύ τους φωνές ισχυρίζονται τη δική τους εκ-

δοχή της πραγματικότητας ως την αληθινή, ο αυριανός πολίτης πρέπει να είναι σε θέση 

να κρίνει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δημόσιων δηλώσεων και να ελέγχει 

κριτικά στους παντοειδείς ισχυρισμούς. 
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Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης 

Μαρκαντώνη Στέλα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποψ. Διδάκτορας 

stellamarkandoni@gmail.com 

Περίληψη 

Το σενάριο αποτελεί μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της ενότητας «Το φυ-

σικό περιβάλλον της Ελλάδας» του μαθήματος Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού «Ο ρόλος 

των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης». Το διδακτικό σενάριο διάρ-

κειας 8 διδακτικών ωρών στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου των σεισμών και των 

ηφαιστείων από τους μαθητές για τον σχηματισμό του ανάγλυφου του ελληνικού το-

πίου και της σύνθεσης των ηφαιστειακών εδαφών. Η διδακτική προσέγγιση του σενα-

ρίου βασίζεται στη θεωρία του Εποικοδομισμού σε συνδυασμό με την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και συμπληρωματικά 

χρησιμοποιείται η άμεση διδασκαλία και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Τα αποτελέ-

σματα της εφαρμογής του σεναρίου και η εμπλοκή των μαθητών με τις διαδραστικές 

ασκήσεις του λογισμικού έδειξαν ότι επιτεύχθηκαν πλήρως οι διδακτικοί και οι παιδα-

γωγικοί στόχοι σχετικά με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Όλοι οι μαθητές κατανόη-

σαν τα δύο γεωλογικά φαινόμενα και επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία. 

Λέξεις-Κλειδιά: σενάριο, σεισμοί, ηφαίστεια, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με έντονο γήινο ανάγλυφο, το οποίο διαμορφώθηκε από 

την ενεργό παρουσία των σεισμών και των ηφαιστείων. Οι περισσότεροι σεισμοί στον 

ελληνικό χώρο οφείλονται στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, αφού η Ελλάδα 

βρίσκεται στις παρυφές σύγκλισης της Ευρασιατικής με την Αφρικανική πλάκα και ως 

εκ τούτου, εμφανίζει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η μεγάλη σεισμικότητα της Ελ-

λάδας, καθώς κατέχει την έκτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη και την πρώτη στην 

Ευρώπη, οφείλεται κυρίως στα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά της, τα οποία έ-

χουν διαμορφωθεί από τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών στην περιοχή της Ανατο-

λικής Μεσογείου (Ο.Α.Σ.Π.β.· Earthquake Detector). Εκτός από τη σεισμική δραστη-

ριότητα υπάρχει και ηφαιστειακή δραστηριότητα, με το ηφαιστειακό τόξο να αποτε-

λείται από διαδοχικά ηφαίστεια (ενεργά και ανενεργά) στις περιοχές Μέθανα, Μήλος, 

Σαντορίνη, Νίσυρος. Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας στοχεύει στην κατανόηση 

από τους μαθητές των αιτίων και των συνεπειών από την πρόκληση σεισμών και ηφαι-

στείων. Στην αναγνώριση της αναγκαιότητας για συμβίωση με τους σεισμούς, στην 

ανάδειξη και στην κατανόηση από τους μαθητές του ρόλου των σεισμών και των ηφαι-

στείων για το σχηματισμό του ανάγλυφου του ελληνικού τοπίου και τη σύνθεση των 

ηφαιστειακών εδαφών (Ο.Α.Σ.Π.β.). 
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Το διδακτικό σενάριο 

Τάξη 

Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται στους μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου, ηλικίας 10 ετών. 

Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου είναι 8 διδακτικές ώρες, οι οποίες υλοποιούνται 

στο εργαστήριο Η/Υ, εκτός από την 3η και 4η διδακτική ώρα που υλοποιούνται στη 

σχολική τάξη. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Γεωγραφία Ε΄ τάξης Δημοτικού και οι 

Τ.Π.Ε.. 

Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ 

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης Δημοτικού. 

Η θεματική ενότητα είναι «Β΄ ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» και το 

μάθημα «Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης», κεφάλαιο: 

26ο (σελ.87-89) (Π.Ι., 2003). Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης και 

οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της Γεωγρα-

φίας (Δ.Ε.Π.Π.Σ. / Α.Π.Σ., 2001). 

Παιδαγωγικό σκεπτικό 

Η ιδέα στην οποία βασίζεται το σενάριο διδασκαλίας είναι το φαινόμενο των σεισμών, 

των ηφαιστείων και η ενεργός παρουσία τους στην ελλαδικό χώρο και η σημαντική 

ανάγκη οι μαθητές να μελετήσουν και να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο τις συνθή-

κες πρόκλησης, τις συνέπειες και τα μέτρα προστασίας απέναντι στους σεισμούς και 

στα ηφαίστεια. Στο σενάριο επιδιώκεται η διδακτική προσέγγιση μέσα από τη θεωρία 

του Εποικοδομισμού με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (Koschmann, 1996a· Berenfeld, 1996). 

Διδακτικοί στόχοι 

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές αναμένεται: 

 Να κατανοήσουν, με απλό τρόπο, τα αίτια που προκαλούν τους σεισμούς και 

τα ηφαίστεια και να γνωρίσουν ότι η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη σεισμικότητα. 

 Να γνωρίζουν τις συνέπειες των σεισμών και των ηφαιστείων (λ.χ. δημιουργία 

οροσειρών, ηφαιστειογενή εδάφη, υλικές καταστροφές/ανθρώπινες απώλειες). 

1976

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 Να μάθουν πώς πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση σεισμού και να θεσπίσουν 

κανόνες προστασίας. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες και στάσεις, ώ-

στε να εργάζονται παραγωγικά στα πλαίσια της ομάδας τους και ευρύτερα της τάξης. 

Ειδικότερα, οι μαθητές αναμένεται να συνεργαστούν, να καταθέσουν τις ιδέες τους και 

να συζητήσουν στην ομάδα τους, να αλληλοβοηθηθούν και να αντιληφθούν την παι-

δαγωγική διάσταση των Τ.Π.Ε. για τη μελέτη και την εμπέδωση φυσικών φαινομένων. 

Εναλλακτικές Ιδέες των μαθητών 

Αναφορικά με τους σεισμούς έχουν καταγραφεί αρκετές εναλλακτικές ιδέες (Piaget, 

1929· Leather, 1987· Sharp et al., 1995). Οι μαθητές πιστεύουν ότι το εσωτερικό της 

Γης αποτελείται από πέτρες, νερό, χώμα και λάσπη (Κλωνάρη, 2010). Θεωρούν ότι: «ο 

σεισμός δημιουργείται επειδή ξαφνικά κουνιούνται οι πέτρες μέσα στη Γη» ή «πολύ ισχυ-

ροί άνεμοι ευθύνονται για την κατάρρευση κτιρίων» ή «ο Θεός προκαλεί τους σεισμούς 

για να τιμωρήσει τους ανθρώπους» (Simsek, 2007) ή «οι σεισμοί έχουν πάντα μεγάλη 

ένταση» και «οι σεισμοί προκαλούνται από την κίνηση των πλακών μέσα στη Γη». Τα 

νοητικά μοντέλα των μαθητών για τους σεισμούς είναι: α) σεισμοί λόγω εξωτερικής 

αιτίας: π.χ. «συγκρούονται πλανήτες και δημιουργούν σεισμούς στη Γη», β) σεισμοί λόγω 

εσωτερικής αιτίας: π.χ. «σεισμοί λόγω κίνησης νερού και αερίων μέσα στη Γη» ή «σει-

σμοί λόγω κίνησης σίδερων μέσα στη Γη» (ΠΤΔΕ, 1997) ή «σεισμοί λόγω κίνησης χω-

μάτων μέσα στη Γη» και «σεισμοί λόγω σύγκρουσης πετρών μέσα στη Γη» (Kirikkaya et 

al., 2011). 

Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τα ηφαίστεια, όπως προκύπτει από τη βιβλιο-

γραφία, είναι συγκεχυμένες. Οι μαθητές πιστεύουν ότι τα ηφαίστεια δημιουργούνται: 

«από ανωμαλίες στο εσωτερικό της Γης» ή «εξαιτίας των σεισμών». Ακόμη, πιστεύουν 

ότι: «το ηφαίστειο είναι ένα βουνό» και «η έκρηξη γίνεται επειδή σκάει το βουνό», ενώ 

ορισμένοι μαθητές πιστεύουν ότι «η έκρηξη των ηφαιστείων πραγματοποιείται από με-

γάλη πίεση» (Κλωνάρη, 2010). Επίσης, οι μαθητές θεωρούν ότι: «η λάβα θα συνεχίσει 

να καίει και ξαναμπαίνει στο ηφαίστειο» ή ότι «μπαίνουν οι πέτρες της γης η μια πάνω 

στην άλλη» ή ότι «η μισή πέτρα μπήκε μέσα και άρχισε να λιώνει, άρχισε να ανεβαίνει 

και έκανε θόρυβο, έκανε ένα ηφαίστειο». Η βιβλιογραφία κατηγοριοποιεί τα νοητικά 

μοντέλα των μαθητών για τα ηφαίστεια: α) Εκρήξεις ηφαιστείων από εξωτερικές αιτίες, 

όπως: «Εκρήξεις ηφαιστείων, όπου το μάγμα το βάζουν άνθρωποι από την επιφάνεια της 

Γης μέσα στα ηφαίστεια και στη συνέχεια εξέρχεται από αυτά», β) Εκρήξεις ηφαιστείων 

από εσωτερικές αιτίες, όπως: «Εκρήξεις ηφαιστείων, όπου το μάγμα δημιουργείται μέσα 

στα ηφαίστεια» ή «εκρήξεις ηφαιστείων, όπου το μάγμα εξέρχεται από την επιφάνεια της 

Γης» ή «εκρήξεις ηφαιστείων, όπου το μάγμα εξέρχεται από το κέντρο της Γης» (ΠΤΔΕ, 

1997). 

Γνωστικά προαπαιτούμενα 
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Οι μαθητές γνωρίζουν να χειρίζονται τον Η/Υ και είναι σε θέση να πλοηγούνται απο-

τελεσματικά στο γραφικό περιβάλλον των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σε-

νάριο διδασκαλίας και να αναζητούν κριτικά πληροφορίες στο διαδίκτυο. Αναφορικά 

με τη Γεωγραφία γνωρίζουν από προηγούμενο μάθημα για την κίνηση των τεκτονικών 

πλακών και έχουν σημαντικές αναπαραστάσεις για τις συνέπειες των σεισμών και των 

ηφαιστείων από πληροφορίες του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική και ψηφιακή υποδομή 

Τα διδακτικά υλικά είναι: σχολικά εγχειρίδια, μολύβια, απόκομμα εφημερίδας, φωτο-

γραφίες, φυλλάδια, χαρτόνι, φύλλα εργασίας, Η/Υ, διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και τα 

λογισμικά (λογισμικό ΟΑΣΠ, λογισμικό «Το παιχνίδι της Παγγαίας»). 

Οργάνωση Τάξης και Διδασκαλίας 

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόζεται τις περισσότερες ώρες στο εργαστήριο Η/Υ και οι 

μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανομοιογενείς ως προς το γνωστικό επίπεδο και ισοδύ-

ναμες σε επίπεδο τάξης. Η 3η και 4η διδακτική ώρα πραγματοποιούνται στην τάξη. Ο 

ρόλος του διδάσκοντα παραμένει κεντρικός και καθοδηγεί τους μαθητές τόσο γνω-

στικά όσο και τεχνολογικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Διδακτική προσέγγιση 

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου βασίζεται στη Θεωρία του Εποικοδομι-

σμού/Κονστρουκτιβισμού (Constructionism) (Κόμης, 2004). Ο Εποικοδομισμός θεω-

ρεί τη μάθηση ως ενεργό διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές κατασκευάζουν τη 

γνώση και συνθέτουν νοητικά πρότυπα με βάση τις προγενέστερες γνώσεις και πεποι-

θήσεις τους (Driver & Oldham, 1986). Βασικό στόχο αποτελεί η τροποποίηση των προ-

ϋπαρχουσών γνώσεων και των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών (Κόμης, 2004). Οι 

Driver και Oldham πρότειναν ένα μοντέλο εποικοδομητικής προσέγγισης στη διδασκα-

λία των φυσικών επιστημών με πέντε φάσεις. 1η φάση: προσανατολισμός, με την πρό-

κληση του ενδιαφέροντος των μαθητών. 2η φάση: ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών 

των μαθητών. 3η φάση: αναδόμηση ιδεών μέσα από τη γνωστική σύγκρουση και την 

πρόκληση της εννοιολογικής αλλαγής. 4η φάση: εφαρμογή της νέας γνώσης, όπου οι 

μαθητές εμπεδώνουν και εφαρμόζουν τη νέα γνώση. 5η φάση: ανασκόπηση, όπου οι 

μαθητές αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της νέας γνώσης και πώς αυτή κατακτήθηκε 

από τους ίδιους (μεταγνώση) (Κόκκοτας, 2002). Όταν απαιτείται, χρησιμοποιείται και 

η άμεση διδασκαλία και η μέθοδος των ερωταποκρίσεων (Κασσωτάκης & Φλουρής, 

2005). 

Διδακτική προσέγγιση ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Τα λογισμικά που αξιοποιούνται είναι: το λογισμικό του ΟΑΣΠ «Τι είναι ο σεισμός και 

πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε;». Ένα ανοικτού τύπου διαδραστικό λογισμικό 

με δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για τη σεισμική γένεση και την αντιμετώπιση 

του σεισμού στη σχολική τάξη, στο σπίτι και στο δρόμο, καθώς και δραστηριότητες 
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και παιχνίδια για το σεισμό. Το λογισμικό «Το παιχνίδι της Παγγαίας» είναι ένα ανοι-

κτού τύπου διαδραστικό λογισμικό με δυνατότητα μεταβολής των τιμών των παραμέ-

τρων που καθορίζουν την εξέλιξη των γεωφυσικών φαινομένων. Παρ’ ότι είναι σχε-

διασμένο για μαθητές Α΄ και Β΄ Γυμνασίου με τη μορφή μικρόκοσμων, προσομοιώ-

σεων και υπερμεσικών εφαρμογών, στο σενάριο αξιοποιούνται οι πιο απλές δραστη-

ριότητες για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Το λογισμικό έχει σημαντική προστιθέ-

μενη παιδαγωγική αξία. Συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των διδακτι-

κών στόχων της ενότητας (δομή εσωτερικού της Γης, λιθοσφαιρικές πλάκες, σεισμοί 

και ηφαίστεια). Αναπαριστά με ακρίβεια και παραστατικότητα τις συνθήκες δημιουρ-

γίας σεισμών και ηφαιστείων, για την αποτελεσματικότερη κατανόηση από τους μαθη-

τές σε σύγκριση με τη χρήση μόνο συμβατικών διδακτικών εργαλείων. 

Διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου 

1η διδακτική ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών 

ατόμων ανά υπολογιστή και ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στο φαινόμενο των σεισμών 

τόσο με το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας όσο και με ερωταποκρίσεις (Κασσωτάκης 

& Φλουρής, 2005). Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές ένα απόκομμα εφημερίδας 

με πληροφορίες από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό στη Λευκάδα (17/11/2015) μεγέθους 

6,5 Ρίχτερ. Διαβάζει το απόκομμα και ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές (Αφόρ-

μηση). Έπειτα, προβαίνει σε ερωτήσεις προς τους μαθητές σχετικά με τις προϋπάρχου-

σες γνώσεις τους για το φαινόμενο των σεισμών (Φάση ανάδειξης ιδεών). Αφού κατα-

γραφούν όλες οι ιδέες των μαθητών, γίνεται συζήτηση με εναλλαγή ερωτήσεων, για να 

προκληθεί εποικοδομητικός προβληματισμός για το ρόλο των σεισμών. Στόχος είναι η 

αναδόμηση των προϋπαρχουσών γνώσεων και των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών 

για τους σεισμούς. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός προβάλει σχετικά βίντεο από το YouTube 

(«Animation-Earthquake Guide»- «https://www.youtube.com/watch?v=30SFfPvcss0» 

και «What is an Earthquake? Facts & Information|Mocomi Kids»- 

«https://www.youtube.com/watch?v=hlePrsXTGxQ») και ακολουθεί συζήτηση. Κατό-

πιν, αξιοποιεί την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία του λογισμικού του ΟΑΣΠ «Τι είναι 

ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε;», εξηγώντας τα είδη των σεισμών, 

τους αντίστοιχους σεισμολογικούς όρους (επίκεντρο, εστιακό βάθος, σεισμικό τόξο, 

τάφρος), τις αιτίες, το μέγεθος, τις συνέπειες των σεισμών και τη δομή του εσωτερικού 

της Γης. Στη συνέχεια, παρουσιάζει ένα πραγματικό τρισδιάστατο πρόπλασμα του ε-

σωτερικού της Γης, για να κατανοήσουν οι μαθητές τα στρώματα της Γης και τη ζώνη 

προέλευσης των σεισμών (επίτευξη πρώτου διδακτικού στόχου) Ακολούθως, οι μαθη-

τές εργάζονται στην ενότητα του λογισμικού του ΟΑΣΠ «Κίνηση λιθοσφαιρικών πλα-

κών» και με αναπαραστατικό τρόπο εμπεδώνουν τις διεργασίες στο εσωτερικό της Γης 

για τη δημιουργία των σεισμών με την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών στην επιφά-

νεια της γης. Προκαλείται γνωστική σύγκρουση στους μαθητές και ανατρέπονται οι 

εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, ότι: «ο σεισμός δημιουργείται επειδή ξαφνικά κου-

νιούνται οι πέτρες μέσα στη Γη», «πολύ ισχυροί άνεμοι ευθύνονται για την κατάρρευση 

κτιρίων» και «ο Θεός προκαλεί τους σεισμούς για να τιμωρήσει τους ανθρώπους» 

(Γνωστική σύγκρουση - Αναδόμηση ιδεών). 
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2η διδακτική ώρα: Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος του πρώτου στόχου (η χώρα πα-

ρουσιάζει μεγάλη σεισμικότητα), ο εκπαιδευτικός στο εργαστήριο Η/Υ μοιράζει στις 

ομάδες των μαθητών φυλλάδια με τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στον ελληνικό 

χώρο και προκαλείται συζήτηση στην τάξη. Ακολούθως, μοιράζει στους μαθητές προ-

πλάσματα (πλαστικές πλάκες με τοποθετημένα επάνω κάποια αντικείμενα) και τους 

ζητά, αρχικά, να χτυπήσουν αργά τις πλάκες μεταξύ τους για να διαπιστώσουν, εάν 

πέφτουν τα αντικείμενα. Σταδιακά, αυξάνουν την ταχύτητα της σύγκρουσης, για να 

διαπιστώσουν ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση της σύγκρουσης τόσο πιο απότομα 

πέφτουν τα αντικείμενα (βιωματική μαθητοκεντρική διδασκαλία, έμφαση στην αυτε-

νέργεια των μαθητών και τις ευρετικές μορφές μάθησης). Οι μαθητές κατανοούν ότι η 

ένταση του σεισμού σχετίζεται με την ένταση της σύγκρουσης των πλακών (Εφαρμογή 

νέας γνώσης). Στη συνέχεια, οι μαθητές μελετούν τον ψηφιακό χάρτη στην ιστοσελίδα 

«Σεισμοί» (www.seismoi.gr), όπου παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο πού έγινε σει-

σμός τις τελευταίες τρεις μέρες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ο εκπαιδευτικός αξιο-

ποιεί την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία του χάρτη, εξηγεί στους μαθητές τα σύμβολα 

που περιλαμβάνει και αυτοί παρατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά των σεισμικών δο-

νήσεων (περιοχή, ώρα, ένταση (ρίχτερ) - έννοιες που έχουν ήδη εξηγηθεί). Οι μαθητές 

έχοντας ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες για κάθε σεισμική δόνηση σχηματίζουν μια 

πανοραμική εικόνα των πρόσφατων σεισμικών δονήσεων στη χώρα. Αντιλαμβάνονται 

την αξία του διαδικτύου για άμεση ενημέρωση σε σχέση με έναν απλό έντυπο χάρτη. 

Παρατηρούν σε πραγματικό σχεδόν χρόνο τους σεισμούς (μικρούς ή μεγάλους) που 

τυχόν συνέβησαν στην περιοχή τους τις τελευταίες τρεις ημέρες, αφού ο ψηφιακός 

χάρτης ανανεώνεται σχεδόν κάθε ώρα και είναι πιθανό να καταγραφεί σεισμός κατά 

την ώρα της διδασκαλίας (Εφαρμογή νέας γνώσης). 

3η διδακτική ώρα: Ο εκπαιδευτικός υλοποιεί στη σχολική τάξη τον τελευταίο διδακτικό 

στόχο και ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν τις πιθανές συνέπειες των σεισμών τόσο 

σε ανθρώπινο και σε υλικό επίπεδο όσο και στη διαμόρφωση του γήινου ανάγλυφου. 

Αφού ο εκπαιδευτικός ακούσει τις απόψεις των μαθητών για τις συνέπειες (ανθρώπινες 

απώλειες, πυρκαγιές, πτώση κτηρίων), τους ζητά να σκεφτούν ορισμένες μακροπρόθε-

σμες συνέπειες. Έπειτα, εξηγεί προφορικά την πιθανή αλλαγή του ανάγλυφου της Γης 

εξαιτίας των σεισμών (δεύτερος διδακτικός στόχος). Στη συνέχεια, οι μαθητές ασχο-

λούνται με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας, όπου γίνεται, αρχικά, ανάγνωση από 

το δάσκαλο του σχετικού ποιήματος του βιβλίου του Μαθητή (Π.Ι., 2003α: 89) και 

ακολούθως ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν και να συζητήσουν 

κανόνες και τρόπους αντισεισμικής προστασίας. Οι μαθητές εργαζόμενοι ομαδοσυνερ-

γατικά καταγράφουν σε ένα χαρτόνι μέτρα αντισεισμικής προστασίας, τα ανακοινώ-

νουν και τα συζητούν στην τάξη (Εφαρμογή νέας γνώσης). 

4η διδακτική ώρα: Αυτή η διδακτική ώρα αφιερώνεται σε με μια σημαντική βιωματική 

δραστηριότητα, σε άσκηση ετοιμότητας για το σεισμό. Συγκεκριμένα, χτυπά το κου-

δούνι του σχολείου και οι μαθητές της τάξης μαζί με όλους τους μαθητές του σχολείου 

εφαρμόζουν στην πράξη τα μέτρα προστασίας που κατέγραψαν και τους τρόπους προ-
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φύλαξης από το σεισμό στο χώρο του σχολείου. Η καταγραφή των μέτρων αντισεισμι-

κής προστασίας και η βιωματική άσκηση ετοιμότητας συντελούν στην επίτευξη του 

τρίτου διδακτικού στόχου (Εφαρμογή νέας γνώσης). 

5η διδακτική ώρα: Πραγματοποιείται στο εργαστήριο Η/Υ και μελετάται η δημιουργία 

των ηφαιστείων με αφορμή ένα πραγματικό γεγονός. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει με 

τον βιντεοπροβολέα εικόνες από την έκρηξη ηφαιστείου στη νότια Χιλή (23/4/2015) 

και ζητά από τους μαθητές να συζητήσουν με ποιο τρόπο πιστεύουν ότι δημιουργείται 

το ηφαίστειο και ποιες είναι οι συνέπειες που προκαλούνται (Αφόρμηση). Από την έκ-

φραση των ιδεών των μαθητών και τη συζήτηση αναδεικνύονται οι εναλλακτικές ιδέες 

των μαθητών για τη δημιουργία των ηφαιστείων (Φάση ανάδειξης ιδεών). Αφού ακου-

στούν όλες οι απόψεις, ο εκπαιδευτικός προβάλει σχετικό βίντεο από το YouTube 

(«Πώς δημιουργούνται τα ηφαίστεια;» - 

«https://www.youtube.com/watch?v=dcXX6CpuTM4») και έπειτα, αξιοποιεί την ενό-

τητα του λογισμικού του ΟΑΣΠ «Κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών». Αφού υπενθυμίσει 

στους μαθητές τη σύσταση του εσωτερικού της Γης, τους εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας 

των ηφαιστείων και τις έννοιες: λάβα, τέφρα, ηφαιστειακό τόξο, ηφαιστειογενή εδάφη. 

 

Εικόνα 1: Λογισμικό ΟΑΣΠ: Κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών 

Στη φάση αυτή της διδασκαλίας, επιτυγχάνεται η γνωστική σύγκρουση και αναδομού-

νται οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, ότι: «η λάβα θα συνεχίσει να καίει και ξανα-

μπαίνει στο ηφαίστειο», «μπήκαν οι πέτρες της γης η μια πάνω στην άλλη», «η μισή 

πέτρα μπήκε μέσα και άρχισε να λιώνει, άρχισε να ανεβαίνει και έκανε θόρυβο, έκανε 

ένα ηφαίστειο». Επίσης, αναδομούνται και τα εναλλακτικά νοητικά μοντέλα των μα-

θητών για τα ηφαίστεια (Γνωστική σύγκρουση - Αναδόμηση ιδεών). 

6η διδακτική ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από 

ένα πρόπλασμα, το οποίο αναπαριστά την κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών και οι μαθη-

τές κινούν τις πλάκες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες γένεσης των ηφαιστείων (βιω-

ματική μαθητοκεντρική διδασκαλία με έμφαση στην αυτενέργεια των μαθητών και τις 
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ευρετικές μορφές μάθησης). Έπειτα, οι ομάδες μαθητών υποβοηθούμενοι από τον εκ-

παιδευτικό αλληλεπιδρούν με το λογισμικό του ΟΑΣΠ στην ενότητα «Κίνηση λιθο-

σφαιρικών πλακών», κινούν τα βελάκια των εικόνων για να δουν οι ίδιοι βήμα - βήμα 

τις διεργασίες στο εσωτερικό της Γης (Εφαρμογή νέας γνώσης). 

7η διδακτική ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να 

σκεφτούν τις ενδεχόμενες συνέπειες της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Αναμένει να ακου-

στούν αρνητικές κυρίως επιπτώσεις (ανθρώπινες απώλειες και υλικές καταστροφές - 

πυρκαγιές, καταστροφή πόλεων, νησιών - Σαντορίνη) και προσπαθεί να εστιάσουν οι 

μαθητές στις θετικές πλευρές της έκρηξης (εύφορα εδάφη, νέα νησιά). Αφού ακούσει 

τις απόψεις τους, αναφέρεται στη δημιουργία νησιών από τη λάβα ηφαιστείων (Λιχα-

δονήσια-Μαλιακός κόλπος) και στον όρο «ηφαιστειογενή εδάφη» και παρουσιάζει ει-

κόνες με τον βιντεοπροβολέα από εύφορα ηφαιστειογενή εδάφη (Σαντορίνη, Χαβάη, 

Ιαπωνία). Στο τέλος της ώρας ακολουθεί συζήτηση και ανασκόπηση και καταγράφο-

νται στον πίνακα τα βασικά σημεία του μαθήματος αναφορικά με τη δημιουργία και 

τις συνέπειες των σεισμών και των ηφαιστείων (φάση ανασκόπησης). 

Αξιολόγηση - Συμπεράσματα 

8η διδακτική ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ οι ομάδες των μαθητών αλληλεπιδρούν με το 

λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Το παιχνίδι της Παγγαίας», επιτυγχάνοντας 

τη βέλτιστη εμπέδωση και αξιολόγηση των διδαχθέντων. Πριν την εκτέλεση των δρα-

στηριοτήτων στο λογισμικό γίνεται μια μικρή ανασκόπηση με ερωτήσεις προς τους 

μαθητές και συζήτηση (διαμορφωτική αξιολόγηση) των όσων διδάχθηκαν για τα δύο 

γεωλογικά φαινόμενα. Αφού, ο εκπαιδευτικός δείξει στους μαθητές τη χρήση του συ-

γκεκριμένου λογισμικού, η κάθε ομάδα εκτελεί τις διαδραστικού τύπου δραστηριότη-

τες και απαντά στο φύλλο εργασίας, το οποίο λειτουργεί ως τελική αξιολόγηση της 

νέας γνώσης για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθη-

τές ερωτώνται για την ονομασία των τμημάτων της Λιθόσφαιρας. Στη δεύτερη δρα-

στηριότητα (σωστό/λάθος) απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με τα ηφαίστεια. Στην 

τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές περιγράφουν με δικά τους λόγια το φαινόμενο του 

σεισμού. Η τέταρτη δραστηριότητα αφορά στην κατανόηση της δημιουργίας των ηφαι-

στείων στον ελλαδικό χώρο και οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το λογισμικό, καταγρά-

φοντας στο φύλλο εργασίας τις σωστές απαντήσεις. Έπειτα, οι μαθητές συμπληρώνουν 

στην εικόνα ενός ηφαιστείου τα ονόματα των λιθοσφαιρικών πλακών που υπάρχουν 

στην περιοχή της Μεσογείου. Στη συνέχεια, απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-

γής και στα δύο τελευταία υποερωτήματα καλούνται να αλληλεπιδράσουν με το λογι-

σμικό και να αιτιολογήσουν, αν το συγκεκριμένο μοντέλο αναπαράστασης ηφαιστείων 

μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη των ηφαιστείων στη Σαντορίνη ή στη Νίσυρο (Αξιο-

λόγηση της νέας γνώσης). 

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2015-2016 σε 15 μαθητές σχο-

λείου αστικής περιοχής. Μέσα από τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση με τα 

φύλλα εργασίας φάνηκε ότι επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό τόσο οι διδακτικοί όσο 

και οι παιδαγωγικοί στόχοι του σεναρίου αναφορικά με τις αιτίες δημιουργίας και τις 
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συνέπειες των γεωλογικών φαινομένων των σεισμών και των ηφαιστείων, καθώς και 

με τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων αντισεισμικής προστασίας. Όλοι οι μαθητές 

μέσα από τα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες στο λογισμικό φάνηκε ότι κατα-

νόησαν πλήρως τα δύο γεωλογικά φαινόμενα. 

Παρατηρήθηκε η θετική στάση όλων των μαθητών απέναντι στην αξιοποίηση των λο-

γισμικών στη διδασκαλία και καταγράφηκε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα 

σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. οι μαθητές 

συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τα λογισμικά και επιτυγχάνονται οι 

διδακτικοί στόχοι του μαθήματος. Το μάθημα της Γεωγραφίας αποκτά ουσιαστικό εν-

διαφέρον και αμεσότητα, καθώς οι μαθητές βιώνουν με πολύ παραστατικό τρόπο τις 

συνθήκες δημιουργίας των σεισμών και των ηφαιστείων. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ένα διδακτικό σενάριο με θέμα τη θάλασσα, ένα 

κατεξοχήν περιβαλλοντικό ζήτημα με πολλές προεκτάσεις και σημαντική αξία στον 

ελλαδικό χώρο, καθώς ο θαλάσσιος τομέας αποτελεί σημαντικό φορέα ανάπτυξης και 

προόδου του τόπου μας, ο οποίος όμως ελλοχεύει κινδύνους και προβλήματα που οι 

μαθητές ως ενεργοί μελλοντικοί πολίτες θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν. Η 

ενασχόληση των μαθητών με περιβαλλοντικά προγράμματα επιδιώκει την ευαισθητο-

ποίησή τους, την απόκτηση οικολογικής συνείδησης και το άνοιγμα του σχολείου προς 

την κοινωνία (http://www.pi-schools.gr/perivalontiki/). Η εμπλοκή τους πραγματώνε-

ται μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές τεχνικές και μεθόδους αξιοποιώ-

ντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες με τα κατάλληλα εκπαιδευ-

τικά λογισμικά, τα οποία επιδιώκουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, την προ-

ώθηση των γνωστικών διαδικασιών και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: θάλασσα, Τ.Π.Ε., περιβαλλοντικό πρόγραμμα, καινοτόμες δράσεις 

Εισαγωγή 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) με τον Νόμο 1982/90 αποτελεί τμήμα των προ-

γραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης. Σκοπός της Π.Ε. είναι η συνειδητοποίηση των μαθητών της δυναμικής σχέ-

σης που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η 

ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά θέματα και η ενασχόλησή τους με ειδικά προ-

γράμματα με απώτερο στόχο τη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισή τους. Μέσα από 

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου εισάγεται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ο εμπλουτισμός των 

γνωστικών αντικειμένων με περιβαλλοντικά θέματα και επιδιώκεται η σύνδεση του 

σχολείου με την κοινωνία. Έτσι τα περιβαλλοντικά προγράμματα αποτελούν αναπό-

σπαστο κομμάτι των σχολικών προγραμμάτων και χιλιάδες μαθητές εμπλέκονται κα-

θημερινά σε δράσεις με περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η παιδαγωγική της αξία 

Η Π.Ε. ως διαρκής διαδικασία επιδιώκει οι εμπλεκόμενες ομάδες να εξοικειωθούν με 

το περιβάλλον και να αποκτήσουν γνώσεις, αξίες και ικανότητες, ώστε να δράσουν 
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ατομικά και συλλογικά με σκοπό την επίλυση των σημερινών και μελλοντικών προ-

βλημάτων του περιβάλλοντος (UNESCO, 1998). Οι στόχοι της Π.Ε. εκτείνονται σε 

πέντε άξονες, οι οποίοι επιδιώκουν: α) συνειδητοποίηση: οι κοινωνικές ομάδες και οι 

πολίτες να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή με αυτό προβλήματα και 

να ευαισθητοποιηθούν στα ζητήματα που το αφορούν, β) γνώση: να αποκτήσουν ποι-

κιλία εμπειριών και βασική γνώση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προ-

βλημάτων, γ) στάσεις: να διαμορφώσουν αξίες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το 

περιβάλλον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του, δ) 

ικανότητες: να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τον προσδιορισμό και την 

επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ε) συμμετοχή: να δίνεται η δυνατότητα 

ανάληψης δράσης και ενεργού συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (UNESCO, 1977). 

Όπως αναφέρεται στο «Πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστη-

ριοτήτων», η Π.Ε. ως εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την 

αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη/καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων 

που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα 

συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα ποιότητας του περιβάλλοντος σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο (ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). Ο απώτερος στόχος είναι η πρόληψη μελ-

λοντικών καταστάσεων που απειλούν να διαταράξουν τόσο την ποιότητα του περιβάλ-

λοντος όσο και την ίδια τη ζωή των ανθρώπων (Φλογαΐτη, 1998). Η εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων θα πρέπει να βασίζεται λοιπόν στην πολυδύναμη 

φύση της Π.Ε. και στην αναγκαιότητα διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης 

των θεμάτων (Σοφούλης, 1991). 

Πλαίσιο εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Είναι συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, αφού στο πλαίσιο της διαθε-

ματικής προσέγγισης εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθημα-

τικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Αισθητικής Αγωγής, της Ιστορίας και των 

Τ.Π.Ε. Μέσα από το εκπαιδευτικό σενάριο,που εναρμονίζεται με τις βασικές αρχές του 

ΔΕΠΠΣ, ανιχνεύονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών, λαμβά-

νονται υπόψη και σχεδιάζεται η αξιοποίησή τους.Το σενάριο, στηριζόμενο στη διαθε-

ματικότητα, στην ενεργητική και βιωματική μάθηση, παροτρύνει τους μαθητές να εκ-

φράζουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους, προτρέποντάς τους να συνεργάζονται. 

Επιπλέον δίνει μεγάλη σημασία στην εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων, όπως λήψη απο-

φάσεων, επίλυση προβλημάτων, έρευνα πεδίου. Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν ενταχθεί 

με συστηματικό τρόπο και τέλος, προβλέπεται η αξιολόγηση του προγράμματος σε τρία 

στάδια. Η διάρκεια του προγράμματος υπολογίζεται σε 5 μήνες με τρίωρες εβδομα-

διαίες διδακτικές δράσεις. 

Γνώσεις και πρότερες αντιλήψεις των μαθητών 
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Η θάλασσα για τους μαθητές της πόλης των Πατρών είναι οικεία τόσο σαν έννοια όσο 

και σαν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Διαισθητικά γνωρίζουν πολλές πτυχές της, 

αλλά και πιο οργανωμένα από το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος ήδη από τις 

προηγούμενες τάξεις. Ως προς τη χρήση ΤΠΕ οι μαθητές γνωρίζουν ήδη ορισμένα από 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά με τα οποία θα ασχοληθούν, κυρίως αυτά με την παιγνιώδη 

μορφή, ενώ προβλέπεται χρόνος εξοικείωσης. 

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ο γενικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αντιληφθούν ότι η θάλασσα πέρα 

από την ευχαρίστηση που τους προσφέρει, έχει τεράστιο εύρος και πολυπλοκότητα και 

αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους. Η απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στο περιβάλ-

λον και η καλλιέργεια της έννοιας του ενεργού πολίτη είναι τα στοιχεία εκείνα που θα 

διασώσουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι μαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν με τα 

παρακάτω: 

Α. Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Γνωστικοί: α) να ερευνήσουν την ποικιλία της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοσυ-

στημάτων που υπάρχουν στις θάλασσες και τις ακτές, β) να κατανοήσουν την επίδραση 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, γ) να συνειδητοποιήσουν 

τη σημασία της θάλασσας στην οικονομία και την ανάπτυξη, δ) να εργαστούν ομαδικά 

και να συλλέξουν στοιχεία και πληροφορίες με ποικίλους τρόπους, ε) να έρθουν σε 

επαφή με λογοτεχνικά κείμενα, μουσική και στ) να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεξάρ-

τησης θάλασσας/κοινωνίας. 

Ψυχοκινητικοί: α) να αναπτύξουν την ικανότητα για παρατήρηση, έρευνα, ταξινόμηση 

και καταγραφή πληροφοριών, β) να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν στάσεις 

και συμπεριφορές με σεβασμό στο περιβάλλον, γ) να προσεγγίσουν βιωματικά το φυ-

σικό περιβάλλον, δ) να αναπτύξουν δεξιότητες για δράση, παράθεση απόψεων, επίλυση 

προβλήματος. 

Συναισθηματικοί: α) να νιώσουν χαρά από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, β) να 

ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν στάσεις και δράσεις με σεβασμό στο περι-

βάλλον, γ) να αποκτήσουν ικανότητες συνεργασίας και ομαδικότητας με στόχο την 

κοινωνικοποίησή τους και τη δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στην τάξη. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

α) να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, β) να 

εμπλακούν σε νέες διαδικασίες μάθησης, γ) να ασκηθούν στην αναζήτηση και αξιοποί-

ηση της πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο, δ) να μάθουν να χρησιμοποιούν κριτικά 

τον Η/Υ ως εργαλείο για άντληση, αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών, ε) να 

γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά-εφαρμογές και να επισκεφθούν επιλεγμένους τό-

πους στο διαδίκτυο που θα τους βοηθήσουν να δουν με μια διαφορετική ματιά τη νέα 

γνώση, στ) να δημιουργούν και να παρουσιάζουν συνθετικές εργασίες. 
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Οργάνωση τάξης- Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η παρούσα διδακτική πρόταση σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί κατά βάση τόσο στο εργα-

στήριο υπολογιστών του σχολείου όσο και στην τάξη αλλά και στο πεδίο. Είναι απα-

ραίτητη προϋπόθεση το εργαστήριο να διαθέτει επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών με εκτυπωτή ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργάζονται άνετα σε ομάδες των 

3-4 ατόμων. Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς με κριτήριο το μαθησιακό επίπεδο των μα-

θητών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει να είναι εγκατεστημένα όλα τα εκπαι-

δευτικά λογισμικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν αλλά και να έχει φροντίσει 

για τη λειτουργία βιντεοπροβολέα. Η μέθοδος που προτείνεται να εφαρμοστεί από τους 

μαθητές είναι η ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας, 2002).  

Διδακτική Μεθοδολογία 

Η διδακτική μέθοδος που θα εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο σενάριο έχει τη θεωρητική 

της στήριξη στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, στον εποικοδομητισμό (Piaget), στις κοι-

νωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση (Vygotsky), στη διερευνητική ή ανακα-

λυπτική μάθηση (Bruner) και στη συνεργατική μάθηση. 

Η μάθηση, είναι μια ενεργητική διαδικασία κατασκευής και όχι απόκτησης γνώσης. 

Σύμφωνα με τον Piaget (1983), η μάθηση αποτελεί μία προσωπική κατασκευή της γνώ-

σης σε υπάρχουσες νοητικές δομές μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον του. Ο μαθητής μαθαίνει αναπροσαρμόζοντας τις νοητικές του δομές ανά-

λογα με την αλληλεπίδραση που έχει με το περιβάλλον του (Vygotsky, 1978). Κοινός 

τόπος στις εποικοδομιστικές θεωρίες είναι ότι η γνωστική δομή είναι ένα οργανωμένο 

σύστημα νοητικών δραστηριοτήτων και τα νέα δεδομένα σχετίζονται με τις προηγού-

μενες γνώσεις και τις πεποιθήσεις που προϋπάρχουν στο άτομο. Συνεπώς, η νέα γνώση 

δε «μεταβιβάζεται στον μαθητή» αλλά δημιουργείται, οικοδομείται, «κατασκευάζε-

ται», σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, σε συγκεκριμένες επικοι-

νωνιακές καταστάσεις, μέσω της ανακάλυψής της και μέσω της υλοποίησης κοινών 

δραστηριοτήτων (συνεργατική μάθηση), με δημιουργικές δραστηριότητες των ίδιων 

των μαθητών. Ο Bruner θεωρεί τον άνθρωπο ως έναν «επεξεργαστή πληροφοριών» και 

τη μάθηση ως μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων που υπόκεινται επεξεργα-

σία, μετασχηματισμό και εφαρμογή σε νέες καταστάσεις και απαιτεί την ενεργητική 

συμμετοχή των μαθητών (Τσακίρη, Καπετανίδου, 2007). 

Διδακτικές προσεγγίσεις 

Για την ανάπτυξη του σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν τα βασικά μεθοδολογικά εργα-

λεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ της Π.Ε., 

δηλαδή το σχέδιο εργασίας και η επίλυση προβλήματος, σε συνδυασμό με τη μελέτη 

πεδίου. Συγκεκριμένα: 
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α) Μέθοδος Project/Σχέδιο Εργασίας είναι ένας τρόπος «ομαδικής διδασκαλίας στην 

οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διε-

ξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν» (Frey, 1986). Εμπλέκει δηλαδή ενεργά όλους 

τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης, προάγει τη δημιουργικότητα, την επικοινω-

νία και τη συνεργασία για τη διερεύνηση θεμάτων και το τελικό αποτέλεσμα να είναι 

προϊόν όλης της ομάδας (Frey, 1986). 

β) Η επίλυση προβλήματος, σύμφωνα µε τον Mayer (1985) αναφέρεται στον σχεδια-

σμότης μετάβασης από µια υφιστάμενη προβληματική κατάσταση σε µια ζητούμενη. 

Η επίλυση προβλήματος είναι µια σειρά από νοητικές ενέργειες, οι οποίες οδηγούν 

στην εύρεση του κατάλληλου τρόπου να συμπληρωθεί το κενό ανάμεσα στη δεδομένη 

κατάσταση και στον τελικό προορισμό. Αποτελεί μια περίπλοκη διανοητική λειτουργία 

και μια υψηλού επιπέδου γνωστική διεργασία, η οποία απαιτεί τον χειρισμό και έλεγχο 

θεμελιωδών ικανοτήτων (Goldstein&Levin, 1987).  

γ) Η μελέτη πεδίου είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που πραγματοποιείται εκτός της 

σχολικής τάξης και έχει στόχο την απόκτηση βιωματικών εμπειριών. Αποτελεί μια ου-

σιώδη μαθησιακή εμπειρία και ένα διδακτικό µέσο με ποικίλες στρατηγικές, που εμπε-

ριέχουν άμεσεςεμπειρίες µε εξωτερικά περιβάλλοντα (Garrison 1968). 

Τα παραπάνω μεθοδολογικά εργαλεία είναι αποτελεσματικά και χρήσιμα στο περιβάλ-

λον της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας2002, 2007) με την ανακα-

λυπτική/διερενητική προσέγγιση (Inquirybasedlearning) του Dewey (Γκοτζαρίδης, 

2009).  

Περιγραφή Προτεινόμενων Δραστηριοτήτων - Φύλλα Εργασίας 

Εισαγωγικό Φύλλο Εργασίας: «Ανίχνευση νοητικών αντιλήψεων των μαθητών- 

Σύσταση ομάδων- Υποθέματα» (Διάρκεια: 2 διδ. ώρες) 

Με την έναρξη του περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα τη θάλασσα απαιτείται η 

ανίχνευση των νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών, η οποία διερευνάται μέσα 

από τη συζήτηση με τον καταιγισμό ιδεών. Πραγματοποιείται η ψηφιακή αποτύπωση 

του παραγόμενου εννοιολογικού χάρτη στο πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Inspiration, η οποία αποτελεί και μία μορφή της αρχικής αξιολόγησης του προγράμμα-

τος.Ακολούθως συντίθενται οι ομάδες εργασίας που αποτελούνται από 3-4 μαθητές και 

ορίζονται τα υποθέματα του προγράμματος και το σημείο στην τάξη που θα αναρτώ-

νται οι δράσεις, «Η Γωνία του Περιβάλλοντος». 

1η Ενότητα: «Η έννοια της θάλασσας» (Διάρκεια: 6 διδ. ώρες) 

1ο Φ.Ε.: «Αναζήτηση σε λεξικά της έννοιας της θάλασσας». Ξεκινώντας το πρό-

γραμμα οι μαθητές αναζητούν σε λεξικά του σχολείου και σε ψηφιακά λεξικά (π.χ. 

http://www.greek-language.gr)τον ορισμό της λέξης «θάλασσα», την ιστορική ανα-

δρομή, την ετυμολογία και διάφορες εκφράσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές καταγράφουν 

την οικογένεια λέξεων της θάλασσας και δημιουργούν ομαδικά στο Word μία λίστα 
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των λέξεων την οποία τυπώνουν και εκθέτουν στη «Γωνία του Περιβάλλοντος». Ταυ-

τόχρονα υλοποιείται το πρόγραμμα«Βιβλία σε ρόδες», όπου οι μαθητές δανείζονται 

βιβλία με θέμα το νερό και τα οποία αξιοποιούν με ποικίλες δράσεις (ανάγνωση, ανά-

λυση, ζωγραφική, κατασκευές, σελιδοδείκτες κ.ά.). Τέλος οι μαθητές παίζουν ένα δια-

σκεδαστικό παιχνίδι με το εκπαιδευτικό λογισμικό childsplay με θέμα τον βυθό και 

στόχο τη διασκέδαση/εξάσκηση στο ποντίκι. 

2ο Φ.Ε.: «Διευκρίνιση θαλάσσιων όρων».Επιδιώκεται η διευκρίνιση θαλάσσιων ό-

ρων και των διαφορετικών ειδών θαλασσών με ανάλογα φύλλα εργασίας. Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν σε ομάδες να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματά τους. Ως 

άσκηση αξιολόγησης συμπληρώνουν το ψηφιακό σταυρόλεξο στο Jmatchτου 

HotPotatoes. Επιπλέον παίζουν το παιχνίδι «Το κυνήγι του μεγάλου χταποδιού» με το 

οποίο εμπεδώνουν γεωγραφικούς όρους σχετικούς με τη θάλασσα 

(http://www.jele.gr/activity/c/study/meletiC007.swf). 

3ο Φ.Ε.: «Η θάλασσα στον χάρτη».Σε χάρτη παγκόσμιο και της Ελλάδας οι μαθητές 

εντοπίζουν τους διάφορους θαλάσσιους χώρους. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

GoogleEarth ανακαλύπτουν τους ωκεανούς και τις θάλασσες της γης και περιηγούνται 

σε αυτές. Κάθε ομάδα περικόπτει μια από τις ηπείρους τις οποίες ενώνουν στην ολο-

μέλεια κατασκευάζοντας την «Παγγαία» και έτσι οι μαθητές αντιλαμβάνονται το σύγ-

χρονο γεωγραφικό ανάγλυφο της γης. 

2η Ενότητα: «Ζωικό και φυτικό θαλάσσιο βασίλειο» (Διάρκεια: 10 διδ. ώρες) 

4ο Φ.Ε.: «Τα ζώα και τα φυτά της θάλασσας».Οι μαθητές εμπλέκονται σε ποικίλες 

δραστηριότητες με σκοπό να γνωρίσουν τα είδη των ζώων και φυτών του θαλάσσιου 

κόσμου. Προβάλλοντας ταινίες, βίντεο και εικόνες εργάζονται σε ομάδες, κατηγοριο-

ποιούν τη χλωρίδα και πανίδα της θάλασσας και εντοπίζουν ποια θαλάσσια όντα και 

φυτά βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες και ποια όχι. Χρησιμοποιώντας το 

PowerPoint παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και δημιουργούν το αντίστοιχο πό-

στερ. Επίσης κάθε ομάδα επιλέγει τέσσερα από τα ζώα και τα φυτά που μελέτησε και 

δημιουργεί στο JigsawPuzzle παζλ, τα οποία καλείται μέλος από την άλλη ομάδα να 

συμπληρώσει.  

5ο Φ.Ε.: «Τα ζώα της θάλασσας υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα».Οι μαθητές εργάζο-

νται όπως στην προηγούμενη ενότητα εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για τα θαλάσ-

σια ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και παρουσιάζουν ψηφιακά τις εργασίες 

τους. Οι μαθητές υιοθετούν ένα δελφίνι μέσω του ιστότοπου της wwf 

(https://donate.wwf.gr/adoption/dolphin.php?adopt hat=dolphin) και με αυτόν τον 

τρόπο εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία φροντίδας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

6ο Φ.Ε.: «Η θαλάσσια τροφική αλυσίδα».Μέσα από συζήτηση και ψηφιακή παρου-

σίαση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν και 

αυτοί δικές τους τροφικές αλυσίδες χρησιμοποιώντας το Inspiration. Στη συνέχεια προ-

σπαθούν να επιλύσουν διάφορα παζλ στο JigsawPuzzlePlantinum. 
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3η Ενότητα: «Θάλασσα και άνθρωπος» (Διάρκεια: 20 διδ. ώρες) 

7ο Φ.Ε.: «Ανθρώπινα επιτεύγματα».Στην τρίτη ενότητα οι μαθητές ασχολούνται με 

τις ανθρώπινες κατασκευές που σχετίζονται με τη θάλασσα. Μέσα από ποικίλες δρά-

σεις ανακαλύπτουν γέφυρες, φράγματα και υποθαλάσσιες σήραγγες. Αφού αναζητή-

σουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τα συγκεκριμένα τεχνικά έργα, δημιουργούν ένα 

κολάζ με το πρόγραμμα Glogster και το αναρτούν στην τάξη αφού το εκτυπώσουν. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας το Scratch αποτυπώνουν σε έναν χάρτη τα σημεία που βρί-

σκονται τα ελληνικά τεχνικά έργα με λίγες πληροφορίες για το καθένα. 

8ο Φ.Ε.: «Επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα».Οι μαθητές εντοπίζουν τα 

επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες 

και εικόνες και δημιουργούν σε έγγραφο του GoogleDocs του Drive την ταυτότητα 

κάθε επαγγέλματος. Οι ταυτότητες που δημιουργούνται τυπώνονται και αποτελούν το 

περιεχόμενο ενός νέου πόστερ ή ενός παιχνιδιού ρόλων που αφορά στην παρουσίαση 

των επαγγελμάτων, τις απαιτήσεις, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα που 

δύνανται να επιφέρουν στη θάλασσα. 

9ο Φ.Ε.: «Προϊόντα της θάλασσας».Αφού παρακολουθήσουν σχετικά βίντεο και α-

ναζητήσουν πληροφορίες σε ιστοσελίδες, οι μαθητές ανακαλύπτουν και κατηγοριοποι-

ούν τα προϊόντα που παράγονται ή προέρχονται από τη θάλασσα. Με τις γνώσεις που 

απόκτησαν δημιουργούν ψηφιακές ακροστιχίδες και σταυρόλεξα. Στη συνέχεια διερευ-

νούντον τρόπο που λειτουργούν οι αλυκές προκειμένου να παραχθεί το θαλασσινό α-

λάτι. Η προσομοίωση της διαδικασίας γίνεται με τα λογισμικά του ιστότο-

πουhttps://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el.Επιλέγουν την προσομοίωση 

«Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού». 

10ο Φ.Ε.: «Θαλάσσια μέσα μεταφοράς/Επισκέψεις στο λιμάνι και στον ΙΟΠ». Οι 

μαθητές επισκέπτονται στο λιμάνι το πλοίο Superfast I που εκτελεί το δρομολόγιο Πά-

τρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι, ξεναγούνται και αντλούν από τους υπεύθυνους στοιχεία για 

τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και για τον τρόπο λειτουργίας του πλοίου. Έχουν προετοι-

μάσει τις ερωτήσεις στην τάξη και αφού συγκεντρώσουν τις απαντήσεις καταγράφουν 

τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς. Μέσω των GoogleMaps μελετούν τους θαλάσσιους δρό-

μους και την πορεία των πλοίων από διάφορα λιμάνια. Στη συνέχεια αντιπροσωπεία 

του λιμενικού σώματος Πατρών επισκέπτεται το σχολείο και παρουσιάζει τα πλωτά 

μέσα που διαθέτει το λιμενικό σώμα, τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος και τις δια-

σώσεις που πραγματοποιούνται. 

Οι μαθητές επίσης επισκέπτονται τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών (ΙΟΠ) προκειμένου 

να ενημερωθούν για την ιστιοπλοΐα, να παρατηρήσουν τα σκάφη και να παρακολου-

θήσουν επίδειξη ιστιοπλοΐας Με αφορμή αυτή την επίσκεψη και χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα Inspiration οι μαθητές δημιουργούν τον εννοιολογικό χάρτη με τα μέσα 

θαλάσσιας μετακίνησης και μεταφοράς. Στη συνέχεια εκτυπώνεται και τοποθετείται 

στη «Γωνιά του Περιβάλλοντος».  
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4η Ενότητα: «Θαλάσσιοι Κίνδυνοι» (Διάρκεια: 20 διδ. ώρες)  

11ο Φ.Ε.: «Επίσκεψη στο Σπίτι του Νερού».Ύστερα από επίσκεψη στο «Σπίτι του 

Νερού»οι μαθητές ενημερώνονται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε-

ΚΒΥ) μέσα από σύγχρονο εκθεσιακό υλικό (πολυθέαμα, βίντεο, εκθεματικές επιφά-

νειες) και πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές (φύλλα εργασίας, σταυρόλεξα, 

κρυπτόλεξα, παροιμίες, επιδαπέδιο και επιτραπέζιο παιχνίδι φιδάκι) για το νερό και την 

εξοικονόμησή του. Εκεί οι μαθητές ενημερώνονται για τις απειλές και τους κινδύνους 

που πλήττουν τη θάλασσα και τις ακτές με παιγνιώδη τρόπο.  

Στην τάξη οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για τα περιβαλλοντικά θαλάσσια 

προβλήματα από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, ιστότοπους και σχετικά βί-

ντεο. Για επιπλέον στοιχεία σχετικά με τη ρύπανση του νερού εντάσσεται στη διδα-

σκαλία το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΝΕΡΟ», στο οποίο υπάρχει σχετικό υποκεφάλαιο.  

12ο Φ.Ε.: «Μπάνιο στη θάλασσα/Συμβουλές – Δεκάλογος». Με καταιγισμό ιδεών 

καταγράφονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του μπά-

νιου. Στη συνέχεια οι μαθητές ομαδοποιούν τους κινδύνους, τους κατηγοριοποιούν και 

βγάζουν τους κανόνες της ασφαλούς κολύμβησης και έκθεσης στον ήλιο (Ο δεκάλογος 

του σωστή κολυμβητή). Τον τυπώνουν και τον τοποθετούν σε εμφανές σημείο μέσα 

στην τάξη. Έπειτα χρησιμοποιούν το πρόγραμμα JCross του HotPotatoes με άσκηση 

εμπέδωσης των βασικών κανόνων και συμβουλών για τα θαλάσσια μπάνια. 

13ο Φ.Ε.: «Μελέτη Πεδίου-Επίσκεψη σε παραλία». Πραγματοποιούνται επισκέψεις 

σε δύο διαφορετικές παραλίες, ανατολικά και δυτικά της πόλης. Κατά τις επισκέψεις 

οι μαθητές συλλέγουν απορρίμματα, τα οποία καταγράφουν στο ειδικό δελτίο κατα-

γραφής που έχουν φτιάξει στην τάξη έχοντας ως πρότυπο το αντίστοιχο Δελτίο Ανα-

φοράς Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών της HELMEPA 

(HellenicMarineEnvironmentProtectionAssociation). Στη συνέχεια οι μαθητές περνούν 

στην ηλεκτρονική φόρμα GoogleSheets τα δεδομένα της έρευνάς τους, τα συγκρίνουν, 

βγάζουν αποτελέσματα, προτείνουν λύσεις και αναζητούν την αιτία της διαφοράς του 

όγκου των σκουπιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας εξάγονται σε πίτα και σε γρά-

φημα και παρουσιάζονται στην σχολική κοινότητα την Παγκόσμια Ημέρα του Περι-

βάλλοντος, στις 5 Ιουνίου. 

14ο Φ.Ε. «Διάχυση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα με εικαστικές πα-

ρεμβάσεις και μουσικοκινητικά δρώμενα». Κατά τη διάρκεια της γιορτής λήξης οι 

μαθητές παρουσιάζουν θεατρικό δρώμενο εμπνευσμένο από τη θάλασσα, τραγουδούν 

τραγούδια και παρουσιάζουν την έρευνά τους και τα πόστερπου δημιούργησαν στη 

διάρκεια του προγράμματος. Η χρονιά ολοκληρώνεται με μια βουτιά στην πλαζ της 

Πάτρας, την οποία είχαν καθαρίσει. 
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Προστιθέμενη Αξία του διδακτικού σεναρίου 

Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει διττό αποτέλεσμα. Τα ψηφιακά μέσα αφενός 

εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε ανεξάντλητες πηγές εκπαιδευτικού υλι-

κού και εργαλεία επικοινωνίας, αφετέρου βελτιώνουν την ποιότητα της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας (Μουζάκης 2011). Επιπλέον είναι θετική η επίδραση των ΤΠΕ 

στην κατανόηση βασικών εννοιών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην ανάπτυξη 

ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της 

νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. Τέλος με τη χτήση των ΤΠΕ επιτυγχάνεται 

η επικέντρωση της προσοχής των μαθητών, η τόνωση του ενδιαφέροντός τους και η 

αύξηση της συμμετοχής τους μέσα από δραστηριότητες αυτενέργειας, ενεργής διαμοί-

ρασηςπεριεχομένου, πειραματισμού και αλληλεπίδρασης (Αναστασιάδης, Μικρόπου-

λος, Σοφός, Φραγκάκη 2010). 

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Κάθε εκπαιδευτική δράση θα πρέπει να εμπεριέχει διαδικασίες αποτίµησης της διδα-

σκαλίας και της µαθησιακής διαδικασίας. Η αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών 

περιλαμβάνει: α) την αρχική/διαγνωστική αξιολόγηση που γίνεται στην αρχή του σε-

ναρίου με την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών (συζήτηση, καταιγι-

σμός ιδεών, εννοιολογική χαρτογράφηση), β) την ενδιάμεση/διαμορφωτική αξιολό-

γηση που διεξάγεται κατά την εξέλιξη της εφαρμογής του σεναρίου, μέσα από την πα-

ρατήρηση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών β) την τελική/απολο-

γιστική αξιολόγηση που υλοποιείται με την ολοκλήρωση του σεναρίου. Για τον τελικό 

έλεγχο της προόδου των μαθητών χρησιμοποιείται το λογισμικό HotPotatoes 6, με το 

οποίο αποτιμάται το επίπεδο κατάκτησης της γνώσης. Τα θετικά αποτελέσματα των 

δράσεων του σεναρίου αποτιμώνται και μέσα από τη επιτυχή διάχυσή του με συμμε-

τοχή στις εκδηλώσεις στην τελική γιορτή του σχολικού έτους.  
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Περίληψη 

Η σημασία της εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση σε σχέση με τις Φυσικές 

Καταστροφές και απώτερο σκοπό τη δυνατότητα μείωσης των κινδύνων που 

προκύπτουν από αυτές, έχει ήδη αναδειχθεί από τους φορείς χάραξης πολιτικής. 

Θεωρώντας ότι είναι ευθύνη της δημόσιας παιδείας να εκπαιδεύσει τους πολίτες όχι 

μόνο να γνωρίζουν την απειλή των κινδύνων αλλά και το πως θα τους αντιμετωπίσουν, 

προχωρήσαμε στην εκπόνηση της παρούσας εργασία. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά 

πρωτότυπα, τεχνολογικά υποστηριζόμενα διερευνητικά σενάρια μάθησης σχεδιασμένα 

με βάση τη Θεωρία της Ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner, 1960, 1961) για μαθητές 

Γυμνασίου. Η εφαρμογή των σεναρίων μάθησης επιλέχθηκε να γίνει με το μοντέλο της 

Μικτής μάθησης συνδυάζοντας έτσι σύγχρονες (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) 

ομαδικές συναντήσεις. Η μαθησιακή διαδικασία ακολουθεί ταυτόχρονα το μοντέλο της 

«αντεστραμμένης τάξης». Για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πράξης 

χρησιμοποιήσαμε ένα από τα πιο δημοφιλή προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης 

Μάθησης , το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Learning Activity 

Management System- LAMS). 

Λέξεις-Κλειδιά: φυσικές καταστροφές, διαχείριση φυσικών κινδύνων, Σύστημα 

Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων, διερευνητικά σενάρια διδασκαλίας, 

αντεστραμμένη τάξη. 

Εισαγωγή 

Οι Φυσικές Καταστροφές οι οποίες έχουν ήδη συμβεί ή δύναται να συμβούν στην 

Ελλάδα είναι πολυάριθμες και ποικίλες. Το ιδιαίτερο γεωλογικό καθεστώς της χώρας 

μας την κατατάσσει στην 6η θέση σεισμογενών χωρών παγκοσμίως ενώ η καταγραφή 

39 ενεργών ηφαιστειακών κέντρων στο χώρο του νοτίου Αιγαίου την καθιστά μια από 

τις πλέον ηφαιστειογενείς περιοχές στον πλανήτη. Εκτός από τους σεισμούς και τις 

ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι πυρκαγιές είναι κάποιες 

από τις υπόλοιπες Φυσικές Καταστροφές οι οποίες πλήττουν την Ελλάδα.  
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Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των σεισμών και της ηφαιστειότητας, τον 

τρόπο γένεσης αυτών, των επιπτώσεών τους στις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και 

την εκπαίδευση πάνω στους τρόπους πρόληψης και προστασίας από τους κινδύνους 

που προκύπτουν. Πρόκειται για καθαρά εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο με χρήση των 

σύγχρονων τεχνολογιών (LAMS) αλλά και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, 

σχεδιάζει και υλοποιεί διδακτικά σενάρια βασισμένα στην Ανακαλυπτική μάθηση. 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή είναι εκτενής 

(Λέκκας, 1996, ΟΑΣΠ, 2007, Παπαζάχος & Δρακόπουλος, 1992, www.oasp.gr, 

deucalion.edu.gr, κ.α.) με οδηγίες αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων. Το 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει προκύψει από σχολικά projects αλλά και διάφορα 

κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επίσης βρίσκεται στη διάθεση εκπαιδευτικών 

και μαθητών. 

Η καινοτομία στο παρόν εγχείρημα έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα 

οργανωμένο και δομημένο διδακτικό σενάριο, το οποίο ξετυλίγεται σε 5 μαθήματα, σε 

συμφωνία με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει τις 

οδηγίες του ΟΑΣΠ για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες. 

Η επιλογή για το σχεδιασμό των επιμέρους παρεμβάσεων με το Μοντέλο της Μεικτής 

Μάθησης (με εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλία) καθώς και το Μοντέλο της 

Αντεστραμμένης τάξης (flipped classroom) αλλά η δημιουργία πρωτότυπου ψηφιακού 

ηλεκτρονικού υλικού καθιστά το συνολικό αποτέλεσμα ιδιαιτέρως ξεχωριστό.  

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε τους μαθητές του Εσπερινού 

Γυμνασίου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου. Οι εκπαιδευόμενοι, εκμεταλλευόμενοι 

στο έπακρο τη διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση, ολοκλήρωσαν τις επιμέρους 

δραστηριότητες με το δικό τους ρυθμό και στο δικό τους χρόνο. Στο τέλος της 

διαδικασίας σχεδίασαν τις δικές τους ενέργειες χρησιμοποιώντας τις νέο αποκτηθέντες 

γνώσεις. 

Η έννοια της Καταστροφής 

Με τον όρο Καταστροφή (Disaster), νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό 

φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο το οποίο 

προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο καθώς και στο 

ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.  

Οι πλημμύρες, οι σεισμοί, η ξηρασία, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, τα τσουνάμι, 

προκαλούν κατά μέσο όρο 74.000 θανάτους, ενώ περισσότεροι από 230 εκατομμύρια 

άνθρωποι υφίστανται τις συνέπειες τους κάθε χρόνο (CRED, 2008). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό θανάτων οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα (παγετοί, καύσωνες, 

καταιγίδες), ενώ τη δεύτερη θέση κατέχουν οι σεισμοί. Το κόστος στην παγκόσμια 

οικονομία σήμερα υπερβαίνει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, από τα οποία 

τα 20 αντιστοιχούν σε έξοδα για την πρόβλεψη, πρόληψη και αποφυγή των φυσικών 

καταστροφών, ενώ τα υπόλοιπα 40 αντιστοιχούν στις άμεσες ζημιές από τις 
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καταστροφές και την αποκατάστασή τους. Το ζήτημα της μείωσης του κινδύνου 

καταστροφής ανελίσσεται τις τελευταίες δεκαετίες στην ατζέντα των διεθνών 

πολιτικών. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι «υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι 

αυξάνεται ο αριθμός και η σφοδρότητα των φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό 

και το κλίμα» (LIoyd’s 2006, Horton et al. 2014) καταλαβαίνουμε γιατί πλέον οι 

φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζονται ως ένα διεθνές ζήτημα. 

Γενική ταξινόμηση των Καταστροφών 

Λαμβάνοντας υπόψη τους γενεσιουργούς μηχανισμούς και τους τρόπους εκδήλωσης 

των καταστροφών η πρώτη ταξινόμηση που μπορεί να γίνει για τις καταστροφές είναι 

η διάκρισή τους σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τις φυσικές καταστροφές που είναι 

αποτέλεσμα εκδήλωσης διεργασιών στη φύση (φυσικών φαινομένων) ικανών να τις 

προκαλέσουν με ή χωρίς την παρουσία του ανθρώπου και τις ανθρωπογενείς 

καταστροφές που οφείλονται στην τεχνολογική ανάπτυξη ή και την επιθετική 

συμπεριφορά του ανθρώπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός 

επίδρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, τα όρια μεταξύ των 

παραπάνω κατηγοριών γίνονται ολοένα και πιο συγκεχυμένα. 

Φυσικά φαινόμενα – εν δυνάμει «Φυσικοί κίνδυνοι» (Natural Hazards) 

Η Γη είναι ένας πλανήτης στον οποίο κυριαρχούν συνεχείς μεταβολές και 

χαρακτηρίζεται από ευαίσθητες ισορροπίες με αποτέλεσμα συχνά να εκδηλώνονται 

φαινόμενα που είναι απόλυτα φυσικά και αναμενόμενα, που όμως για τον άνθρωπο 

μπορεί να είναι καταστροφικά όταν επηρεάζουν το χώρο που δραστηριοποιείται ή τον 

πλανήτη ολόκληρο. Τα φυσικά αυτά φαινόμενα είναι στην τεχνική ορολογία γνωστά 

με τον όρο εν δυνάμει «φυσικοί κίνδυνοι». Πολλές φορές μάλιστα εκδηλώνονται με 

δυναμική "ακραία", δηλαδή με δυναμική μεγαλύτερη από αυτή που οι κοινωνίες και 

οι υποδομές αντιμετωπίζουν συνήθως. Ακόμη και εάν δεχτούμε ότι η επικινδυνότητα 

των φαινομένων παραμένει η ίδια, η έκθεση και η τρωτότητα των κοινωνιών 

μεταβάλλεται. Η ραγδαία αστικοποίηση, η συγκέντρωση του πληθυσμού σε 

επικίνδυνες ζώνες, οι μεγάλες οικιστικές και πληθυσμιακές πυκνότητες, οδηγούν σε 

αύξηση της έκθεσης και επομένως σε πιθανή αύξηση των απωλειών από καταστροφές 

(GAR 2015). 

Φυσικά φαινόμενα - εν δυνάμει Φυσικοί Κίνδυνοι ή εν δυνάμει επικίνδυνα Φαινόμενα 

είναι: Γεωδυναμικά φαινόμενα (σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, κατολισθήσεις, 

διαβρώσεις, χιονοστιβάδες), Υδρομετεωρολογικά φαινόμενα και κλιματικές αλλαγές 

(τυφώνες , πλημμύρες, καταιγίδες, τσουνάμι, ερημοποίηση, ξηρασία, καύσωνες, 

χιονοθύελλα, Δριμύ ψύχος, Ανεμοστρόβιλος, Θυελλώδεις άνεμοι, υφαλμυρώσεις), 

Αστρονομικά φαινόμενα (πτώση μετεωριτών, αναστροφή του μαγνητικού πεδίου της 

γης κ.λπ.), Βιολογικές προσβολές (επιδημίες, επιδρομές εντόμων ή τρωκτικών) 

Οι δράσεις εκπαίδευσης – ενημέρωσης για τους φυσικούς κινδύνους στα σχολεία 

της Ελλάδας. 
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Στην Ελλάδα οι δράσεις εκπαίδευσης-ενημέρωσης της Πολιτείας για τους φυσικούς 

κινδύνους στα σχολεία έως σήμερα περιλάμβαναν ενημερωτικές ομιλίες, πλούσιο 

έντυπο ενημερωτικό υλικό, υλικό μέσω του διαδικτύου και των CD-ROMs, 

εκπαιδευτικές ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα κυρίως όμως μόνο σε θέματα 

διαχείρισης σεισμικού κινδύνου και κυρίως μέσα από δράσεις του Οργανισμού 

Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ).  

Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

διαβιβάζει στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε όλα τα σχολεία έγγραφο του Ο.Α.Σ.Π. 

με θέμα «Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες», 

επισυναπτόμενο Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού 

Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα. 

Η γνώση γίνεται ακόμα πιο κρίσιμος παράγοντας αφού πολλές ανθρώπινες απώλειες 

θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε η σωστή εκπαίδευση. Είναι ευθύνη της 

δημόσιας παιδείας να εκπαιδεύσει τους πολίτες όχι μόνο να γνωρίζουν την απειλή των 

φυσικών κινδύνων αλλά και πως θα τους αντιμετωπίσουν.  

Θεωρίες με βάση τις οποίες σχεδιάστηκαν οι διδακτικές παρεμβάσεις  

Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης 

Το μοντέλο της μικτής μάθησης συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με 

τη μάθηση μέσω διαδικτύου, μειώνοντας έτσι το χρόνο παρακολούθησης στη φυσική 

τάξη (Dziuban, Hartman & Moskal, 2004). Αναμιγνύεται η πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλία με την ηλεκτρονική μάθηση με τέτοιο τρόπο ώστε η μια μέθοδος να 

στηρίζει λειτουργικά την άλλη (Derntl & Motsching-Pitrik, 2004; Ginns & Ellis, 2007).  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η πολυδιάστατη επικοινωνία που 

υπάρχει μεταξύ των μελών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συγκεκριμένα επισημαίνεται αυξημένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μαθητή και στον 

εκπαιδευτικό, ανάμεσα στους μαθητές, μεταξύ των μαθητών και των εξωτερικών 

πηγών (Derntl & Motsching-Pitrik, 2004; Dziuban, Hartman & Moskal, 2004; Ginns & 

Ellis 2007). 

Το μοντέλο της «Αντεστραμμένης Τάξης» ( “Flipped Learning” ή “Flipped 

Classroom”). 

Η «αντεστραμμένη τάξη» είναι ένα μοντέλο μεικτής μάθησης, στο οποίο οι μαθητές 

μαθαίνουν παρακολουθώντας βιντεοδιαλέξεις ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό στο σπίτι, 

ενώ η «εργασία για το σπίτι» γίνεται στη σχολική τάξη με τον καθηγητή και τους 

μαθητές να συζητούν και να επιλύουν απορίες (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). 

Για την υλοποίηση του μοντέλου, απαιτείται η χρήση μιας πλατφόρμας online 

εκπαίδευσης και εδώ έρχεται η εξ αποστάσεως συμβολή της τεχνολογίας.  
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Περιλαμβάνει τρία στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής: πριν την τάξη (pre-class), 

μέσα στην τάξη (in-class) και μετά την τάξη (post-class) (Estes et al., 2014). Το αρχικό 

και το τελικό στάδιο πραγματοποιούνται από τους μαθητές εξ αποστάσεως. 

Θεωρία της Ανακαλυπτικής ή Διερευνητικής μάθησης του Jerome Bruner 

Από τα αρχαία χρόνια, οι Έλληνες Φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης, είχαν 

επισημάνει τη σημασία του να μαθαίνει κανείς μόνος του, κάνοντας χρήση των 

εσωτερικών του εμπειριών και δυνατοτήτων. 

Στη σύγχρονη εποχή, ο Jerome Bruner (1915-2016) ένας εξέχων γνωστικός ψυχολόγος, 

υποστηρίζει μέσα από το έργο του ότι τα σημαντικά αποτελέσματα της μάθησης δεν 

περιλαμβάνουν απλά αντιλήψεις, κατηγορίες και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων 

τα οποία έχουν ήδη επινοηθεί από τον πολιτισμό, αλλά την ικανότητα να τα 

ανακαλύπτει ο ίδιος ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Έτσι τέθηκαν τα θεμέλια της 

θεωρίας της διερευνητικής ή ανακαλυπτικής μάθησης. Με βάση αυτή τη θεωρία ο 

μαθητής φτάνει στην απόκτηση της γνώσης με τις δικές του δυνάμεις όπου προσπαθεί 

να εμβαθύνει στο αντικείμενο και να ανακαλύψει τις θεμελιώδεις αρχές και σχέσεις 

που διέπουν τα επιμέρους στοιχεία του. 

Η κεντρική ιδέα του είναι ότι οποιοδήποτε θέμα μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά 

σε οποιοδήποτε παιδί σε κάθε στάδιο της εξέλιξής του. Ορίζει το ρόλο του δασκάλου 

ως εκείνου ο οποίος θα «μεταφράσει» τις πληροφορίες σε τέτοια μορφή, κατάλληλη 

για το επίπεδο κατανόησης του κάθε μαθητή. Έτσι προέκυψε η ιδέα των σπειροειδών 

προγραμμάτων σπουδών (Bruner, 1960). Ιδεατά, κατά τον Bruner, το ενδιαφέρον για 

το θέμα που διδάσκεται θα πρέπει να είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για τη μάθηση και 

όχι οι εξωτερικοί στόχοι, οι βαθμοί και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υποστηρίζει 

ότι οι μαθητές οφείλουν να διδάσκονται το πως να συμμετέχουν στη διαδικασία της 

μάθησης. Θεωρεί τη γνώση ως μια διαδικασία και όχι ως ένα προϊόν (Bruner, 1996).  

Μεθοδολογία και σχεδιασμός 

Οι ΤΠΕ που συνδυάζουν ένα μεγάλο μέρος από τις διαθέσιμες τεχνολογίες, θεωρούνται 

ως το πλέον ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και του μαθητή για την 

υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Μικρόπουλος 2006).  

Η Online πλατφόρμα εκπαίδευσης LAMS (Learning Activity Management 

System- Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων) 

Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS-Learning Activity 

Management System) είναι Διαδικτυακό Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 

(ΕΛΑΚ) που υποστηρίζει τη σχεδίαση, συγγραφή διαχείριση και εποπτεία της 

εκτέλεσης μαθημάτων με τη μορφή ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ,διαχείρισης υποστήριξης όχι μόνο ατομικών αλλά 

και συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Είναι ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον 

διδασκαλίας και μάθησης. Το εν λόγω σύστημα υποστηρίζεται από το LAMS 
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Foundation, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που επιμελείται την έρευνα 

την ανάπτυξη του συστήματος μαθησιακών δραστηριοτήτων και εννοιών σχετικών με 

τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πλοηγούνται στις 

δραστηριότητες όπως σε ένα δικτυακό τόπο στο Internet. Η εκπόνηση μιας ακολουθίας 

δραστηριοτήτων στο LAMS περιλαμβάνει, προβολή περιεχομένου σε διάφορες μορφές 

(κείμενο, υπερκείμενο, υπερμέσα, εικόνες, κινούμενα σχέδια, ήχος, video, αντικείμενα 

εικονικής πραγματικότητας), συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές δράσεις και χρήση 

εργαλείων επικοινωνίας (Chat, Forum), κουμπιών πλοήγησης και αξιοποίηση 

εξωτερικών πηγών μέσω υπερσυνδέσεων. 

Μέσω της σελίδας: http://www.lamscommunity.org LAMS το παραγόμενο υλικό 

μπορεί να διαμοιραστεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να τροποποιηθεί, με τους χρήστες 

να προσαρμόζουν την ακολουθία στις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες, αφαιρώντας 

ή προσθέτοντας δραστηριότητες.  

Σχεδιασμός των διδακτικών παρεμβάσεων 

Ο αρχικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων έγινε σε τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση 

πραγματοποιήθηκε μια μικρή σε έκταση έρευνα με ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε 

στους μαθητές. Βασίστηκε κυρίως στην ανάδειξη και μελέτη των προσωπικών 

εμπειριών, αναγκών κι επιθυμιών τους. 

Αρχικά τους ζητήθηκε να προβληματιστούν για το πότε ένα «φυσικό φαινόμενο» 

μπορεί να αποτελέσει έναν «φυσικό κίνδυνο» και κατά το πόσο έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να ενισχύσει, και να επιταχύνει 

σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές διεργασίες. Επίσης έγινε μια προσπάθεια να ανιχνευτούν 

οι εναλλακτικές ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών για τα γενεσιουργά αίτια των 

φυσικών καταστροφών επηρεασμένες από τα κοινωνικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά του τρόπου ανατροφής τους. Κατόπιν τους ζητήθηκε να ανασύρουν τα 

βιώματα τους και να αναρωτηθούν πόσο ενημερωμένοι-προετοιμασμένοι αισθάνονται 

για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων. 

Τέλος, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για ποιο από τα εν δυνάμει καταστροφικά 

φυσικά φαινόμενα θα ήθελαν να ενημερωθούν περισσότερο. Υιοθετήθηκε το σχήμα 

«έρευνα-δράση». Η έρευνα αυτή λειτούργησε και ως κέντρισμα για την ενεργοποίηση 

των μαθητών και την επίτευξη των στόχων της διδακτικής παρέμβασης.  

Η δεύτερη φάση σχεδιασμού της έρευνας ήταν η πιο χρονοβόρα αλλά και η πιο 

ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των μαθητών, 

εστιάσαμε στους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Μέσα από εικόνες, χάρτες, διαδραστικά 

παιχνίδια (παζλ) και σταδιακή καθοδήγηση, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη δομή του 

εσωτερικού της γης, τις λιθοσφαιρικές πλάκες και τις διαφορετικές κινήσεις αυτών. 

Κατόπιν, για να γίνει εφικτή η πλήρης κατανόηση της Θεωρίας των Λιθοσφαιρικών 

Πλακών και της λειτουργίας των ρευμάτων μεταφοράς, βιντεοσκοπήθηκε και 

αναρτήθηκε ένας αριθμός προσομοιώσεων. Με τη χρήση καθημερινών αντικειμένων 

όπως το λάδι, το μέλι, το γάλα, οι ρυζογκοφρέτες, προσομοιώθηκαν διεργασίες οι 
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οποίες λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της γης και έγιναν οι συσχετισμοί των υλικών 

που χρησιμοποιήθηκαν με τις πραγματικές συνθήκες. Στη συνέχεια, οι μαθητές, μέσα 

από δραστηριότητες καθοδηγούμενης ανακάλυψης, εντόπισαν τη σχέση ανάμεσα στη 

σεισμικότητα, την ηφαιστειότητα και τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Με τη 

βοήθεια διασκευασμένων βίντεο, παρακολούθησαν τη γέννηση σεισμών και τη 

δημιουργία ηφαιστείων και εστίασαν τους διαφορετικούς μηχανισμούς πρόκλησης 

αυτών των φαινομένων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον ελλαδικό χώρο και την 

υποβύθιση της αφρικανικής κάτω από την ευρασιατική πλάκα. Με τη χρήση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων και επισκέψεις σε 

διαδικτυακούς τόπους με διαθέσιμο σχετικό υλικό, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν, 

καταρτίστηκαν και έγιναν περισσότερο ικανοί να ανταπεξέλθουν κατά τη διάρκεια 

εκδήλωσης κάποιου ανάλογου φυσικού φαινομένου.  

Κατά την τρίτη φάση, οι μαθητές ανέλαβαν δράση και πήραν την πρωτοβουλία να 

σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις που 

απέκτησαν. Επέλεξαν να πάρουν συνέντευξη από μία γυναίκα η οποία επέζησε από τον 

σεισμό της Κεφαλλονιάς το ’53 και ανέλαβαν να οργανώσουν μία εκστρατεία 

ανίχνευσης σεισμικών κινδύνων στο περιβάλλον του σχολείου, φυσικά των μη δομικών 

υλικών. 

Αποτελέσματα 

Οι απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε έδειξαν ότι σχεδόν 

όλοι αναγνωρίζουν τη σεισμική δραστηριότητα ως καταστροφικό φυσικό φαινόμενο, 

ενώ τα φαινόμενα του καύσωνα και της ερημοποίησης επιλέχθηκαν από μόνο 5 και 4 

μαθητές αντίστοιχα ως καταστροφικά. Σχεδόν οι μισοί μαθητές αναγνωρίζουν την 

πλημμύρα, τη πυρκαγιά, το τσουνάμι, τον τυφώνα και την έκρηξη ηφαιστείου ως 

καταστροφικά φυσικά φαινόμενα. Αξιοσημείωτο είναι ότι 3 μαθητές θεωρούν την 

Πανσέληνο καταστροφικό φαινόμενο. Η ανεμοθύελλα, η χιονοθύελλα, η καταιγίδα, οι 

κατολισθήσεις, η πτώση αστεροειδούς, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το 

φαινόμενο El Niño επιλέχθηκαν από μικρό αριθμό μαθητών. Υπήρχαν και άλλα 

φαινόμενα στη λίστα τα οποία ορθώς δεν χαρακτηρίστηκαν καταστροφικά από τους 

μαθητές. Τέτοια ήταν, το Βόρειο Σέλας, το Ουράνιο τόξο, το ηλιοβασίλεμα και η 

έκλειψη σελήνης. Πάνω από τους μισούς μαθητές πιστεύουν ότι οι φυσικοί κίνδυνοι 

δημιουργούν πάντα καταστροφές όταν εκδηλώνονται. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (7,7%) 

χαρακτηρίζει τις επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων μόνο θετικές, σχεδόν το 1/3 των 

μαθητών χαρακτηρίζει τις επιπτώσεις τους μόνο αρνητικές ενώ το 61,5 % αναγνωρίζει 

και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στη δράση τους. Όσον αφορά στις αντιλήψεις 

τους και στις πρότερες γνώσεις τους σχετικά με τις αιτίες εκδήλωσης των φαινομένων 

αυτών, υπήρχαν 3 μαθητές που αποδίδουν τις αιτίες εκδήλωσής των φυσικών 

φαινομένων στη θεϊκή βούληση, 8 στις ακατάλληλες πρακτικές που εφαρμόζει ο 

άνθρωπος και 15 μόνο απάντησαν ότι οφείλονται σε φυσικές διεργασίες που 

συμβαίνουν σε όλες τις σφαίρες του περιβάλλοντος. Ένα μεγάλο ποσοστό έχει 

συνειδητοποιήσει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να ενισχύσει, και να επιταχύνει 
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σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές διεργασίες, προκαλώντας μάλιστα την επιδείνωση αυτών. 

Ο φυσικός κίνδυνος που φοβίζει περισσότερο τους μαθητές όπως φαίνεται από τις 

απαντήσεις τους είναι ο σεισμός. Επίσης, τους φοβίζουν οι τυφώνες, οι πλημμύρες και 

οι πυρκαγιές. Κάποια φαινόμενα που είτε είναι βραδείας εξέλιξης (ερημοποίηση, 

φαινόμενο θερμοκηπίου), είτε είναι από αυτά που θεωρούν ότι είναι απίθανο να τα 

αντιμετωπίσουν στη ζωή τους (πτώση αστεροειδούς, έκρηξη ηφαιστείου) επιλέχθηκαν 

από λιγότερους μαθητές. Αισθάνονται απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν την 

εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων. Πολύ λίγοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν πώς να 

αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους γεγονότα. Την πληροφόρηση τους σε θέματα που 

αφορούν σε κινδύνους από φυσικά φαινόμενα την έχουν αντλήσει κυρίως από την 

τηλεόραση, από το Διαδίκτυο και το σχολείο. Αυτό το συμπέρασμα αποτυπώθηκε από 

τις απαντήσεις τους. Στην πόλη όπου κατοικούν οι μαθητές, δηλώνουν ότι δεν έχουν 

εκδηλωθεί φυσικά φαινόμενα με τόση ένταση έτσι ώστε να προκαλέσουν εκτεταμένες 

καταστροφές. Παρόλα αυτά το 46% αυτών αναφέρουν ότι έχουν βιώσει οι ίδιοι ή 

συγγενικά τους πρόσωπα τις επιπτώσεις καταστροφικού φαινομένου και από αυτούς 

τους μαθητές το 92% έχει επηρεαστεί από λίγο έως πάρα πολύ από αυτές τις 

επιπτώσεις. Όσον αφορά στην προετοιμασία για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους 

που προκύπτουν από την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων, από τους 26 

μαθητές μόνο δυο (2), δεν εκδήλωσαν επιθυμία. Οι υπόλοιποι 24 εκδήλωσαν μεγάλο 

ενδιαφέρον και απάντησαν ότι χρειάζονται αυτές τις γνώσεις και ότι θα ήθελαν πολύ 

να τις αποκτήσουν. Οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε να 

μάθουν περισσότερα για το φαινόμενο του σεισμού (πίνακας 1).  

Ήταν ολοφάνερη η πρόθεσή τους να διδαχθούν και να κατανοήσουν τις φυσικές 

διεργασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της εξέλιξης του διδακτικού σεναρίου, οι 

μαθητές, σε μορφή ανακεφαλαίωσης και όχι αξιολόγησης, εμπλέκονταν σε 

δραστηριότητες επιλογής σωστών απαντήσεων, με βάση του τι είχαν διδαχθεί. 

Κάνοντας μια ποιοτική εκτίμηση των απαντήσεών τους, είναι εμφανές ότι έχουν 

επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι διδακτικοί στόχοι οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή 

της κάθε παρέμβασης.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τρίτη φάση κινήθηκαν σε δύο άξονες. Ο 

πρώτος ήταν μια πραγματικά συγκινητική συνέντευξη από μια επιζώσα του μεγάλου 

σεισμού της Κεφαλλονιάς το ’53. Η γυναίκα αυτή ήταν μόλις 17 ετών όταν θάφτηκε 

κάτω από τα συντρίμμια κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, μαζί με την αδελφή της, 

την οποία και έχασε. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα σε Πάτρα και Αθήνα μέχρι 

να αναρρώσει πλήρως από τους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη. Από το 

συγκεκριμένο βίωμα γίνεται προφανές ότι εάν οι κάτοικοι ήταν εκπαιδευμένοι, εάν 

υπήρχαν κανονισμοί και οδηγίες για το πως θα πρέπει να φέρονται σε περίπτωση 

σεισμού, θα γνώριζαν οι νεαρές κοπέλες ότι δεν έπρεπε να πλησιάσουν στα 

μισογκρεμισμένα σπίτι για οποιοδήποτε λόγο. Ο δεύτερος ήταν μια εκστρατεία 

ανίχνευσης σεισμικών κινδύνων στη σχολική μονάδα και είχε ως αποτέλεσμα να 
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μετακινηθούν κάποια αντικείμενα, κάποια να στεριωθούν πιο γερά και στο τέλος να 

συνταχθεί μια αναφορά προς τη Διεύθυνση με τις ενέργειες που διεκπεραιώθηκαν.  
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Πίνακας 1: τα αποτελέσματα της 1ης φάσης σε γραφήματα 

Συμπεράσματα 

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία πληροφοριών 

και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για να συμβάλλουμε επιπλέον, στους στόχους του νέου και 

ιδιαίτερα του ψηφιακού σχολείου. Θελήσαμε να διδάξουμε θεματικές ενότητες που ε-

μπεριέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της τυπικής εκπαίδευσης, 

διευρύνοντας το πλαίσιο ώστε να ενσωματωθούν και οι ήδη υπάρχουσες οδηγίες δια-

χείρισης κρίσιμων καταστάσεων που προκύπτουν από Φυσικές Καταστροφές. Εμπλου-

τίσαμε τη διδασκαλία μας με πρόσθετο υλικό πολυμέσων, η παρακολούθηση του ο-

ποίου απαιτεί επιπλέον χρόνο από αυτόν που έχουμε στην διάθεσή μας μέσα σε μια 

διδακτική ώρα. Με τη μέθοδο της Αντεστραμμένης Τάξης μπορέσαμε να ξεπεράσουμε 

χρονικούς περιορισμούς που θέτει το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά και περιορισμούς 

που θέτει η απόσταση, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία των μαθητών κά-

ποιες φορές, στην τάξη είναι αδύνατη. Εξάλλου κατά την Gray (2006), η Μικτή Μά-

θηση συνδυάζει τις δοκιμασμένες παραδοσιακές μεθόδους μάθησης με τη νέα τεχνο-

λογία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεργατικού και δυναμικού πλαισίου μάθησης. 

Εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθηκών που διέπουν τα Εσπερινά Γυμνάσια, η διαφοροποι-

ημένη αυτή προσέγγιση έδωσε στους μαθητές η δυνατότητα να μελετούν στο χρόνο 

που αυτοί επιλέγουν και με το ρυθμό που επιθυμούν, και να έχουν επιπλέον χρόνο για 

να κατανοήσουν το περιεχόμενο αλλά και να επαναλάβουν κάποιο μάθημα όσες φορές 

θέλουν. Το διδακτικό σενάριο που προέκυψε δεν ήταν ένα στατικό σχέδιο διδασκαλίας, 

αλλά μια δυναμική και ευέλικτη πρόταση που μας προμήθευσε με εφορμήσεις και προ-

τάσεις, τις οποίες τροποποιήσαμε και ενσωματώσαμε στην διδακτική μας πρακτική. 

Πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια καλών πρακτικών, με επίτευξη των διδακτι-

κών στόχων που τέθηκαν, μέγιστη εμπλοκή των εκπαιδευόμενων οι οποίοι ήρθαν σε 

επαφή με καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, ανακαλύπτοντας της γνώση βήμα – βήμα. 

Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη δημιουργία παρόμοιων διδακτικών σεναρίων με 

θέματα από τις Φυσικές Καταστροφές είτε από τις Φυσικές Επιστήμες γενικά.  
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Σχεδιάζοντας μια εκδρομή σε μουσείο 

Γαβανά Δήμητρα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed., 

froytopia@hotmail.com 

Περίληψη 

Το εν λόγω σενάριο μάθησης με θέμα «Σχεδιάζοντας μια εκδρομή στο μουσείο» απευ-

θύνεται σε μαθητές Στ’ Δημοτικού και αποτελεί προέκταση της διδασκαλίας σχετικής 

ενότητας στο βιβλίο του μαθήματος της Γλώσσας με τίτλο «Μουσεία». Μέσα από τις 

δραστηριότητες του σεναρίου, έγινε μια προσπάθεια οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν 

πάνω σε θέματα πολιτισμού και να εξοικειωθούν με την υπεύθυνη ανάληψη αποφά-

σεων μέσα στη σχολική τους κοινότητα, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξουν 

οι ίδιοι το μουσείο που θα αποτελεί την επόμενη εκπαιδευτική τους εκδρομή. Συγκε-

κριμένα, εξασκήθηκαν στην ομαδική ορθολογική διαχείριση και επεξεργασία πληρο-

φοριών με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να καταλήξουν συλλογικά 

στην πιο δόκιμη επιλογή. Το σενάριο ολοκληρώθηκε επιτυγχάνοντας τους στόχους του, 

καθώς κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθητών, αποδίδοντας άμεσα μαθησιακά αποτελέ-

σματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσείο, εκδρομή, σχεδιασμός, νέες τεχνολογίες. 

Εισαγωγή  

Αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η μεταφορά της μάθησης 

και εκτός των στενών πλαισίων της σχολικής αίθουσας, με τη μορφή εκπαιδευτικών 

επισκέψεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν νέες γνώσεις, 

αξιοποιώντας εμπράκτως της δομές της τοπικής και όχι μόνο, κοινωνίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη πως βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η διάδοση του πολιτισμού, τα μου-

σεία αποτελούν σταθμούς που μπορούν να συμβάλουν θετικά προς αυτή την κατεύ-

θυνση.  

Τα μουσεία λοιπόν, συνιστούν μια θεμιτή επιλογή επίσκεψης, καθώς η ιστορική εκπαί-

δευση μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, βοηθώντας τον άν-

θρωπο να κατανοήσει καλύτερα τον περιβάλλοντα κόσμο και την πολυπολιτισμική του 

διάσταση, συνδυάζοντας το παρελθόν, με το παρόν και το μέλλον (Νάκου, στο Μί-

τσελλ, 2006).  

Σε μια γενικότερη προσπάθεια συνεπώς να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη μουσειακή 

αγωγή και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους συγκεκριμένους φορείς πολι-

τιστικής κληρονομιάς, εμπνεύστηκε και σχεδιάστηκε το παρόν σενάριο μάθησης, το 

οποίο απευθύνεται σε μαθητές Στ’ τάξης δημοτικού και προάγει την ενεργή εμπλοκή 

τους στην επιλογή μουσειακών χώρων, για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής επίσκε-

ψης. Η ενεργός αυτή συμμετοχή στοχεύει στην  ενίσχυση της υπευθυνότητας και της 
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αυτοπεποίθησης τους, και μέσα από τη δραστηριοποίησή τους με την ανάληψη πρωτο-

βουλιών, να καλλιεργηθεί η κρίση τους και σταδιακά, μέσα από διαδικασίες επεξεργα-

σίας και διαχείρισης της πληροφορίας, να οδηγηθούν στην παραγωγή ασφαλούς γνώ-

σης. 

Η συμβολή των τεχνολογικών εργαλείων, προσέδωσε μια άλλη διάσταση στο όλο εγ-

χείρημα. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Paper, oι Νέες Τεχνολογίες, μέσα από μια παι-

γνιώδη διάσταση, δίνουν, τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν τα δεδομένα 

τους, να κάνουν υποθέσεις, να αιτιολογούν τις επιλογές τους και να προβαίνουν σε 

γενικεύσεις (στο Μουσουλίδης, 2005). Επιπρόσθετα, ο Δαπόντες (2006) υπογραμμίζει 

τη δυνατότητα των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων να προσομοιώνουν, να μοντελο-

ποιούν και να αναπαριστούν δυναμικά καταστάσεις και φαινόμενα, καθιστώντας έτσι 

πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική τη διαδικασία της μάθησης. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Είναι γεγονός, πως οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή παιδεία δεν 

μπορούν να ικανοποιηθούν επαρκώς από την παραδοσιακή προσέγγιση διδασκαλίας, η 

οποία στηρίζεται κατά βάση στη διανομή γνώσης και όχι στις ανάγκες του εκάστοτε 

εκπαιδευόμενου, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αδυνατούν να συνδέσουν πολλές φορές 

αυτά που μαθαίνουν με αυτά που ήδη γνωρίζουν.  Σκοπός της εκπαίδευσης, λοιπόν, σε 

αυτή τη νέα εποχή, είναι να συνδυάσει τις άτυπες και τυπικές γνώσεις των παιδιών, 

ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους για 

να επιλύουν πραγματικά προβλήματα. 

Η Βοσνιάδου (2001) αναφέρει τρεις αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να σχεδιάζονται τα 

μαθησιακά περιβάλλοντα σήμερα προκειμένου να είναι αποτελεσματικές οι διδασκα-

λίες μας: α) να ενθαρρύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν ενεργητικά, β) να συνεργάζο-

νται με τους άλλους μαθητές και γ) να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που έχουν νό-

ημα.  

Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα διδασκαλία δομήθηκε βάση της θεωρίας του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού ο οποίος κατά τον Vygotsky αποβλέπει στην ενεργό, αυτορρυθμι-

ζόμενη και αναστοχαστική γνώση (Βρασίδας, Ζεμπύλας & Πέτρου, υπό δημοσίευση), 

σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και του διαδικτύου. 

Άλλωστε, η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι ευρέως αποδεκτή, 

καθώς τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση τους είναι πολλαπλά. Μάλιστα, κατά 

τους Hannafin & Land (στο Καπραβέλου, 2011), ο εποικοδομητισμός βρίσκει εφαρ-

μογή στην εκπαίδευση με ΤΠΕ για δραστηριότητες χειρισμούς εννοιών, συλλογής δε-

δομένων και συστημάτων πλοήγησης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

οικοδομήσουν τη νέα γνώση μέσα από τη διερεύνηση και την ανακάλυψη, να αναπτύ-

ξουν την κριτική τους σκέψη και να λαμβάνουν αποφάσεις εξάγοντας συμπεράσματα 

από τα αποτελέσματα αυτών των εμπειριών.  
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Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Το συγκεκριμένο μάθημα δομήθηκε από δραστηριότητες που, εν συντομία, καθοδη-

γούν τους εκπαιδευόμενους στη χρήση και αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων 

για να προσεγγίσουν και να διερευνήσουν διάφορους παράγοντες συνυφασμένους με 

το θέμα (μαθητική έρευνα), μέσω άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών από το 

Διαδίκτυο, τις οποίες  οργανώνουν και καταγράφουν, ώστε να ταξινομήσουν τις σκέ-

ψεις τους,  να τις συνθέσουν κρίνοντάς τες και να τις εκφράσουν. 

Για το λόγο αυτό η τάξη χωρίστηκε  σε 5 ομάδες εργασίας, των τεσσάρων μαθητών με 

εναλλασσόμενους ρόλους η καθεμία, και την υποφαινόμενη εκπαιδευτικό σε καθοδη-

γητικό-συμβουλευτικό ρόλο. Το σενάριο υλοποιήθηκε σε 4 δίωρες συναντήσεις κατά 

τη διάρκεια  του μαθήματος της Γλώσσας και της Ευέλικτης ζώνης. 

Απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την ομαλή εκτέλεση του σεναρίου ήταν η υλο-

ποίησή του στην αίθουσα Υπολογιστών του σχολείου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με 

επαρκείς υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο, και στους οποίους είχε εγκατα-

σταθεί το λογισμικό Google Earth, καθώς και ένας φάκελος με 2 φύλλα εργασίας και 

ένα excel. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε και ο διαδραστικός πίνακας κατά τις εργασίες με 

την ολομέλεια, αλλά και για την προβολή σύντομου βίντεο.   

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές εργάστηκαν με τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, που 

τους καθοδήγησαν στην αναζήτηση πληροφοριών διαδικτυακά για μουσεία της πόλεως 

των Αθηνών, στην καταγραφή των απαιτούμενων πληροφοριών αλλά και στην αποθή-

κευση σχετικών εικόνων με το θέμα. Επιπλέον, κάθε ομάδα δημιούργησε σύντομες 

παρουσιάσεις του μουσείου της επιλογής της, ενώ με τη βοήθεια του λογισμικού 

Google Earth εντόπισαν στο χάρτη τα επιλεγόμενα μουσεία και χάραξαν διαδρομές από 

το σχολείο προς αυτά, καταγράφοντας τις αποστάσεις σε έτοιμο πίνακα στο excel. Τις 

δραστηριότητές τους ολοκλήρωσαν δημιουργώντας συλλογικά, με τη χρήση του λογι-

σμικού Kidspiration, ένα σχεδιάγραμμα από αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς μέσα 

σε μουσειακούς χώρους.  

Πορεία σεναρίου 

Συνάντηση 1η 

Έχοντας ολοκληρώσει την ενότητα «Μουσεία» στο διδακτικό εγχειρίδιο του μαθήμα-

τος της γλώσσας ξεκινήσαμε, κατά την ώρα της ευέλικτης ζώνης μια συζήτηση για τα 

μουσεία που έχουν επισκεφθεί οι μαθητές μέχρι εκείνη τη μέρα, τα εκθέματα που τους 

εντυπωσίασαν και ποιες άλλες συλλογές θα επιθυμούσαν να δουν από κοντά. Εν συνε-

χεία, τους ανακοινώθηκε ότι καθώς πλησιάζει η καθιερωμένη επίσκεψης της τάξης σε 

ένα μουσειακό χώρο, επιθυμητό είναι να καταθέσουν τη γνώμη τους και να συμβάλουν 

ενεργά στη λήψη της τελικής απόφασης προορισμού. Οι μαθητές κλήθηκαν να σκε-

φτούν και να επισημάνουν τους παράγοντες που θα συνυπολόγιζαν πριν καταλήξουν 
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σε μια απόφαση, καταγράφοντας αυτές τις πρώτες απαντήσεις στον διαδραστικό πί-

νακα, με τη μορφή ιδεοθύελλας. 

Ολοκληρώνοντας την πρώτη συνάντηση, τους δόθηκαν κάποιες γενικές οδηγίες για τις 

δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρώσουν, πριν καταλήξουν σε μια απόφαση, κά-

νοντας τους μια εισαγωγή στον τρόπο που θα εργαστούν. 

Συνάντηση 2η 

Την επόμενη μέρα στο πρώτο δίωρο της Γλώσσας, μεταφερθήκαμε στην αίθουσα υπο-

λογιστών και οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, άνοιξαν από την επιφάνεια εργασίας 

του Η/Υ που εργάζονταν, το φάκελο «Οργανώνοντας μια εκδρομή σε μουσείο», όπου 

υπήρχε ένα ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, βάσει του οποίου ανέτρεξαν στο διαδίκτυο, 

προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφοριακό υλικό για κάποιο μουσείο της επιλογής 

τους το οποίο θα επιθυμούσαν να επισκεφτούμε σαν τάξη. Πιο συγκεκριμένα, τους 

δόθηκε ο υπερσύνδεσμος http://www.athensinfoguide.com/gr/wtsmuseums.htm, ο ο-

ποίος οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που φιλοξενεί πληροφορίες για όλα τα μουσεία της 

πόλεως των Αθηνών (επειδή το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επιλέχθηκαν 

μουσεία της συγκεκριμένης περιοχής). Τις πληροφορίες που συνέλεξαν τις κατέγραψαν 

πάνω στο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, με τη χρήση του κειμενογράφου. 

Στη συνέχεια ετοίμασαν μια σύντομη παρουσίαση, με τη βοήθεια του λογισμικού 

Power Point, του μουσείου της επιλογής τους, απεικονίζοντας έτσι με εύληπτο τρόπο 

τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν και τις νέες γνώσεις που αποκόμισαν από την 

προηγούμενη δραστηριότητες. Σκοπός της παρουσίασης ήταν κάθε ομάδα να πείσει το 

σύνολο των συμμαθητών της για την πρότασή της.  

Συνάντηση 3η 

 Στην αρχή της επόμενης συνάντησης, κάθε ομάδα παρουσίασε το powerpoint που είχε 

φτιάξει στην ολομέλεια, με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα. Κάθε παρουσίαση 

συνοδευόταν από θετικά σχόλια των μαθητών, τόσο για την δουλειά κάθε ομάδας όσο 

και για τις πληροφορίες που έφεραν στην τάξη. 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα άνοιξε από τον φάκελο  εργασίας το δεύτερο επισυναπτό-

μενο φύλλο εργασίας τους το οποίο τους έδινε οδηγίες ώστε να εντοπίσουν, με το λο-

γισμικό Google Earth, το σχολείο μας στον παγκόσμιο χάρτη, καθώς και τα 5 μουσεία 

στα οποία κατέληξαν με τις προηγούμενες δραστηριότητες, με σκοπό να διερευνήσουν 

τις αποστάσεις τους από τη σχολική μονάδα αλλά και το χρόνο που χρειάζεται για να 

παραβρεθούμε σε αυτά. Τις πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με τις οδηγίες, καταχώρησαν 

στον έτοιμο πίνακα του φύλλου excel που υπήρχε στον φάκελο, αξιοποιώντας αυτό το 

εργαλείο οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να βοηθηθούν στους υπολο-

γισμούς και στις αναλύσεις τους.  
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Εικόνα 1: Το φύλλο εργασίας excel 

Συγκεκριμένα, αφού συμπλήρωσαν τον πίνακα, παίξαν με τα φίλτρα του και έβαλαν τα 

μουσεία σε σειρά από το κοντινότερο στο πιο απομακρυσμένο από την τοποθεσία της 

σχολικής μονάδας. Συνδυάζοντας τη γνώση αυτή  με όσα είδαν και άκουσαν στις πα-

ρουσιάσεις στην αρχή του δίωρου, ψήφισαν επιχειρηματολογώντας, το μουσείο της 

επικείμενης εκπαιδευτικής εκδρομής, μεταφέροντας έτσι τις διαπιστώσεις τους στην 

ολομέλεια. Στο τέλος της συζήτησης σχεδόν ομόφωνα κατέληξαν στο μουσείο της Α-

κροπόλεως, ως το μουσείο του επερχόμενου εκπαιδευτικού μας προορισμού. 

Συνάντηση 4η 

Στην τελευταία συνάντηση, και προκειμένου να ολοκληρωθεί το σενάριο οι μαθητές 

ασχολήθηκαν με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς που οφείλει να ακολουθεί κάθε 

επισκέπτης σε μέρη πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα μουσεία. Για το λόγο αυτό 

παρακολούθησαν στον διαδραστικό μια 12/λεπτη ταινία κινουμένων σχεδίων μέσω του 

διαδικτυακού τόπου Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=vPhKjxP8TeQ), με 

τις περιπέτειες του Μικρού Νικόλα και της παρέας του κατά τη διάρκεια μιας σχολικής 

επίσκεψης σε ένα μουσείο. Οι μαθητές συζήτήσαν κατόπιν στην ολομέλεια ποιες συ-

μπεριφορές θεώρησαν δόκιμες και ποιες όχι και κατασκεύασαν ομαδικά στο διαδρα-

στικό έναν ιδεολογικό χάρτη με τη βοήθεια του λογισμικού Kidspiration, όπου αποτύ-

πωσαν μια σειρά από αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς σε ένα μουσείο. 
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Εικόνα 2: Αφίσα με κανόνες καλής συμπεριφοράς με τη βοήθεια του λογισμικού Kid-

spiration. 

Την συγκεκριμένη εργασία την εκτυπώσαμε και την αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοι-

νώσεων του σχολείου, ώστε να έρθουν σε επαφή με αυτούς τους κανόνες και οι μαθητές 

των υπόλοιπων τάξεων.  

Κλείνοντας, επαναφέραμε στο διαδραστικό την επιφάνεια με τις αρχικές τους ιδέες, τις 

οποίες και συζητήσαμε, προκειμένου να αναστοχαστούν οι μαθητές πάνω σε αυτές. 

Κάποιες αποκλείστηκαν ως περιττές, άλλες εμπλουτίστηκαν και έγιναν και δυο προ-

σθήκες. Τέλος,  έγινε μια σύντομη συζήτηση με σκοπό να αξιολογήσουν τα ίδια τα 

παιδιά το σενάριο και τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάστηκαν. 

Συμπεράσματα 

Το εν λόγω σενάριο μάθησης ολοκληρώθηκε επιτυγχάνοντας τους στόχους που θέσαμε 

αρχικά, καθώς οι μαθητές διεκπεραίωσαν ικανοποιητικά όλες τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες, μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα συνεργασίας, αξιοποιώντας τε-

χνολογικά εργαλεία, ενώ κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά τον προορισμό της επι-

κείμενης εκπαιδευτικής επίσκεψης.  Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου δεν 

υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες, πέραν του χρόνου που αφιερώθηκε στην αρχή προκει-

μένου οι μαθητές να έρθουν σε συμφωνία ως προς τη σειρά των ρόλων που θα ανα-

λάμβανε ο καθένας μέσα στην ομάδα του. Επίσης για τη 2η και 3η συνάντηση δανει-

στήκαμε λίγο χρόνο ακόμα από άλλα μαθήματα. Συνολικά, τα παιδιά έδειξαν μεγάλο 
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ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες, ακόμα και αυτά που δεν συμμε-

τέχουν ενεργά μέσα στην τάξη. Η ενασχόληση τους με τους Η/Υ σίγουρα έδειξε να 

τους κεντρίζει την προσοχή και να οδηγούνται σε άμεσα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Το τέλος του εκπαιδευτικού σεναρίου ακολούθησε μια σύντομη συζήτηση και αξιολό-

γηση των μαθημάτων που υλοποιήσαμε στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου. 

Μέσα από την αναστοχαστική αυτή διεργασία, διαπιστώθηκε ότι στο σύνολό τους οι 

μαθητές σχημάτισαν θετικές εντυπώσεις για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη με-

θοδολογική πορεία του εκπαιδευτικού σεναρίου, καθώς ζήτησαν να συνεχιστούν τέ-

τοιου είδους διδασκαλίες, αφού τις βρήκαν πιο ελκυστικές και ευχάριστες από τον πα-

ραδοσιακό τρόπο  διδαχής των μαθημάτων. Η εποικοδομητική αυτή συζήτηση θα χρη-

σιμοποιηθεί μελλοντικά για αναπροσαρμογές και πιθανές προεκτάσεις του σεναρίου.  
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1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

    Η πρώτη σας δραστηριότητα αφορά τη συλλογή πληροφοριών για ένα μουσείο της 

πόλεως των Αθηνών, που θα επιλέξετε από το διαδίκτυο.   

1. Συγκεκριμένα, πατώντας Ctrl + click πάνω στον επόμενο υπερσύνδεσμο 

http://www.athensinfoguide.com/gr/wtsmuseums.htm, θα πλοηγηθείτε σε μια ι-

στοσελίδα που περιλαμβάνει όλα τα μουσεία του κέντρου της πόλης μας. Από 

αυτά θα επιλέξετε αυτό που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τον επό-

μενό μας εκπαιδευτικό προορισμό και θα συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 

Έχετε στη διάθεσή σας μια ώρα. 

Όνομα μουσείου  

Τοποθεσία (διεύθυνση)  

Ωράριο λειτουργίας  

Τιμή εισόδου  

Συλλογή που φιλοξενεί  

Ενδιαφέροντα ιστορικά στοι-

χεία για το μουσείο 

 

 

*Προαιρετικά μπορείτε να διευρύνετε τον πίνακα, αν θεωρείτε πως υπάρχουν και άλλες 

πτυχές του μουσείου που επιλέξατε, στις οποίες θα ήταν καλό να αναφερθείτε. 

2. Στην προέκταση του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας μπορείτε να επικολλήσετε 

φωτογραφίες σχετικές με το μουσείο του ενδιαφέροντός σας από το διαδίκτυο. 

Θα σας φανούν χρήσιμες κατά ετοιμασία  της σύντομης παρουσίασης σας που 

θα ετοιμάσετε στο power point στο υπόλοιπο διάστημα της σημερινής μας συνά-

ντησης.  
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε αρχικά να εντοπίσουμε την τοποθεσία του 

σχολείου μας στον παγκόσμιο χάρτη και έπειτα να υπολογίσουμε την απόσταση του 

από τα 5 προεπιλεγμένα μουσεία, για τα οποία συλλέξαμε πληροφορίες από την 

προηγούμενη δραστηριότητα. Σκοπός της εργασίας μας είναι να διαπιστώσουμε ποιο 

μουσείο αποτελεί την βέλτιστη διαδρομή από θέμα απόστασης, πρόσβασης και χρό-

νου, ώστε να οργανώσουμε την σχολική μας επίσκεψη.  

1. Ξεκινώντας λοιπόν, επιλέγουμε το εικονίδιο  από την επιφάνεια εργασίας 

του υπολογιστή μας, ώστε να εκκινήσουμε το λογισμικό Google Earth, στο οποίο 

θα δουλέψουμε. Στην οθόνη μας εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:   

 

 
 

2. Πάνω αριστερά στην οθόνη και κάτω από τη λέξη «Αναζήτηση», πληκτρολογούμε 

τη διεύθυνση του σχολείου μας και πατάμε το κουμπί «Αναζήτηση». Το λογισμικό 

θα ανοίξει στον χάρτη την τοποθεσία της σχολικής μας μονάδας. 

3. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το εικονίδιο   «Σήμανση μέρους» από το μενού ερ-

γαλείων στην κορυφή της οθόνης και μας ανοίγεται ένα νέο παράθυρο διαλόγου, 

όπου δίπλα στη λέξη «Όνομα» πληκτρολογούμε την ονομασία του σχολείου μας  

και πατάμε ΟΚ. 

    Πλέον ο χάρτης που εμφανίζεται στη οθόνη μας εντοπίζει το σχολείο μας με την 

ονομασία και οι αλλαγές μας είναι αποθηκευμένες αριστερά στην οθόνη μας στα 

«Μέρη». 

4. Στη συνέχεια, πατάμε το κουμπί «Λήψη οδηγιών»  και ανοίγει αριστερά στην οθόνη 

μας ένα νέο πλαίσιο διαλόγου. Δίπλα στο Α πληκτρολογούμε πάλι τη διεύθυνση 
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του σχολείου μας και δίπλα στο Β την ονομασία του μουσείου που επιθυμούμε να 

επισκεφτούμε, π.χ. Μουσείο Αφής, και πατάμε το κουμπί «Λήψη οδηγιών».  

 
 

     Το λογισμικό χαράσσει στον χάρτη τη διαδρομή από το σχολείο μας στο επιλε-

γόμενο μουσείο με σκούρο μπλε χρώμα, ενώ αριστερά στην οθόνη μας αναγράφε-

ται κάθε φορά η χιλιομετρική απόσταση, ο χρόνος που χρειάζεται να φτάσουμε 

στον προορισμό μας και λεπτομερείς οδηγίες της διαδρομής που πρέπει να ακολου-

θήσουμε.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ξεχνάμε να συμπληρώνουμε κάθε φορά τα στοιχεία αυτά στον 

πίνακα του επισυναπτόμενου φύλλου excel.  

 

5.  Για τον επόμενο προορισμό μας επιλέγουμε και πάλι την εντολή «Λήψη οδηγιών» 

και πληκτρολογούμε εκ νέου τη διεύθυνση του σχολείου μας και το επόμενο μου-

σείο που μας ενδιαφέρει. Όλες οι διαδρομές που έχουμε χαράξει είναι αποθηκευ-

μένες στο ιστορικό του λογισμικού, το οποίο μπορούμε να επισκεφτούμε πατώντας 

την εντολή «Ιστορικό». 
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Τα Φύλα στη Λογοτεχνία 

Σερέτη Βάγια 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 

Msc Νομικής Δ.Π.Θ 

vsereti@sch.gr 

Πουπούλη Αγγελική 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 

apoupoul@gmail.com 

 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί διδακτική παρέμβαση είκοσι μίας (21) 

ωρών στο διδακτικό αντικείμενο της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, στη 

θεματική ενότητα: «Τα φύλα στη λογοτεχνία». Τα κείμενα, τα τραγούδια, οι ταινίες 

επιλέχθηκαν με κριτήριο ότι αναφέρονται στη σύγχρονη πραγματικότητα και δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές/στις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη και σή-

μερα συντηρούνται προκαταλήψεις που διαιωνίζουν την ανισότητα ανάμεσα στα δύο 

φύλα. Ανάμεσα στα εργαλεία Τ.Π.Ε.  που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η χρήση του κειμε-

νογράφου, οι φόρμες των google docs, η  χρήση φυλλομετρητή, μηχανών αναζήτησης 

στο διαδίκτυο, προγράμματος προβολής διαφανειών, προγράμματος δημιουργίας ται-

νίας, κόμικς, προγράμματος δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη, προγράμματος συνερ-

γατικής γραφής και χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας Skype, mail και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (social media, facebook). 

Λέξεις-Κλειδιά: λογοτεχνία, φύλα, Α΄ Λυκείου, νέες τεχνολογίες 

Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν επηρεάσει πολλές πτυχές του ανθρώπινου 

βίου, από την καθημερινότητά του ως τη συμμετοχή του στις τέχνες και τα γράμματα. 

Έχουν επηρεάσει όχι μόνο τη λογοτεχνία καθαυτή (στον τρόπο παραγωγής της, στη 

διάδοση, και στην ανάγνωσή της), αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας της. Αυτό άλλωστε 

μαρτυρούν και οι σύγχρονοι λογοτεχνικοί όροι: λογοτεχνικό υπερκείμενο, υπερλογο-

τεχνία, πολυτροπικό λογοτεχνικό κείμενο, πολυμεσικό λογοτέχνημα, ηλεκτρονική εγ-

γραμματοσύνη. Από την άλλη πλευρά η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

του Διαδικτύου διευρύνεται στην εκπαίδευση, καθώς παρέχει μεγάλες δυνατότητες 

στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση τόσο των άλλων γνωστικών αντι-

κειμένων όσο και στη διδασκαλία αυτού του ιδιαίτερου μαθήματος, της Λογοτεχνίας, 

που δεν αποσκοπεί τόσο στην παροχή γνώσεων, αλλά περισσότερο στην αναγνώριση 

του λογοτεχνικού έργου και την επικοινωνία του με τους μαθητές/τις μαθήτριες, ώστε 

να οδηγηθούν στην απόλαυσή του και στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος α-

ξιών.  

Οι νέες τεχνολογίες, όταν χρησιμοποιούνται συνεπικουρικά, επειδή παρέχουν δυνατότη-

τες διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου αλλά και 

πολυμεσικής διδασκαλίας, τότε μπορούμε να δεχτούμε ότι προωθούν όχι τη λογοτεχνία 
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καθαυτή, αλλά τη διδακτική της…» (Παπαντωνάκης, 2007). «Η χρήση των νέων τεχνο-

λογιών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας εκτός του ότι παρέχει στους μαθητές –που 

είναι εξοικειωμένοι με την πολυμεσική επικοινωνία- άμεση πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, 

αρχεία, πηγές, ηλεκτρονικά ανθολόγια, βιβλιογραφικές καταγραφές, εκδοτικούς οίκους, 

ιστοσελίδες των ίδιων των συγγραφέων, συντελεί επιπλέον στη θετική στάση τους απένα-

ντι στο μάθημα. (Παππάς 2006). 

Επιδιώκοντας αυτή τη θετική στάση των μαθητών/μαθητριών μας απέναντι στο μά-

θημα εντάξαμε τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

της Α΄ Λυκείου. Οι συγγραφείς που μας απασχόλησαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

συγκεκριμένου σεναρίου είναι σύγχρονοί μας και στα έργα τους αποτυπώνουν το τρέ-

χον κοινωνικό γίγνεσθαι αναπαριστώντας με ανάγλυφο τρόπο τον ρόλο της γυναίκας, 

τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που συνοδεύουν αυτόν τον ρόλο, τις σχέσεις 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι μαθητές/μαθήτριες –έχοντας την ευκαιρία να επικοινωνή-

σουν με τους ίδιους τους συγγραφείς (skype, mail, social media) - μέσα από διερευνη-

τικές διαδικασίες, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών πηγών και λειτουργώντας σύμφωνα 

με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης προσέγγισαν τη ζωή και το έργο των συγ-

γραφέων, τη θεματική των συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων και εντόπισαν στα 

προτεινόμενα αποσπάσματα τις κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με τα φύλα. Η εκπό-

νηση των εργασιών έλαβε χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής, προκειμένου να αξιο-

ποιηθούν οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. 

Σκεπτικό-στοχοθεσία 

Σκοπός μας ήταν να προσεγγίσουν οι μαθητές/μαθήτριες τη θεματική των φύλων στη 

λογοτεχνία μέσα από έργα σύγχρονων και καταξιωμένων λογοτεχνών. Να ασκηθούν 

στο να εκφράζουν προφορικά ή γραπτά την αναγνωστική τους πρόσληψη, τεκμηριώ-

νοντας σε ένα κείμενο τις απόψεις τους. Να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη τέχνης, 

συνδυάζοντάς τα (λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφο)∙ και όλα αυτά να τα πετύ-

χουμε με τη χρήση των Τ.Π.Ε. , βελτιώνοντας την ποιότητα συμμετοχής των μαθη-

τών/μαθητριών και ενθαρρύνοντας την ευρύτερη ανάγνωση δευτερευουσών πηγών για 

το θέμα. 

Στόχοι σε επίπεδο κλασικού γραμματισμού 

Να γνωρίσουν τους συγγραφείς και το έργο τους. Να ασχοληθούν με τις θεματικές 

ενότητες της καθημερινότητας της γυναίκας, του ρόλου της εμφάνισης-μόδας, της βίας 

κατά των γυναικών, τα στερεότυπα στην ανατροφή των παιδιών, των σχέσεων ανάμεσα 

στα δύο φύλα και του γάμου. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ρόλοι και η εικόνα των 

φύλων καθορίζονται από το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Να κατανοήσουν ότι 

η ταυτότητα του φύλου κατασκευάζεται μέσα από τον λόγο διαφόρων κειμενικών ει-

δών και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας. Να διερευνήσουν τα κοινωνικά στερεότυπα περί 

φύλου και τις λογοτεχνικές εικόνες των ταυτοτήτων του φύλου. Να κατανοήσουν ότι 

η λογοτεχνία μπορεί να αναπαράγει αλλά και να τροποποιεί ή να ανατρέπει κοινωνικά 

στερεότυπα. Να συγκρίνουν δυο και περισσότερα κείμενα, να εντοπίζουν ομοιότητες 
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και διαφορές στον χειρισμό του θέματος, έχοντας ως άξονες παρατήρησης υποθέματα 

του κεντρικού θέματος και ως κριτήρια ερμηνείας τον χώρο, τον χρόνο, την ιδεολογία 

της εποχής και του συγγραφέα. Να ανιχνεύσουν κοινωνικά στερεότυπα στα κείμενα 

αλλά και να ελέγξουν αν το λογοτεχνικό κείμενο τα αναπαράγει ή τα ανατρέπει. Να 

συνδέσουν τις παραπάνω παρατηρήσεις τους από τα κείμενα, με έργα άλλων τεχνών 

αλλά και με την εμπειρία τους από την καθημερινή ζωή. Να απολαύσουν αισθητικά 

και να προσεγγίσουν συναισθηματικά τα αποσπάσματα. Να συνεργαστούν και να πα-

ρουσιάσουν τα πορίσματά τους.  

Στόχοι σε επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού 

Να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά λογισμικά και τα πολυμέσα για την 

αισθητική απόλαυση και την ερευνητική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Να αξιοποιή-

σουν τις διαδικτυακές πηγές αλλά και να εξοικειωθούν με νέους ψηφιακούς γραμματι-

σμούς  που  προωθούνται στο πλαίσιο του Web 2.0. Να αναπτύξουν δεξιότητες επιλε-

κτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και κριτικής της αξιοπιστίας των ιστότοπων και να 

καλλιεργήσουν την ικανότητα διαχείρισης των πληροφοριών που λαμβάνουν από το  

διαδίκτυο. Να πληροφορηθούν για την ύπαρξη βάσης δεδομένων πολυμέσων 

(Youtube, διαδίκτυο) όπου μπορούν να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες. Να εφαρμό-

σουν πρακτικά την ήδη αποκτηθείσα από το μάθημα της πληροφορικής γνώση χρήσης 

λογισμικού (κειμενογράφο, προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων, προγράμματα 

προβολής διαφανειών κά.). Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικής σύνθεσης ψη-

φιακού κειμένου. Να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης εργασίας μέσω του προ-

γράμματος Power Point. 

Στόχοι σε επίπεδο κριτικού γραμματισμού 

Βραχυπρόθεσμοι: Να «βιώσουν» ενεργότερα το έργο των συγγραφέων μέσα από τις 

δικές τους δημιουργίες («ενσυναίσθηση»). Να ασκηθούν στην πρόσληψη της γνώσης 

μέσα από τη διερεύνηση-ανακάλυψη. Να εξοικειωθούν με τον ομαδοσυνεργατικό 

τρόπο εργασίας και την ανάπτυξη αυτενέργειας. Μακροπρόθεσμοι: Να προβληματι-

στούν και να σχολιάσουν με τη δική τους κριτική ματιά στερεότυπα στις σχέσεις των 

δύο φύλων. Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό 

χρωματισμό του περιβάλλοντος του διαδικτύου.  

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας 

Από τις τρεις γνωστές θεωρίες μάθησης, τον συμπεριφορισμό, την προσέγγιση της ε-

πεξεργασίας των πληροφοριών και την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση η ιδιαιτερό-

τητα του μαθήματος της Λογοτεχνίας μας οδήγησε να αξιοποιήσουμε: α) την προσέγ-

γιση της επεξεργασίας των πληροφοριών στη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, την α-

ναζήτηση και συλλογή πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό, τη δημιουργία πίνακα 

με χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου κ.ά. και β) την κονστρουκτιβιστική 

προσέγγιση, με την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συνεργασία μαθητών, τη χρήση 

email, την επικοινωνία με τους συγγραφείς, τη δημιουργία συνθετικών εργασιών 
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(Newby, Sepich, Lehman, & Russell, 2009). Δεν αξιοποιήσαμε  τον συμπεριφορισμό, 

επειδή ενδείκνυται περισσότερο σε ασκήσεις εξάσκησης, προσομοιώσεις, προγράμ-

ματα λύσης προβλήματος και φροντιστηριακές εφαρμογές. 

Εφαρμόστηκε η ενεργητική πορεία προς τη μάθηση (διερευνητικό-ανακαλυπτικό μο-

ντέλο) με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και η ομαδοσυνεργατική-διερευνητική μέ-

θοδος και η μέθοδος project. Ο ρόλος του διδάσκοντα ήταν αυτός του συμβούλου, κα-

θοδηγητή, συντονιστή, του οργανωτή, του εμψυχωτή της συλλογικής προσπάθειας, του 

βοηθού της έρευνας, ώστε να επιτυγχάνεται η οικοδόμηση της γνώσης από τους ίδιους 

τους μαθητές. (Ζωγόπουλος, 2001).  

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Το σενάριο κινείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του θέματος των φύλων στη λογοτε-

χνία στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου. Σύμφωνα με το Αναλυ-

τικό Πρόγραμμα Σπουδών και τις Οδηγίες προς τους / τις εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τη διδασκαλία του μαθήματος, η πρώτη θεματική ενότητα για τα φύλα θα καλυφθεί με 

τη διδασκαλία του συγκεκριμένου σεναρίου. Για την υλοποίηση του σεναρίου η διδα-

σκαλία αναπτύσσεται σε ένα συνεχόμενο δίωρο την εβδομάδα. 

Προετοιμασία 

Στις προϋποθέσεις υλοποίησης συμπεριλάβαμε την εξοικείωση με τη χρήση των εργα-

λείων που χρησιμοποιήθηκαν: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, φόρμες των 

google docs, τεχνολογίες επικοινωνίας (Skype, mail) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(social media, facebook), φυλλομετρητής ιστού, κειμενογράφος  (Word), λογισμικό 

παρουσίασης διαφανειών (PowerPoint), λογισμικό δημιουργίας ταινίας (Movie 

maker), λογισμικό δημιουργίας κόμικς (StoryboardThat.com, ToonDoo), συνεφόλλε-

ξου (Wordle), λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη (Youminds Composer), βι-

ντεοπροβολέας, εκτυπωτής, φορητά αποθηκευτικά μέσα. Προϋπόθεση υπήρξε και η 

εξοικείωση με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης. Πριν την εφαρμογή του σενα-

ρίου είχε προηγηθεί η εγκατάσταση στους υπολογιστές των φακέλων με τα κείμενα και 

τα φύλλα εργασίας και των λογισμικών. Ορισμένα κείμενα ήταν σκαναρισμένα, δύο 

βρέθηκαν στο διαδίκτυο και άλλα πληκτρολογήθηκαν σε word από τις υπεύθυνες κα-

θηγήτριες. Σε κάθε ομάδα αντιστοιχούσαν δύο (2) υπολογιστές, προκειμένου να κατα-

μερίζεται ο όγκος της εργασίας. Ακολούθησαν τα βήματα: Δημιουργία ομάδας στο fa-

cebook, παρουσίαση του θέματος στους μαθητές/μαθήτριες και της διαδικασίας, διευ-

κρινίσεις σε απορίες, χωρισμός των μαθητών/μαθητριών σε πέντε ομάδες (των τεσσά-

ρων η πέντε μαθητών/μαθητριών) με κριτήριο την εξοικείωσή τους (κατά δήλωσή 

τους) με τη χρήση των ΗΥ, τον κειμενογράφο και το Power Point, καθορισμός του 

ρόλου κάθε μέλους των ομάδων, διανομή των φύλλων εργασίας, έναρξη της εργασίας. 

Αναλυτική παρουσίαση τρόπου υλοποίησης 

Στάδιο 1ο (4 διδακτικές ώρες) από τα 8 στάδια που περιλαμβάνει το σενάριο συνολικά: 
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Αρχικά, την 1η ώρα ως αφόρμηση προβάλλονται σε όλες τις ομάδες ολιγόλεπτα βίντεο 

σχετικά με τα φύλα και τη 2η ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση για τις εντυπώσεις τους  

και τα συμπεράσματά τους από τις ταινίες. Στη συνέχεια οι μαθητές/μαθήτριες χωρι-

σμένοι σε ομάδες( την 3η-4η ώρα) ασχολούνται με την ανάγνωση άρθρων στο διαδίκτυο 

σχετικών με τη θέση της γυναίκας και τις ισχύουσες κοινωνικές αντιλήψεις, επιχειρούν 

τη λεξιλογική εξομάλυνση των κειμένων και με τη βοήθεια της ιστοσελίδας της Πύλης 

για την Ελληνική Γλώσσα συμπληρώνουν πίνακα με λεξιλογικά στοιχεία. Επιπλέον 

δουλεύει κάθε ομάδα τα άρθρα της εφαρμόζοντας το wordle (συννεφόλεξο). Οι ομάδες 

ανεβάζουν τη δουλειά τους στη σελίδα ομάδας στο facebook και αποθηκεύουν τη δου-

λειά τους σε cloud ή φορητό αποθηκευτικό μέσο. 

Στάδιο 2ο (2 διδακτικές ώρες): Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες έχουν διαβάσει τα κείμενα 

της ομάδας τους στο σπίτι, ακολουθεί  μια σύντομη συζήτηση πάνω στα κείμενα και 

στη συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα κείμενα της στην ολομέλεια της τάξης. 

Στάδιο 3ο (3 διδακτικές ώρες): Σε αυτό το στάδιο επιχειρείται η δημιουργική έκφραση 

των μαθητών/μαθητριών (Δραστηριότητες παραγωγής λόγου) μέσα από την επεξεργα-

σία των αντίστοιχων φύλλων εργασίας που έχει μπροστά της η κάθε ομάδα και στη 

συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των εργασιών τους. 

Στάδιο 4ο (4 διδακτικές ώρες): Οι μαθητές/μαθήτριες χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται 

να αναζητήσουν στη Βικιπαίδεια και σε άλλες πηγές πληροφορίες για τη βιογραφία και 

την εργογραφία των συγγραφέων, να παρακολουθήσουν στο Υoutube, στο διαδίκτυο 

προφορικές ή γραπτές συνεντεύξεις και να παρουσιάσουν τα στοιχεία αυτά στην ολο-

μέλεια με πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών. Οι παρουσιάσεις τους αναρτώνται στη 

σελίδα της ομάδας. 

Στάδιο 5ο (2 διδακτικές ώρες): Κάθε ομάδα επεξεργάζεται τραγούδια που σχετίζονται 

με τη θεματική τους ενότητα και απαντάει στα φύλλα εργασίας. (Τα τραγούδια και οι 

στίχοι θα βρίσκονται αποθηκευμένα σε φάκελο και αναρτημένα στη σελίδα της ομάδας 

στο facebook). 

Στάδιο 6ο (2 διδακτικές ώρες): Οι μαθητές/μαθήτριες σε ολομέλεια παρακολουθούν 

ταινίες μικρούς μήκους του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου με θέμα τα φύλα 

και αναπτύσσουν προφορικά τον προβληματισμό τους σχετικά με αυτά που παρακο-

λούθησαν: "Η κανονικοποίηση της έμφυλης βίας" Julia Peters, "Opressed majority" 

Εleonore Pourriat, "Αναπάντητες από τη μαμά" Δημήτρης Πλατανιάς, "Removed" 

Nathael  Matanick. 

Στάδιο 7ο (2 διδακτικές ώρες): Στο τέλος θεωρήσαμε σημαντικό, ως απόρροια των 

γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές/μαθήτριες  να επεξεργαστούν ένα τελικό φύλλο 

εργασίας, όπου θα παραγάγουν δικά τους κείμενα και εργασίες στα οποία θα φανεί 

τυχόν διαφοροποίηση στις στάσεις και τις απόψεις τους. 
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Στάδιο 8ο (2 διδακτικές ώρες): Ολοκλήρωση των εργασιών. Παρουσίαση στην ολομέ-

λεια της τάξης των εργασιών με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Έχει αναρτηθεί στην ι-

στοσελίδα της ομάδας ηλεκτρονικό φύλλο αξιολόγησης, αξιολογείται η κάθε ομάδα 

και απονέμονται όσκαρ συμπάθειας και αντιπάθειας στους ήρωες των κειμένων.  

Φύλλο εργασίας 1ου σταδίου Ομάδας Α 

1. Διαβάστε το άρθρο "Πίσω από τις πόρτες του φεμινισμού". Δημιουργήστε και συ-

μπληρώστε λεξιλογικό πίνακα με τις άγνωστές σας λέξεις αναγράφοντας στην 1η 

στήλη τον αύξοντα αριθμό, στη 2η στήλη τις άγνωστες λέξεις με αλφαβητική σειρά 

και αφού βρείτε τη σημασία τους όπως δίνεται στην ιστοσελίδα της Πύλης για την 

Ελληνική γλώσσα, δημιουργήστε υπερδεσμό με την ερμηνεία τους. Στην 3η στήλη 

γράψτε την πρόταση του κειμένου στην οποία εντοπίσατε την άγνωστη λέξη και 

στην 4η στήλη μία δική σας πρόταση με την ίδια λέξη ή βρείτε μία πρόταση από τα 

σώματα κειμένων της Πύλης. Αν θέλετε χρωματίστε διαφορετικά τις άγνωστες λέ-

ξεις στις δύο τελευταίες στήλες. 

2. Με λέξεις κλειδιά των κειμένων (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα) δημιουργήστε το 

δικό σας σύννεφο λέξεων με το λογισμικό wordle. Αποθηκεύσετε το αρχείο ως ει-

κόνα και ανεβάστε το στη σελίδα του facebook. Εκτυπώστε και αναρτήστε το. Πα-

ρόμοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν και τα φύλλα εργασίας των υπόλοιπων ο-

μάδων πάνω σε διαφορετικά άρθρα: της β΄ ομάδας: "Η αστροφυσικός της ΝΑSΑ 

Χρ. Κουβελιώτου για τον ρατσισμό και τον σεξισμό", της γ΄ ομάδας: "Η Ζάχα Χα-

ντίντ καταγγέλλει τον μισογυνισμό στην αρχιτεκτονική", της δ΄ ομάδας: "Μία στις 

τρεις γυναίκες", της ε΄ ομάδας:  "Οι αλλαγές στους θεσμούς του γάμου και της 

οικογένειας είναι ραγδαίες τα τελευταία 30 χρόνια". 

Φύλλο εργασίας 3ου σταδίου Ομάδας Α 

1. «Μάνα είναι μόνο μία»  Έλενα Ακρίτα («Χτυποκάρδια στο κρανίο»).  

2. «Ζουζουνομανούλες» Λένα Διβάνη («Τι θα γίνω άμα δε μεγαλώσω»). 

3. «Μέρες κρουασάν και προσευχών» Αύγουστος Κορτώ («Το βιβλίο της Κατερί-

νας») σελ.208-214. 

4. «Η τελετή του αποχαιρετισμού» Αύγουστος Κορτώ («Το βιβλίο της Κατερίνας») 

σελ.151. 

5. «Απόβλητη» Αύγουστος Κορτώ («Το βιβλίο της Κατερίνας») σελ. 72. 

6. «Ψυχής εγκώμιον» Αννίτα Πανάρετου σελ. 25. 

Αφού διαβάσετε σχετικά με το θέμα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών – τα στερεότυπα 

τα παραπάνω κείμενα, δημιουργήστε με το λογισμικό Youminds Composer έναν εν-

νοιολογικό χάρτη που να περιλαμβάνει για κάθε κείμενο τις εξής λεπτομέρειες: τον 

τίτλο του αποσπάσματος, τον τίτλο του γενικότερου έργου, το ονοματεπώνυμο του 

συγγραφέα, την υπόθεση, τα πρόσωπα, το σκηνικό, το κεντρικό γεγονός, ένα χαρακτη-

ριστικό απόσπασμα, και απαντήστε στις παρακάτω δραστηριότητες-ερωτήσεις: 
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α)Ποιοι ρόλοι  και στερεότυπα για τα δύο φύλα αναπαράγονται, κρίνονται ή ανατρέ-

πονται στα παραπάνω κείμενα; β)Υποθέστε ότι είστε η κυρά-Ρήνη («Απόβλητη» 

Κορτώ) και αφηγηθείτε  το περιστατικό με την κόρη σας στην αγαπημένη σας φίλη 

τονίζοντας ιδιαίτερα τα συναισθήματά σας. γ)Πιστεύετε ότι οι συγγραφείς αποδίδουν 

ρεαλιστικά τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από τους χαρακτήρες ή καταφεύγουν 

στην υπερβολή προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους; δ)Από τα κείμενα που σας 

δόθηκαν, αν μπορούσαν να συναντηθούν δύο χαρακτήρες, ποιος θα θέλατε να συνα-

ντηθεί με ποιον, γιατί, πώς φαντάζεστε τη συνάντησή τους; (γράψτε έναν σύντομο φα-

νταστικό διάλογο). ε)Επιλέξτε ένα απόσπασμα από ένα από τα κείμενά σας, διανθίστε 

το με εικόνες ή πίνακες ζωγραφικής και δημιουργήστε μια παρουσίαση (power point). 

στ)Δημιουργήστε ένα κόμικς (έως 5 καρέ) με το πρόγραμμα Storyboard That εμπνευ-

σμένο από τα κείμενά σας. Οδηγίες για τη δημιουργία μπορείτε να βρείτε πατώντας 

εδώ. 

Την ίδια δομή είχαν και τα φύλλα εργασίας των υπόλοιπων ομάδων με προσαρμογή 

των ερωτήσεων που αφορούσαν στην έκφραση των συναισθημάτων των προσώπων.  

Έτσι το φύλλο εργασίας της ομάδας β΄ περιελάμβανε δραστηριότητες σχετικά με το 

θέμα  βία και γυναίκα στα κείμενα: 

1. « Το σκοτωμένο φουρό» Αύγουστος Κορτώ ( « Το βιβλίο της Κατερίνας») σελ. 

45 

2. «Όγδοος μήνας» Κατερίνα Δασκαλάκη (σελ. 83-85). 

3. «Η συνάντηση» Αλέξανδρος Στεφανίδης («Χάδι») (σελ. 12-14). 

4. «Ο όγδοος μήνας» Κατερίνα Δασκαλάκη (σελ. 77-79). 

5. «Συνεχίζοντας…τέλος» Λένα Διβάνη («Τι θα γίνω άμα δε μεγαλώσω») σελ. 56. 

6. «Κάτι σα KGB μέσα στον κόσμο μου» Αννίτα Πανάρετου («Ψυχής εγκώμιον») 

σελ.29. 

Το φύλλο εργασίας της ομάδας γ΄ περιλάμβανε δραστηριότητες σχετικά με την καθη-

μερινότητα της γυναίκας στα κείμενα:  

1. «Στ’ άπλυτα, στ’ άπλυτα» Έλενα Ακρίτα («Χτυποκάρδια στο κρανίο»).  

2. «Μια μέρα σαν τις άλλες» Έλενα Ακρίτα («Χτυποκάρδια στο κρανίο»). 

3. «Κοιτάζει τα χέρια της» Μιχάλης Γκανάς («Γυναικών»). 

4. «Ποιος θα καθαρίσει για μας;» Λένα Διβάνη («Τι θα γίνω άμα δεν μεγαλώσω»).  

5. «Γιατί κλαίς;» Βασίλης Αλεξάκης («Ο μπαμπάς και άλλα διηγήματα»). 

6. «Ψυχής εγκώμιον» Αννίτα Πανάρετου σελ. 94. 

Το φύλλο εργασίας της ομάδας δ΄ περιλάμβανε δραστηριότητες σχετικά με το θέμα   

μόδα - εμφάνιση της γυναίκας στα κείμενα:  

1. «Ανθρώπινη δουλεία» Έλενα Ακρίτα («Χτυποκάρδια στο κρανίο»). 

2. «Πώς έγινε το τακούνι μου στιλέτο» Λένα Διβάνη («Τι θα γίνω άμα δεν μεγα-

λώσω»). 

3. «Διαβάζει ένα βιβλίο» Μιχάλης Γκανάς («Γυναικών»). 

2024

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.storyboardthat.com/
http://alexgger.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2961.html


4. «Ημέρα της γυναίκας; Όχι, ευχαριστώ» Λένα Διβάνη («Τι θα γίνω άμα δεν μεγα-

λώσω»). 

5. «Η γυναίκα του διπλανού πλανήτη» Έλενα Ακρίτα ( «Χτυποκάρδια στο θρανίο») 

σελ.25. 

6. «Παπουτσοθήκη λακαριστή» Ρούλα Γεωργακοπούλου («Γυναίκα μετρίου ανα-

στήματος»).  

Το φύλλο εργασίας της ομάδας ε΄ περιλάμβανε δραστηριότητες σχετικά με το θέμα του 

γάμου στα κείμενα:  

1. «Όγδοος μήνας» Κατερίνα Δασκαλάκη σελ.38. 

2. «Να του δώσω το χέρι μου;» Λένα Διβάνη («Τι θα γίνω άμα δεν μεγαλώσω») 

3. «Οι κάργιες» Αλκυόνη Παπαδάκη, σελ.105. 

4. «Τι σου είναι η αγάπη τελικά» Αλκυόνη Παπαδάκη, σελ. 253. 

5. «55» Θωμάς Κοροβίνης. 

Φύλλο εργασίας 4ου σταδίου, Βιογραφία-Εργογραφία Ομάδας Α 

Αναζητήστε στον παγκόσμιο ιστό στοιχεία (από τρεις πηγές το λιγότερο) για τη βιο-

γραφία και την εργογραφία των παρακάτω συγγραφέων. Αναζητήστε στο Youtube συ-

νεντεύξεις και παρουσιάσεις βιβλίων των συγγραφέων και καταγράψτε τις εντυπώσεις 

σας. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τους συγγραφείς μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook, skype, blog) και υποβάλετε τις δικές σας ερωτήσεις. Παρουσιά-

στε τους συγγραφείς με ένα πρόγραμμα προβολής παρουσιάσεων και διανθίστε την 

παρουσίασή σας με εικονιστικό υλικό. 

1. Λένα Διβάνη. http://www.youtube.com/watch?v=bGrVZpB0l8I,  (συνέντευξη) 

http://www.youtube.com/watch?v=KMpnesVzyS0 (συνέντευξη) 

2. Αύγουστος Κορτώ. http://www.youtube.com/watch?v=vaMDzWhy-

Olghttp://www.corteau.gr/  (η ιστοσελίδα του συγγραφέα) 

 

Παρόμοιες ήταν οι δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας των υπόλοιπων ομάδων για 

διαφορετικούς συγγραφείς: η ομάδα β΄ ασχολήθηκε με τους: Κατερίνα Δασκαλάκη, 

Αλέξανδρο Στεφανίδη, Αννίτα Παναρέτου. Η ομάδα γ΄ με τους: Μιχάλη Γκανά, Βα-

σίλη Αλεξάκη.  Η ομάδα δ΄  με τους: Έλενα Ακρίτα, Ρούλα Γεωργακοπούλου.  Η ο-

μάδα ε΄ με τους: Αλκυόνη Παπαδάκη, Θωμά Κοροβίνη.  

Φύλλο εργασίας κοινό 5ου σταδίου (τραγούδια) 

Ανοίξτε το φάκελο τραγούδια και ακούστε τα τραγούδια της ομάδας σας (Youtube). 

Διαβάστε ταυτόχρονα τους στίχους (θα τους βρείτε στον φάκελο της ομάδας σας) και 

αφού δημιουργήσετε ένα έγγραφο word, γράψτε σε αυτό ποια στερεότυπα υπάρχουν 

σχετικά με την ανατροφή των κοριτσιών, τη μόρφωση τους, την ευτυχία τους και τη 

συμπεριφορά τους. 

2025

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.youtube.com/watch?v=bGrVZpB0l8I
http://www.youtube.com/watch?v=KMpnesVzyS0
http://www.youtube.com/watch?v=vaMDzWhyOlg
http://www.youtube.com/watch?v=vaMDzWhyOlg
http://www.corteau.gr/


1. Ποιο θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικό της σημερινής νεοελληνικής πραγματικότη-

τας; 

2. Επιλέξτε ένα τραγούδι που σας άρεσε για να το ακούσουν και οι υπόλοιπες ομά-

δες. 

3. Γνωρίζετε κάποιο τραγούδι παρεμφερές που μπορεί να προστεθεί στον φάκελό 

σας;  

4. Δημιουργήστε  ένα βιντεάκι τριών περίπου λεπτών, (όσο δηλαδή διαρκεί το τρα-

γούδι που σας άρεσε) με εικόνες και στίχους από το τραγούδι. 

Φύλλο εργασίας κοινό 7ου σταδίου  

1. Υποθέστε ότι στο απώτερο μέλλον (ύστερα από 500 χρόνια) κάποιος ανακαλύπτει 

το κείμενο αυτό τυχαία και καλείται να γράψει μια σύντομη έκθεση για τις σχέ-

σεις και τους ρόλους των δύο φύλων στη δική μας εποχή. Πώς νομίζετε ότι θα 

σχολίαζε τη σημερινή καθημερινότητα; (20 σειρές περίπου) 

2. Πώς επηρέασαν τον τρόπο σκέψης σου και τις αντιλήψεις σου όλα όσα διάβασες, 

είδες, άκουσες;  Γράψτε ένα σύντομο κείμενο (15-20 σειρές) ξεκινώντας με τη 

φράση «Τα κείμενα, οι ταινίες και τα τραγούδια μ’ έκαναν ...». 

3. Δημιουργήστε ένα  κόμικς (έως  5 καρέ) εμπνευσμένο από τις καθημερινές εμπει-

ρίες  σας (σχετικό με το θέμα της ομάδας σας)  

4. «Γύρισε πάλι κι εκείνο το απόγευμα η Μαρία κατάκοπη απ’ τη δουλειά της. Ο ά-

ντρας της – ως συνήθως –έψαχνε στις αγγελίες μήπως βρει κάτι… Ο Μανώλης 

σέρφαρε αμέριμνος στο διαδίκτυο ενώ η Κατερινούλα προσπαθούσε να μάθει απ’ 

έξω – μάταια βέβαια- τους αρχικούς χρόνους του…..» Οι ομάδες να γράψουν συ-

νεργατικά 5 ιστορίες εναλλάσσοντάς τες κάθε 15 περίπου σειρές στη διαδικτυακή 

εφαρμογή Titanpad, η οποία επιτρέπει τη συνεργατική συγγραφή κειμένου σε πραγ-

ματικό χρόνο από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.   

Συμπεράσματα-Αναστοχασμός 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου διαπιστώσαμε ότι ο χρόνος δεν επαρκούσε για ορι-

σμένες εργασίες και γι’ αυτό περιορίσαμε τον αριθμό των παραδοτέων ιδίως στο 3ο 

στάδιο του σεναρίου προσφέροντας στους μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα επιλογής. 

Γενικά θα λέγαμε ότι τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών, που χρησιμοποιήθηκαν στο 

σενάριο, μπορούν να αξιοποιηθούν μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα, ώστε να δώ-

σουν στους μαθητές/μαθήτριες μια πιο ευχάριστη και βιωματική μαθησιακή εμπειρία. 

Ωστόσο, αυτό έχει το κόστος του, αν λάβουμε υπόψη μας ότι προαπαιτείται η ανάπτυξη 

των δικών μας δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, η αναζήτηση κάθε φορά των κατάλ-

ληλων διδακτικών μεθόδων που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες και τέλος η επέν-

δυση χρόνου για τον σχεδιασμό της πορείας της διδασκαλίας, την εξεύρεση και δη-

μιουργία ηλεκτρονικών πηγών και τη σύνταξη των φύλλων εργασίας. 

Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολο για τους μεγαλύτε-
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ρους σε ηλικία εκπαιδευτικούς να συνηθίσουν τη χρήση των υπολογιστών και του δια-

δικτύου, καθώς, όταν μάθαιναν πώς να εξασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αυτά 

τα εργαλεία δεν υπήρχαν, ενώ οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν λιγότερες δυ-

σκολίες στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Καρακύριος, 2010). 

Συνεπώς, η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση κρίνονται απαραίτητες. Καταλήγο-

ντας, επισημαίνουμε ότι οι νέες τεχνολογίες κυριαρχούν στην καθημερινότητα των μα-

θητών/μαθητριών μας και ενδεχομένως αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους μπορούμε 

να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον τους για τη σχολική πραγματικότητα. Οι νέες 

τεχνολογίες αποτελούν εργαλεία, και εναπόκειται σε εμάς τους εκπαιδευτικούς η σω-

στή χρήση τους. 
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«Το πάτωμά σας είναι το ταβάνι του γείτονα»: Ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο 

για την εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. 

Μπλετσογιάννη Βασιλική  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Υπ. Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

vbletsogianni@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό σενάριο 

με τίτλο «Το πάτωμά σας είναι το ταβάνι του γείτονα» που εκπονήθηκε για το γνωστικό 

αντικείμενο της γαλλικής γλώσσας και υποβλήθηκε στην πλατφόρμα σχεδίασης, υπο-

βολής, αξιολόγησης και αξιοποίησης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων «Αίσωπος». Ι-

διαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσου πρόσληψης, δια-

χείρισης πληροφοριών και πρακτικής γραμματισμού, καθώς και στην ανάδειξη της κει-

μενικής πολυτροπικότητας, με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιο-

τήτων των μαθητών. Δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός καλείται να διαχειριστεί ένα πο-

λυδιάστατο μαθησιακό περιβάλλον, δεν θα πρέπει να αρκείται στην αναζήτηση και 

χρήση έτοιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, αλλά να είναι ικανός να δημιουργεί 

το δικό του μαθησιακό υλικό σε μορφή εκπαιδευτικού σεναρίου, με βάση τους μαθη-

σιακούς στόχους, τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και τις ανάγκες 

των μαθητών του, αλλά και να διαμοιράζεται αυτό το υλικό με συναδέλφους του. 

Λέξεις-Κλειδιά: χρήση ΤΠΕ, ψηφιακά διδακτικά σενάρια, περιβάλλον διαδραστικού 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού «Αίσωπος», γαλλική γλώσσα. 

Εισαγωγή 

Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης διαμορφώνει νέα δεδομένα 

τόσο στο κοινωνικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον όσο και 

στον χώρο των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία καλούνται πλέον να ευθυγραμ-

μιστούν με τις απαιτήσεις των καιρών. Ειδικά σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που χαρα-

κτηρίζεται από πολυγλωσσία, διαφοροποίηση και ποικιλομορφία σε δομές και συστή-

ματα, η εκπαιδευτική διαδικασία με την παραδοσιακή της μορφή δύσκολα μπορεί να 

ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, καθώς ο μαθητής παίζει συνήθως τον ρόλο του πα-

θητικού λήπτη πληροφορίας και ο εκπαιδευτικός εκείνον του μεταδότη και ελεγκτή 

γνώσεων. Η σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη προτείνει ο εκπαιδευτικός να είναι παρα-

γωγός-δημιουργός ενός διαφορετικού περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο πραγματεύε-

ται προβλήματα που εντάσσονται στον βιωματικό χώρο του μαθητευόμενου και ανα-

παριστά τις πραγματικές καταστάσεις που θα βιώσουν οι μαθητευόμενοι ως ενήλικες 

(Μακράκης, 2000). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μετάδοση γνώσεων σε νέους που εξε-

λίσσονται από τη γέννησή τους μέσα σε μια κοινωνία άρρηκτα συνδεδεμένη και βαθιά 

επηρεασμένη από την ψηφιακή πραγματικότητα καθιστά αναγκαίο τον επαναπροσδιο-

ρισμό εκ βαθέων τόσο του τρόπου διδασκαλίας και εκμάθησης όσο και του περιεχομέ-

νου τους. Συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
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«δίνουν την ευκαιρία να αναστοχαστεί και να μετατοπίσει κανείς, στον χώρο και στο 

χρόνο, τη συνεργατική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ανοί-

γοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων μάθησης ή επιμόρφωσης» 

(Karsenti, Depover, et Komis, 2007).  

Αφόρμηση για την υλοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου  

Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε κατόπιν συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης εν-

διαφέροντος στο πλαίσιο του υποέργου 4 με τίτλο «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών 

σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς» της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2007-

2013 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά 

αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκ-

παίδευσης». Η υποβολή, αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων σεναρίων πραγμα-

τοποιήθηκε μέσω του ψηφιακού συστήματος – ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΙΣΩ-

ΠΟΣ», η οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Πρό-

κειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανάπτυξης, σχεδίασης, αξιολόγησης και παρουσί-

ασης επιστημονικά και παιδαγωγικά πιστοποιημένων ψηφιακών διαδραστικών διδα-

κτικών σεναρίων, το οποίο διαθέτει ένα πλήθος ψηφιακών σχεδιαστικών εργαλείων, τα 

οποία συνάδουν με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στη διερευνητική 

και συνεργατική μάθηση. Το σύστημα περιγράφει το διδακτικό πρόβλημα που καλείται 

να λύσει το ίδιο το σενάριο, τους ρόλους των συμμετεχόντων, τις χωροχρονικές ρυθμί-

σεις του μαθησιακού περιβάλλοντος, την κατανομή των διαθέσιμων μαθησιακών πό-

ρων. Τέλος, συνδέεται με διδακτικούς στόχους, φάσεις υλοποίησης, φύλλα εργασίας, 

εργασίες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμέ-

νης διδακτικής πρότασης. Παράλληλα, η ανάγκη δημιουργίας του εν λόγω σεναρίου 

αντανακλά μια διδακτική διαδρομή που δεν εκλαμβάνει το σχολικό εγχειρίδιο ως το 

μοναδικό μαθησιακό πόρο. Αντιθέτως, η διδακτική διαδρομή πρέπει να αναδιατυπώ-

νεται με τέτοιο τρόπο «ώστε να εξωθείται η διδασκαλία από τη λογική της ορατής παι-

δαγωγικής πρακτικής (έμφαση στη μετάδοση της γνώσης και στις ασκήσεις) προς την 

αόρατη (έμφαση στην πρωτοβουλία των μαθητών και στον διαφορετικό ρόλο των δι-

δασκόντων) (Bernstein, 1989). Εξάλλου, η απόσταση από την παραδοσιακή διδασκα-

λία και η εστίαση στη μεγαλύτερη πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού «προϋποθέτει εκ 

μέρους του ένα λεπτομερές πλαίσιο για τον σχεδιασμό του μαθήματος, που θα εξασφα-

λίζει συνειδητή πορεία προς συγκεκριμένες και συνειδητά επιλεγμένες διδακτικές κα-

τευθύνσεις» (Κουτσογιάννης, Αλεξίου, 2012). 

Γενική περιγραφή σεναρίου 

Γνωστικό αντικείμενο: Γαλλική γλώσσα 

Τίτλος ψηφιακού διδακτικού σεναρίου: «Το πάτωμά σας είναι το ταβάνι του γεί-

τονα» 
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Γενική περιγραφή περιεχομένου:  Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ψηφιακού σενα-

ρίου, οι μαθητές θα εμπλακούν σε μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφο-

ρούν στις δύσκολες σχέσεις μεταξύ των ενοίκων μιας πολυκατοικίας και στα καθημε-

ρινά προβλήματα που συνδέονται με τη γειτνίαση των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτή η 

πραγματικότητα είναι και η αφορμή να οργανωθεί μία γιορτή στο πλαίσιο ενός διε-

θνούς θεσμού, όπου δίνεται η ευκαιρία να αναλυθούν αλλά και να λυθούν σημαντικά 

προβλήματα της καθημερινότητας μιας πολυκατοικίας μέσα από την παιδαγωγική α-

ξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων αλλά και την προ-

ώθηση των αξιών της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.  

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Β1 – Μέτρια Γνώση (σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης) 

Εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία απευθύνεται το σενάριο: Γενικό Λύκειο 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα του τελικού χρήστη: Το σενάριο μπορεί να αξιοποι-

ηθεί από μαθητές Λυκείου ηλικίας 15-18 ετών. Λαμβάνεται υπόψη ότι οι μαθητές του 

Λυκείου διαθέτουν αυξημένες νοητικές και γνωστικές ικανότητες, γεγονός που τους 

επιτρέπει να εμβαθύνουν στις βασικές δομές της ξένης γλώσσας και να αναπτύσσουν 

στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης, καθώς και στρατηγικές μάθησης και επίλυ-

σης προβλημάτων μέσα από αυθεντικές καταστάσεις (αλληλογραφία, πληροφοριακό 

υλικό, δημιουργικό γράψιμο κλπ.).  

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της γαλλικής γλώσσας για το Λύκειο (ΦΕΚ 

1082/τ.Β’/2000), καθώς και με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες 

(ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο είναι εναρμονισμένο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις Γλώσσες, ως προς τον ορισμό επιπέδων γλωσσομάθειας (εφαρμόζεται πιλοτικά 

από το 2011). Η στοχοθεσία και οι προτεινόμενες δραστηριότητες που περιγράφονται 

στο σενάριο είναι συνεπείς με τις προδιαγραφές των ισχύοντων αναλυτικών προγραμ-

μάτων, γεγονός που αποτελεί κριτήριο για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της 

χρηστικότητας και της καταλληλότητας του ψηφιακού σεναρίου. Ως θεματικές περιο-

χές επιλέχθηκαν η κατοικία και η κοινωνική ζωή (ανθρώπινες σχέσεις, συλλογικές μορ-

φές έκφρασης, κοινωνική δραστηριότητα και κοινωνική συμπεριφορά). 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο πληροφορικής με εξοπλισμό: Η/Υ 

με σύνδεση στο διαδίκτυο, δυνατότητα εκτύπωσης των φύλλων εργασίας και προβο-

λικό μηχάνημα. 

Στοχοθεσία: Οι μαθητές μαθαίνουν : 

 Να μυούνται σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες 
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 Να συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύσσουν συλλογικά επιχειρήματα, να 

επιλύουν προβλήματα 

 Να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα  

 Να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες, προσωπικά τους σχέδια και 

να εξηγούν τις απόψεις τους.  

 Να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας τη γαλλική γλώσσα (μέσω διαδραστικής 

προσομοίωσης) σε συνήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας  

 Να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα, γραπτά και προφορικά, μηνύματα στα 

γαλλικά, βασισμένα σε προφορικά μηνύματα ή απλά γραπτά κείμενα.  

Επικοινωνιακοί στόχοι: δίνω/ζητώ πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο, τον 

τρόπο, τη ποσότητα, την αιτία, ταυτοποιώ/προσδιορίζω, αφηγούμαι, εκφράζω δυσαρέ-

σκεια/παράπονο, ζητώ συμβουλή, προτείνω και υποδεικνύω (λύσεις σε προβλήματα 

που έχουν τεθεί), συμβουλεύω, εκφράζω προτιμήσεις, επιθυμίες και συναισθήματα.  

Επιμέρους γλωσσικοί στόχοι: Χρήση κατάλληλων γλωσσικών δομών για την πραγμα-

τοποίηση των παραπάνω επικοινωνιακών πράξεων όπως:  

 Λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας σχετικό με την κατοικία, τις οικιακές 

δραστηριότητες, τη γειτονιά, τη διοργάνωση γιορτής, τη διατροφή (τύποι ποτών και 

τροφίμων για γιορτή), την ψυχαγωγία, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Γραμματικά φαινόμενα σχετικά με την άρνηση σε απλούς και σύνθετους χρόνους, 

την προστακτική (κατάφαση/άρνηση), δυνητική έγκλιση στον ενεστώτα (condi-

tionnel présent), απρόσωπη έκφραση il faut que+infinitif, τη χρήση αορίστου. 

Διδακτική Προσέγγιση 

Το παρόν ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει στην ανάπτυξη τόσο των γλωσσι-

κών επικοινωνιακών δεξιοτήτων του μαθητή όσο και γενικών δεξιοτήτων, όπως είναι 

οι πρακτικές, οι ερευνητικές και οι τεχνολογικές μέσω δραστηριοτήτων κατανόησης 

και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου και διάδρασης. Υποστηρίζεται, επίσης, 

«η ανακεφαλαίωση της κεκτημένης γνώσης και η σύνδεσή της με τη νεοαποκτηθείσα 

γνώση» (Πρόσκολλη, 2015) και ευνοεί την ανακάλυψη της νέας γνώσης μέσα από δρα-

στηριότητες διαδραστικού τύπου, υποθέσεις και προβλέψεις και την ομαδοποίηση/κα-

τηγοριοποίηση της νέας γνώσης. Παράλληλα, ενισχύει τη μάθηση σε σύγχρονα πολυ-

τροπικά περιβάλλοντα επικοινωνίας, καθώς οι μαθητές καθημερινά κινούνται μεταξύ 

γραπτών, προφορικών, οπτικών, ακουστικών, απτικών, σωματικών και χωροαντιληπτι-

κών τρόπων απόδοσης του νοήματος, όπως και οι προτεινόμενες δραστηριότητες. Με 

αυτόν τον τρόπο, το σενάριο χειραφετεί το μαθητή, αφήνοντάς του τα περιθώρια να 

έχει τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας με τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο. Η πα-

ρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι διακριτική καθώς ο ρόλος του είναι να οργανώνει και 

να διευκολύνει τη διεργασία της μάθησης, εμπλέκοντας όλους τους μαθητές στις δρα-
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στηριότητες που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο της γλωσ-

σικής τους επίγνωσης. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά και δε μεταφέρει 

έτοιμη γνώση αλλά τη συνδιαμορφώνει με το μαθητή «με βάση τις αρχές της διδακτι-

κής και μεθοδολογικής προσέγγισης η οποία εστιάζει πλέον στην ενεργητική/βιωμα-

τική διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας» (Πρόσκολλη, 2015). Τέλος, ο σχεδια-

σμός του σεναρίου διέπεται από τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς 

δίνει επιλογές του τρόπου έκφρασης της μάθησης, απευθυνόμενης σε διαφορετικά μα-

θησιακά στυλ και γνωστικά προφίλ (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό…), διατηρείται 

η ισορροπία μεταξύ ατομικής και ομαδικής εργασίας και εναλλάσσονται ποικίλες μορ-

φές και τύποι δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και 

διαφοροποιώντας τους ρόλους καθηγητή και μαθητών. 

Τυπικός χρόνος αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό σενάριο σε διδακτικές ώρες 

για δουλειά εντός της σχολικής τάξης:  

3 διδακτικές ώρες διάρκειας 45’ 

Παρουσίαση του ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου (φάσεις/δραστηριότητες) 

Α’ ΦΑΣΗ: Καινούριο διαμέρισμα, καινούρια πολυκατοικία! (Νouvel appartement, 

nouvel immeuble !) Εκτιμώμενη διάρκεια: 15’ 

Σύνοψη Α’ φάσης: «Ο Κώστας μόλις μετακόμισε με την οικογένειά του στη Γαλλία σε 

νέο διαμέρισμα και παρουσιάζει στους φίλους του τις δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής εκείνου και της οικογένειάς τους. Κάποιες από αυτές είναι εξαιρετικά θορυβώδεις 

! (δραστ.1). Για να ξεκουραστεί, προτείνει στους φίλους του να παίξουν ένα διαδι-

κτυακό παιχνίδι μνήμης με θέμα - τι άλλο - τα προβλήματα της γειτνίασης εικονογρα-

φημένα (δραστ.2).» (http://aesop.iep.edu.gr/node/23333/5889) 

Δραστηριότητα 1 : «Ça y est, le déménagement est terminé. Ce nouvel appartement 

est idéal pour la grande famille de Kostas. Il vous propose une visite animée guidée de 

son nouvel appartement tout en décrivant la vie quotidienne chez lui. Pourtant, il a ou-

blié certaines phrases et vous les complétez à l'aide de ses descriptions ». 

Πριν παρουσιάσουμε το νέο προς μάθηση υλικό, ενεργοποιούμε την πρότερη γνώση 

και εμπειρία των μαθητών επιχειρώντας τη διαμόρφωση του κατάλληλου μαθησιακού 

κλίματος και την εισαγωγή στο θέμα με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούν οι μαθητές. 

Ως παιδαγωγικό υλικό επιλέχθηκε μία διαδικτυακή διαδραστική παιγνιώδης άσκηση 

λεξιλογίου σχετικού με τα δωμάτια του σπιτιού και τις καθημερινές οικιακές ασχολίες, 

συνοδευόμενες από τους αντίστοιχους ήχους, διαθέσιμη στον σύνδεσμο: 

 http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect35/no_03/no_03.htm 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων μπροστά από τον υπολογιστή 

και συμπληρώνουν τα κενά των φράσεων κατόπιν προφορικών και γραπτών οδηγιών, 
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γεγονός που στοχεύει στην ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής προσληπτικής δεξιό-

τητας του μαθητή σε συνδυασμό με την επανάληψη της ορθογραφίας των λέξεων. Οι 

μαθητές εφαρμόζουν την αυτοαξιολόγηση μέσω των ορθών απαντήσεων που έχει κα-

ταγράψει ο υπολογιστής 

Δραστηριότητα 2 : «On joue au Jeu de Mémoire? Après une journée fatigante et 

bruyante Kostas se trouve dans sa chambre devant son ordinateur et vous invite à jouer 

en ligne un nouveau jeu de mémoire sur les troubles du voisinage ». 

Διατηρώντας την ομαδοποίησή τους, οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι της μνήμης σε 

ψηφιακή μορφή, ενός εκ των εργαλείων της πλατφόρμας «Αίσωπος». Η αντιστοίχιση 

ίδιων ζευγών καρτών οδηγεί κάθε φορά στην προβολή γραπτού μηνύματος που περι-

γράφει τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν από τη γειτνίαση σε πολυκατοικία. 

Για παράδειγμα, ο δυνατός ήχος της τηλεόρασης, σε ώρες κοινής ησυχίας, οι δυνατές 

φωνές των ενοικιαστών, η διοργάνωση πάρτι. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν το νέο λεξι-

λόγιο με ελκυστικό τρόπο και οικοδομούν τη νέα γνώση μέσω της πολυτροπικής απει-

κόνισης του θεματικού πεδίου. 

Β’ ΦΑΣΗ: Προβλήματα γειτνίασης! (Problèmes de vosinage !) 

 Εκτιμώμενη διάρκεια: 30’ 

Σύνοψη Β’ φάσης: «Ο πρωταγωνιστής του σεναρίου μας γνωρίζει τους νέους του γεί-

τονες μέσα από μία σειρά γεγονότων και καταστάσεων και γρήγορα συνειδητοποιεί ότι 

οι σχέσεις τους είναι δύσκολες, προκαλώντας τη διαμαρτυρία τους (δραστ.1,2,3). Προ-

βληματισμένος, ζητά τη συμβουλή των αναγνωστών ενός φόρουμ για να αναζητήσει 

λύση βελτίωσης των σχέσεων των γειτόνων του (δραστ.4). Είστε πρόθυμοι να τον βοη-

θήσετε;» (http://aesop.iep.edu.gr/node/23333/5890) 

Δραστηριότητα 1 : «Mots de voisins: En descendant l'escalier Kostas lit les messages 

des voisins sur le tableau d'affichage de l'immeuble. Kostas se demande : De quels pro-

blèmes parlent-ils ? Les voisins s'entendent-ils bien ?» 

Με τη συνδρομή του εργαλείου Web 2.0 «Padlet», ο εκπαιδευτικός μεταμορφώνεται 

σε δημιουργό του δικού του μαθησιακού υλικού, καθώς ο τοίχος για συγγραφή φιλο-

ξένησε για τις ανάγκες του σεναρίου σύντομα κείμενα (ενδεικτικά των προβλημάτων 

γειτνίασης) προορισμένα για κατανόηση γραπτού λόγου. Οι μαθητές καλούνται να α-

παντήσουν στην ολομέλεια στις ερωτήσεις κατανόησης που θέτει ο ήρωας του σενα-

ρίου στην οδηγία της άσκησης, βασιζόμενοι στα σύντομα μηνύματα που αναρτήθηκαν 

στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας. 

Δραστηριότητα 2 : «Pendant qu'il lit les messages affichés au tableau, Kostas écoute 

la conversation entre deux habitants de l'immeuble qui discutent près de l'ascenseur. 

Aidez Kostas à choisir entre les cinq messages affichés sur le mur celui-ci qui corres-

pond à la conversation qu'il vient d’entendre ». 
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Με στόχο την ανάπτυξη της ακουστικής προσληπτικής δεξιότητας του μαθητή, εισά-

γεται ένα απόσπασμα ηχητικού υλικού (διαθέσιμο στον σύνδεσμο : 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/01/crotte-de-chien.html 

Πρόκειται για ένα διάλογο μεταξύ δύο ενοίκων της πολυκατοικίας γύρω από ένα θέμα, 

το οποίο ήδη εμπεριέχεται νοηματικά σε ένα από τα γραπτά μηνύματα της προηγούμε-

νης δραστηριότητας. Με τη βοήθεια του εργαλείου σχεδίασης της πλατφόρμας «ερώ-

τηση πολλαπλής επιλογής», οι μαθητές δουλεύοντας σε δυάδες, προσπαθούν να εντο-

πίσουν το γενικό περιεχόμενο της συζήτησης (la situation de communication) ανάμεσα 

στις 5 προτεινόμενες επιλογές που ανταποκρίνονται στις 5 ανακοινώσεις του παρα-

πάνω εικονικού τοίχου. Ο έλεγχος των απαντήσεων πραγματοποιείται μέσω της μονα-

δικής ορθής απάντησης που έχει καταγράψει το σύστημα. 

Δραστηριότητα 3 : «La gardienne d'immeuble, Mme Savarin, discute avec Quentin, le 

voisin du 2e étage, à l'entrée de l'immeuble. Kostas a peu dormi pendant la nuit à cause 

de la musique trop forte et du bruit de la fête organisée au 2e étage. Il écoute attentive-

ment la conversation pour apprendre ce qui s'est passé la veille. Voyons si Kostas a bien 

compris la conversation entre Mme Savarin et Quentin en choisissant la bonne ré-

ponse». 

Επεκτείνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της ακουστικής προσληπτικής δεξιότητας του 

μαθητή, εισάγεται ένα δεύτερο απόσπασμα ηχητικού υλικού και συγκεκριμένα, ένας 

διάλογος ανάμεσα στη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας και ενός ενοίκου του 2ου ορό-

φου που αναστάτωσε τους γείτονες, διοργανώνοντας μία θορυβώδη βραδιά με πολλούς 

καλεσμένους (διαθέσιμο στον σύνδεσμο 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/2015/06/voisin-trop-bruyant.html). 

Διατηρώντας τη δυαδικότητα της ομαδοποίησης του μαθητικού κοινού, οι μαθητές ε-

πιλέγουν την ορθή απάντηση μεταξύ των προτεινόμενων απαντήσεων σχετικά με την 

επικοινωνιακή περίσταση, όπως περιγράφεται στο ηχητικό υλικό. Στις παραπάνω δύο 

δραστηριότητες κοινός στόχος είναι η εξοικείωση και εμπέδωση του νέου λεξιλογίου 

μέσα από τα πολλαπλά ακουστικά ερεθίσματα των προτεινόμενων διαλόγων και η α-

νάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης του προφορικού λόγου. 

Δραστηριότητα 4 : «Aidez Kostas à rédiger un message à poster dans un forum fran-

çais tout en vous inspirant de la vidéo qui suit».  

Δεδομένου ότι η αυθεντικότητα και η πολυτροπικότητα των πληροφοριών στο διαδί-

κτυο προσφέρει τη δυνατότητα στον μαθητή να προσεγγίσει και να επεξεργαστεί σύν-

θετες πληροφορίες, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τα προβαλλόμενα στοιχεία 

του αποσπάσματος του βίντεο (οπτικά, ακουστικά, χωροαντιληπτικά), προκειμένου να 

εξασκήσουν τη δεξιότητα του γραπτού λόγου σε μία προκαθορισμένη περίσταση επι-

κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύντομη ιστορία που εκτυλίσσεται στο βίντεο της 
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Β’ φάσης. Οι μαθητές εκτυπώνουν το συνημμένο φύλλο εργασίας και αναλαμβάνουν 

να απαντήσουν στη γραπτή δοκιμασία στο σπίτι: 

Musique, cris, aboiements, télévision trop forte, électroménager ... les nuisances so-

nores de nouveaux voisins ne cessent jamais. Vous décidez de publier un message 

dans un forum pour : 

 exposer les problèmes de voisinage de votre immeuble  

 exprimez votre mécontentement et 

 demander des conseils pour améliorer les relations entre les voisins. 

Στο σημείο αυτό, ο μαθητής αξιοποιεί τις ήδη κεκτημένες γνώσεις κατά τις δύο προη-

γούμενες φάσεις στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που προσομοιάζει με αυθεντική κα-

τάσταση επικοινωνίας και στοχεύει στην ικανοποίηση πραγματικών επικοινωνιακών 

αναγκών στην ξένη γλώσσα (συμμετοχή σε φόρουμ, περιγραφή προβλήματος, έκ-

φραση δυσαρέσκειας και αναζήτηση συμβουλών για αποτελεσματική επίλυση του προ-

βλήματος). 

Γ’ ΦΑΣΗ: :Ας δράσουμε μαζί! (Agissons ensemble !) 

 Εκτιμώμενη διάρκεια: 45’ 

Σύνοψη Γ’ φάσης: «Μετά τη συμβουλή που έλαβε ο Κώστας μέσα από το φόρουμ 

ανταλλαγής απόψεων, αποφασίζει να την ακολουθήσει και να διοργανώσει μία γιορτή 

για τους κατοίκους της πολυκατοικίας ("La Fête des Voisins"), προκειμένου να προω-

θήσει τον διάλογο μεταξύ των ενοίκων, να συσφίξει τις σχέσεις με τους γείτονες, δίνο-

ντας λύση στα καθημερινά τους προβλήματα σε ένα περιβάλλον όπου πρυτανεύει η 

ατμόσφαιρα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης (δραστ.1,2) Παράλληλα, θα ε-

ξοικειωθεί με μία σειρά ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της 

εκδήλωσης (δραστ.3). Οι μαθητές της τάξης ως ένοικοι της πολυκατοικίας συμμετέ-

χουν ενεργά και ομαδικά στην προετοιμασία της γιορτής (δραστ.4)». 

(http://aesop.iep.edu.gr/node/23333/5891) 

Δραστηριότητα 1 : «Kostas vient de recevoir une réponse au message qu’il avait posté 

dans le forum. Il est ravi de cette idée et il en parle avec Mme Savarin, la gardienne 

d'immeuble. Mme Savarin a oublié ses lunettes et ne peut pas lire le texte sur «la Fête 

des Voisins ». Elle pose des questions à Kostas pour avoir plus d'informations et Kostas 

lui répond selon le message reçu ».  
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Με αφορμή τη γραπτή απάντηση που έλαβε ο πρωταγωνιστής του σεναρίου μας, αξιο-

λογείται, μέσω καρτών ερωτήσεων πάνω στο νόημα του κειμένου, η ικανότητα κατα-

νόησης γραπτού λόγου σε πιο μακροσκελές κείμενο σε σχέση με την αντίστοιχη δρα-

στηριότητα της Β΄ φάσης, προσδίδοντας και έναν βαθμό διαβαθμισμένης δυσκολίας 

στο προτεινόμενο σενάριο. Οι κάρτες ενεργοποιούνται δείχνοντας την ορθή απάντηση 

όταν λαμβάνουν απάντηση από τους χρήστες, οι οποίοι δουλεύουν σε ομάδες των τεσ-

σάρων ατόμων, καλλιεργώντας τον συνεργατικό τρόπο μάθησης. Επισημαίνεται ότι οι 

ορθές απαντήσεις συνθέτουν την περιγραφή της «Γιορτής της Γειτονιάς», γεγονός που 

θα αποτελέσει γέφυρα για το πέρασμα στην επόμενη δραστηριότητα. Οι μαθητές δου-

λεύουν σε ομάδες των 4 ατόμων. 

Δραστηριότητα 2 : «À l'aide de Mme Savarin, Kostas envoie par e-mail un formulaire 

en ligne à tous les habitants de son immeuble pour impliquer tous ses voisins à la pré-

paration de la fête!»  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν εστιάζει μόνο στη γλωσσική μαθησιακή διαδικα-

σία αλλά παράλληλα, ενσωματώνει στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικό-

τητας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 

μέσω της ειδικής φόρμας που παρέχει το Google Drive, κατάλληλα διαμορφωμένου, 

ώστε οι απαντήσεις που θα προκύψουν θα συνθέσουν τα χαρακτηριστικά της διοργά-

νωσης της Γιορτής της Γειτονιάς (χρόνος, τόπος, φαγητά και ποτά, διακόσμηση, ψυχα-

γωγία, προβλήματα γειτνίασης προς συζήτηση και επίλυση κατά τη διεξαγωγή της 

γιορτής). Προωθείται ο βιωματικός τρόπος μάθησης, καθώς οι μαθητές συμμετέχουν 

ενεργά σε αυτή τη δραστηριότητα που αποκτά ρεαλιστικό νόημα και στηρίζεται στην 

προσωπική τους εμπειρία και γνώση.  
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Δραστηριότητα 3 : «En se basant sur les résultats du questionnaire en ligne, Kostas 

complète la carte d'invitation avec les informations nécessaires. Aidez-le à la compléter, 

puis l'imprimer et l'afficher partout. Les consignes vous aideront à bien la compléter». 

Οι μαθητές αξιοποιούν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, μεταφέροντας δη-

μιουργικά τη νέα γνώση και πληροφορία. Συμπληρώνουν, λοιπόν, όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία της πρόσκλησης για τη Γιορτή της Γειτονιάς χωρισμένοι σε αντίστοιχες ομά-

δες (διοργανωτές, τόπος, χώρος, ημερομηνία, ώρα, κάποιες λεπτομέρειες). Συνεπώς, οι 

μαθητές γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού και συμμετέχουν ενερ-

γητικά στη μαθησιακή διαδικασία. Προτείνεται οι προσκλήσεις να αναρτηθούν στον 

σχολικό χώρο, με σκοπό την ανακοίνωση της διεξαγωγής της σχετικής γιορτής, η οποία 

θα αναλυθεί στη Δ’φάση. 

 

Δ’ ΦΑΣΗ: :Τα θετικά του να είμαστε κοντά! (Les bons côtés d’être à côté !) 

 Εκτιμώμενη διάρκεια: 45’ 

Σύνοψη Δ’ φάσης: «Μετά την προετοιμασία της γιορτής που έφερε πιο κοντά τους 

γείτονες της πολυκατοικίας, ακολουθεί η πραγματοποίηση της γιορτής, κατά τη διάρ-

κεια της οποίας οι ένοικοι, προκειμένου να προτείνουν λύσεις (δραστ.1) για μια καλύ-

τερη προοπτική συγκατοίκησης έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τα κυριότερα 

προβλήματα που τους απασχολούν, επικοινωνούν και μοιράζονται ιδέες, σκέψεις και 

συναισθήματα (δραστ.2). Ο Κώστας χρειάζεται τη βοήθειά σας για να ολοκληρωθεί με 

επιτυχία η πρωτοβουλία του». (http://aesop.iep.edu.gr/node/23333/6153) 

Δραστηριότητα 1 : «Un problème? Une solution ! Lors de la fête, Kostas essaie de 

trouver des solutions aux principaux problèmes de voisinage. Aidez Kostas à établir la 

charte du bon voisinage !» 

Χρησιμοποιώντας το δομικό εργαλείο της πλατφόρμας Αίσωπος «Διαδραστικές ενερ-

γές περιοχές», επιτυγχάνεται η κατασκευή μιας ψηφιακής δραστηριότητας με την τε-

χνική «μεταφέρω και αποθέτω», αντιστοιχίζοντας την εικόνα με το κατάλληλο λεκτικό 
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μήνυμα. Ο μαθητής καλείται να κατανοήσει όχι μόνο γλωσσικά αλλά και πολυτροπικά 

κείμενα που παρουσιάζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή. Η ορθή τελική ορθή σύν-

θεση της δραστηριότητας οδηγεί στην κατασκευή της «Χάρτας του καλού γείτονα», η 

οποία υπαγορεύει τις κατάλληλες λύσεις στα αντίστοιχα προβλήματα που απασχολούν 

τους ενοίκους μίας πολυκατοικίας. Η αξιολόγηση της δραστηριότητας επιτυγχάνεται 

μέσω των ορθών αντιστοιχίσεων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα της πλατφόρ-

μας, γεγονός που οδηγεί στην αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Σε επίπεδο επικοινωνιακών 

στόχων, η εν λόγω δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής πράξης 

«συμβουλεύω κάποιον» και σε επίπεδο γλωσσικών δομών, οι μαθητές δουλεύουν πάνω 

στο γραμματικό φαινόμενο της προστακτικής, της απρόσωπης έκφρασης «Il faut + in-

finitif», της δυνητικής έγκλισης στον ενεστώτα (conditionnel présent). 

 

Δραστηριότητα 2 : «Lors de la soirée, des dialogues se déroulent entre les voisins qui 

exposent leurs problèmes de voisinage, expriment leur mécontentement et protestent 

mais à la fin de leur conversation, ils trouvent des solutions et ainsi, renforcent les liens 

de proximité et de solidarité entre eux».  

Α. Comme des acteurs, vous jouez le rôle de ces personnages qui ont participé à la Fête 

des Voisins. Imaginez que vous êtes vraiment ces personnages, préparez des dialogues 

en groupes de cinq personnes, selon les différentes situations de communication propo-

sées. (παραπομπή στο φύλλο εργασίας της δραστηριότητας). 

Β. Tous en scène : apprenez les dialogues et jouez les scènes pour vos camarades. -

Adaptez vos gestes et exprimez de façon réussie l’humeur et les sentiments des person-

nages que l’on interprète. - Apportez du matériel de fêtes, des boissons et de la nourri-

ture en classe pour créer l’ambiance de cette fête. - Jouez les scènes et, si possible, 

filmez-les ! 
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Η τελευταία δραστηριότητα ανακεφαλαιώνει τις γνώσεις που κατακτήθηκαν καθ’όλη 

τη διάρκεια του σεναρίου, προτείνοντας την προσομοίωση της γιορτής της γειτονιάς 

από τους μαθητές μέσω της υπόδυσης ρόλων. Μέσω της τεχνικής αυτής, οι μαθητές 

εμπλέκονται ενεργητικά στην παραγωγή της γνώσης, συνεργάζονται μεταξύ τους και 

δημιουργούν ένα μαθησιακό αποτέλεσμα που έχει νόημα για τους ίδιους. Η προσομοί-

ωση χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης κατά την οποία οι συµµε-

τέχοντες ενθαρρύνονται να εμπλακούν φυσικά και νοητικά στη διαδικασία μάθησης 

και να οικοδομήσουν τη γνώση τους σε πιο σύνθετες και αφηρημένες έννοιες που ε-

ντάσσονται στο παραστατικό πλαίσιο εμπειριών των μαθητών. Επίσης, η βιντεοσκό-

πηση των προσομοιώσεων προσδίδει μια προστιθέμενη αξία στη δραστηριότητα καθώς 

η αξιολόγηση δε γίνεται με παραδοσιακό τρόπο αλλά μέσα από την εποικοδομητική 

παρατήρηση και ανάλυση του τελικού προϊόντος της δραστηριότητας. Επίσης, ο εκ-

παιδευτικός παρατηρεί όχι μόνο τις γνωστικές επιδόσεις των παιδιών αλλά διαπιστώνει 

και τις ομαδοσυνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες των μελών της ομάδας. 

Συμπεράσματα 

Η εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων και ειδικότερα, ψηφιακών διαδραστικών σενα-

ρίων προσφέρει, εκτός από τον εμπλουτισμό του μαθήματος με αυθεντικό πολυτροπικό 

υλικό, τη δυνατότητα παραγωγής μαθησιακού υλικού από την πλευρά τόσο του εκπαι-

δευτικού όσο και του μαθητή, μέσω των προσφερόμενων διαδικτυακών εργαλείων, της 

συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, η χρήση ψηφιακών διδακτικών 

σεναρίων συνάδει με τις αρχές και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του νέου ενιαίου προ-

γράμματος σπουδών που υπηρετεί όλες τις διδασκόμενες ξένες γλώσσες και εκπονή-

θηκε για να οικοδομήσει ένα νέο, δυναμικό περιβάλλον μάθησης, περιορίζοντας το 

μονοδιάστατο και γραμμικό χαρακτήρα του σχολικού εγχειριδίου.  
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Διδασκαλία μουσικής μέσω κινητών συσκευών και 

σύμφωνα με το μοντέλο της μικτής μάθησης 

Ράλλης Μιχαήλ 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.ed. Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση 

mirallis@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία εναλλακτική για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο 

μάθημα της Μουσικής, σχεδιάζοντας μια διδακτική ενότητα, στηριζόμενη στη θεωρία 

της Μάθησης μέσω Κινητών Συσκευών (ΜΚΣ). Αρχικά στηρίζει παιδαγωγικά την ε-

φαρμογή της διδασκαλίας, συνδυάζοντας τη ΜΚΣ με τη μικτή μάθηση και συγκεκρι-

μένα το μοντέλο Flipped Classroom, μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Αξιοποιεί γι' 

αυτόν τον λόγο τρία ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια επεξηγώντας τα βήματα για την 

ένταξή τους στη διδακτική διαδικασία και λαμβάνοντας υπόψιν το ελληνικό συγκεί-

μενο. Απώτερος σκοπός είναι η συνειδητοποίηση από μεριάς μαθητών πως η τεχνολο-

γία και κάποιες συσκευές μπορούν να αξιοποιηθούν και εκπαιδευτικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μάθηση μέσω Κινητών Συσκευών, Μικτή μάθηση, ψηφιακά παιχνί-

δια, ελληνικό συγκείμενο 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του 

μαθήματος της Μουσικής,  

σκοπός της μουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότη-

τας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως 

μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χ.ε.).  

Ως επιμέρους στόχοι και ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών ορίζονται στις 

μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού: να ερμηνεύουν πιο πολύπλοκα ρυθμικά σχήματα με 

βάση μουσικά σύμβολα, κατανοώντας τα στοιχεία της μουσικής σημειογραφίας… Να 

τραγουδούν και να παίζουν μουσική από διάφορες εποχές και κουλτούρες… Να δημιουρ-

γούν και να καταγράφουν συνθέσεις, κατανοώντας τα μουσικά σύμβολα (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, χ.ε.). 

Γίνεται λοιπόν φανερό πως η διδασκαλία ενός μαθήματος της μουσικής δεν μπορεί να 

έχει σχέση με έναν παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο, με το δάσκαλο να εισηγεί-

ται και τους μαθητές να αποστηθίζουν. Αντιθέτως, οι μαθητές πρέπει να προσεγγίζουν 

τη μάθηση σε ένα κλίμα ευχαρίστησης και χαράς, ενώ ο σχεδιασμός μίας τέτοιας ενό-

τητας θα πρέπει να έχει σκοπό να ενεργοποιήσει όλους τους μαθητές. 

Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια προτείνεται η αξιοποίηση της θεωρίας της Μάθησης 

μέσω Κινητών Συσκευών (ΜΚΣ). Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει πως αφού η 
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μάθηση αποτελεί μία συνεχή διαδικασία χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, πρέπει 

να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν ανάλογα εργαλεία. Τέτοια εργαλεία που είναι και 

το μέσο ώστε να πάρει μορφή και να εκφραστεί στην πράξη η ΜΚΣ είναι όποιες συ-

σκευές μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, όπως smartphones, tablets, laptops, pdas 

(Sharples, Taylor. & Vavoula, 2005). 

Δεύτερο πυλώνα της ΜΚΣ αποτελούν τα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένα στην καθημερινότητα των παιδιών (Κουτρομάνος & Νικολοπούλου, 

2011). Στόχος τους μαζί με τις κινητές συσκευές είναι να κάνουν το μάθημα πιο εύ-

κολο, αφού οι μαθητές ασχολούνται με κάτι ευχάριστο για αυτούς, χωρίς να καταλα-

βαίνουν πως μαθαίνουν (Βρασίδας & Θεοδούλου, 2015). 

Παράλληλα όμως με μία εφαρμογή της ΜΚΣ, πρέπει να ληφθούν υπόψιν αντικειμενι-

κές δυσκολίες και χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. Τέτοιες δεσμεύ-

σεις επιβάλλουν συγκεκριμένες πρακτικές, όπως για παράδειγμα οι νομικοί περιορι-

σμοί που ορίζονται από το ίδιο το πολιτειακό καθεστώς: Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να 

έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή 

και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι 

ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου (ΥΠΑΙΘΠΑ 

Αρ.Πρωτ.100553/Γ2/04-09-2012/). 

Η παραπάνω εγκύκλιος, αν και αναφέρεται περισσότερο σε προσωπική χρήση των κι-

νητών συσκευών, περιορίζει και δυσχεραίνει την αξιοποίησή τους, έχοντας ως συνέ-

πεια την διαφοροποίηση της μεθοδολογίας από την παραδοσιακή σε μία υβριδικού τύ-

που διδασκαλία αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ανάγκη των μαθητών για περισσότερη 

ευελιξία αναφορικά με τον χρόνο και τον τόπο μάθησης. 

Λύση λοιπόν φαίνεται να δίνει η ενασχόληση με τις ψηφιακές συσκευές τους στον 

χώρο του σπιτιού, ακολουθώντας το μοντέλο flipped classroom της μικτής μάθησης 

(Bergmann & Sams, 2012). Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει την επεξεργασία της 

νέας γνώσης στο σπίτι εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμο χρόνο στον χώρο του 

σχολείου που μπορεί να αξιοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες, ενώ βρίσκεται σε από-

λυτη αρμονία με τις αρχές της Μάθησης μέσω Κινητών Συσκευών (ΜΚΣ).  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο συνδυασμός των αρχών 

της θεωρίας της ΜΚΣ και της μικτής μάθησης αποτελούν το επιστέγασμα της παρού-

σης εργασίας. Έχοντας αυτόν τον συνδυασμό ως αφετηρία, αξιοποιούνται οι κινητές 

συσκευές και κάποια ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία αποτελούν το μέσο για μία επιτυχη-

μένη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής.  

Τελειώνοντας, σκοπός αυτής της εργασίας ορίζεται ο εξής:  

Να προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας της θεωρίας τη μουσικής, μετατρέπο-

ντάς τη σε πράξη και αξιοποιώντας τη χρήση των Κινητών Συσκευών. 
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Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, επιλέγονται τρία ψηφιακά παιχνίδια: το Gcompris, 

το Scratch και προσομοιώσεις πιάνο. 

Σχεδιασμός 

Διάρκεια μαθήματος 

Η διάρκεια της συγκεκριμένης ενότητας είναι τέσσερις ωριαίες διδακτικές ενότητες, σε 

ισάριθμες εβδομάδες. Ωστόσο, η διάρκεια δεν αφορά αποκλειστικά τις ώρες στη σχο-

λική τάξη, αλλά ακολουθώντας τις αρχές της μικτής μάθησης, επεκτείνεται και στο 

σπίτι.  

Στόχοι 

Οι στόχοι του project είναι οι εξής: 

 Γνωριμία με το πεντάγραμμο 

 Αναγνώριση των θέσεων της κάθε νότας πάνω στο πεντάγραμμο 

 Πρώτη γνωριμία με το πιάνο 

 Αξιοποίηση της θεωρίας της μουσικής στην πράξη 

 Αξιοποίηση των κινητών συσκευών σε μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 Παραδείγματα σωστής χρήσης κινητών συσκευών 

Γνωστικό υπόβαθρο μαθητών 

Η συγκεκριμένη ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε από τις δύο τελευταίες 

τάξεις του δημοτικού, Ε΄και Στ΄.  

Τεχνολογική Υποδομή 

Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου project προτιμάται η αξιο-

ποίηση της αίθουσας του εργαστηρίου πληροφορικής: 

I. Mέσα στη σχολική τάξη: 

 Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές  

 Ατομικά ζευγάρια ακουστικών 

 Γραμμή σύνδεσης στο διαδίκτυο 

 Προβολέας ή διαδραστικός πίνακας, όπου πατώντας τις νότες θα ακούγονται οι 

σχετικοί ήχοι, συνδέοντας τον ήχο με την εικόνα. 

II. Έξω από τη σχολική τάξη: 

 Προσωπικές ψηφιακές συσκευές των μαθητών: tablets. Τα έξυπνα κινητά 

(smartphones) δεν προτιμούνται λόγω του μικρού μεγέθους τους. 

 Σύνδεση των συσκευών με το διαδίκτυο μέσω wifi ή δεδομένων κινητής τηλε-

φωνίας. 

 Εγκατάσταση των τριών παιχνιδιών στις κινητές συσκευές.  
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 Αποθήκευση των συνδέσμων των ψηφιακών πιάνo στα αγαπημένα του περιη-

γητή. 

Εφαρμογή 

Όλες οι δραστηριότητες είναι αποθηκευμένες σε ένα διαδικτυακό φάκελο (google 

docs) από όπου οι μαθητές μπορούν να περιηγούνται και να προχωρούν στις νέες ερ-

γασίες τους. Ενδεχομένως, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία διαδικτυακή τάξη μέσω 

κάποιου Learning Management System (Lms), όπου θα ήταν αναρτημένες όλες οι οδη-

γίες, χρησιμεύοντας και ως ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών. 

1η Διδακτική ώρα (εκμάθηση θεωρίας μέσω scratch) 

Η ενότητα ξεκινάει παρουσιάζοντας το λογισμικό Scratch. Ετοιμάστηκε ένα εφαρμο-

γίδιο στο συγκεκριμένο λογισμικό με διαφορετικές δραστηριότητες 

(https://scratch.mit.edu/projects/83322736/). Παρόλο που χωρίζονται σε επιμέρους 

στόχους και διαφορετικές εργασίες, όλες οι δραστηριότητες βρίσκονται σε ένα εφαρ-

μογίδιο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επανέλθουν σε μία προηγούμενη 

δραστηριότητα και επανάληψη αυτής, σε περίπτωση που κάτι δε έχει γίνει αντιληπτό, 

δίνοντας τη ευκαιρία για οικοδόμηση της νέας γνώσης, χαρακτηριστικό του συγκεκρι-

μένου παιχνιδιού. Ταυτόχρονα, περιορίζει την απώλεια χρόνου από την περιήγηση σε 

διαφορετικές εφαρμογές ή ιστοσελίδες. 

Αφόρμηση (διάρκεια: 5΄λεπτά) 

Αφόρμηση αποτελεί το πάτημα στο πληκτρολόγιο του πλήκτρου " s ", το οποίο έχει ως 

σκοπό να προκαλέσει την περιέργεια των μαθητών. Έτσι, ακούγεται το τραγούδι "Το 

Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας" του Μάνου Λοΐζου, με τους μαθητές να συνειδητοποιούν τις 

ευρύτατες δυνατότητες του λογισμικού.  

1η Δραστηριότητα (Διάρκεια: 20΄Λεπτά) 

Η 1η δραστηριότητα έχει ως σκοπό να κατανοήσουν τα παιδιά τη γραμμική σχέση των 

νοτών πάνω στο πεντάγραμμο. Πατώντας το πράσινο σημαιάκι της έναρξης, οι μπάλες 

που αντιπροσωπεύουν τις νότες, τοποθετούνται πάνω στο πεντάγραμμο. Αυτό που ε-

πεξηγείται από την αρχή είναι η δομή του πενταγράμμου και ότι αποτελείται από κενά 

ή διαστήματα και γραμμές, όπου πάνω τους γράφονται οι νότες. 

Στη συνέχεια θα ζητηθεί από κάποιους μαθητές να σηκωθούν στον διαδραστικό πίνακα 

και να πατήσουν τις μπάλες-νότες. Στο πάτημα κάθε μπάλας θα ακούγεται η αντίστοιχη 

νότα και θα εμφανίζεται η ονομασία της νότας. Επειδή αυτή η δραστηριότητα αποτελεί 

τη βάση όλης της θεωρίας, προβλέπεται να σηκωθούν όλοι οι μαθητές και να παίξουν 

με τις νότες, για αυτό και απαιτείται περισσότερος χρόνος. Αναμένεται επίσης μετά 

από λίγη ώρα οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν κάποιες από αυτές και όταν 

σηκώνονται με τη σειρά τους για να παίξουν με τις νότες να αναφέρουν την ονομασία 

τους. 
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2η Δραστηριότητα (Διάρκεια: 10΄Λεπτά) 

Η 2η δραστηριότητα αφορά την οπτική και ακουστική αναγνώριση των νοτών. Αποτε-

λεί συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας για καλύτερη εμπέδωση. Πατώντας τα 

αντίστοιχα γράμματα για τις νότες με τη λατινική ονομασία τους: d-ρε,e-μι,f-φα,g-

σολ,a-λα,b-σι,c-ντο θα βλέπουν τη θέση τους στο πεντάγραμμο. 

Στη συνέχεια, θα ανατεθεί η δραστηριότητα στους μαθητές να συνεργαστούν σε ζευ-

γάρια για να εξηγήσουν πώς προκύπτει η κάθε νότα αναφορικά με τα κενά και τις γραμ-

μές του πενταγράμμου. Μέσω brainstorming αναμένεται οι μαθητές να συνειδητοποι-

ήσουν πως το πεντάγραμμο λειτουργεί ως μία κλίμακα ή σκάλα πάνω στην οποία το-

ποθετούνται με τη σειρά οι νότες.  

3η Δραστηριότητα-Αξιολόγηση (Διάρκεια: 10΄Λεπτά) 

Πατώντας το πλήκτρο "space" οι μπάλες-νότες διασκορπίζονται στον χώρο του πεντα-

γράμμου έχοντας έναν διαφορετικό αριθμό η κάθε μία. Οι μαθητές θα πρέπει να ανα-

γνωρίσουν τις ονομασίες της κάθε νότας, εφαρμόζοντας τη γνώση των προηγούμενων 

δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να γράψουν σε ένα χαρτί, αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς 

με την κάθε νότα.  

2η Διδακτική ώρα (στο σπίτι-Gcompris) 

Η δεύτερη διδακτική ώρα αφορά τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι τους σε χρόνο και 

διάρκεια που θα επιλέξουν μόνοι τους, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό Gcom-

pris (http://gcompris.net/index-el.html). Η μελέτη λοιπόν περικλείει τρεις παραμέ-

τρους: 

 Την περαιτέρω ενασχόλησή τους και εμπέδωση της θεωρίας της μουσικής. 

 Το πρώτο βήμα για μεταφορά της θεωρίας στην πράξη. 

 Την αξιοποίηση των προσωπικών τους tablets για μεγαλύτερη ευκολία στην ε-

κτέλεση των ασκήσεων και ομαλότερη εισαγωγή στις δραστηριότητες της επό-

μενης διδακτικής ώρας. 

 

εικ.1: Εφαρμογές 
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Επειδή επίσης, το λογισμικό είναι ιδιαίτερα πλούσιο και κατά συνέπεια περίπλοκο, θα 

δοθούν σαφείς γραπτές οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές 

μέχρι να φτάσουν στις επιθυμητές δραστηριότητες. Η πορεία μέχρι τις δραστηριότητες 

φαίνεται και στην κορυφή της εικόνας, πατώντας διαδοχικά το εικονίδιο του πιγκουί-

νου και στη συνέχεια του αυτιού. Οι εφαρμογές που θα αξιοποιηθούν είναι δύο και 

φαίνονται στη εικόνα 1:  

α) Το εικονίδιο με το πιάνο έχει την ομώνυμη ονομασία και έχει εφαρμογές αναπαρα-

γωγής μουσικής αξιοποιώντας τη θεωρητική γνώση του πενταγράμμου στα πλήκτρα 

ενός πιάνου. 

β) Το εικονίδιο με την πράσινη νότα (εικ.1). ονομάζεται "ονομάστε αυτή τη νότα" ο-

πτικοποιώντας και αναπαράγοντας τον ήχο μιας νότας (εικ.2). 

 

 

εικ.2: Πρώτη γνωριμία με τις νότες του πιάνου 

1η Δραστηριότητα 

Η πρώτη δραστηριότητα αποτελεί την υπενθύμιση της θεωρίας και χωρίζεται σε 3 επί-

πεδα. Στο πρώτο επίπεδο οπτικοποιούνται οι νότες πάνω στο πεντάγραμμο, με την ταυ-

τόχρονη αναπαραγωγή του ήχου τους (εικ. 3).  

 

εικ.3: Ακουστική Αναγνώριση νοτών 
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Στο δεύτερο επίπεδο και στο τρίτο επίπεδο θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις νότες ανά-

λογα με τη θέση τους στο πεντάγραμμο. Η διαφορά μεταξύ τους είναι πως στο δεύτερο 

επίπεδο η νότα στο πεντάγραμμο με την ονομασία που αντιστοιχεί έχουν το ίδιο χρώμα 

(εικ. 4), ενώ στο τρίτο επίπεδο είναι λευκές και πρέπει να αντιστοιχηθούν αποκλειστικά 

με βάση τον ήχο τους. 

 

εικ.4:Επίπεδο 2 

Επιπλέον χαρακτηριστικό αυτής της δραστηριότητας είναι πως προστίθεται μία νέα 

γνώση που αφορά την εξάσκηση στην αναγνώριση του ήχου. Βέβαια, ο στόχος δεν 

είναι οι μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν τους ήχους, κάτι που απαιτεί πολυετή 

εξάσκηση, αλλά να ασχοληθούν με τη συνεχή επανάληψη των θέσεων των νοτών στο 

πεντάγραμμο σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού.  

2η Δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί την πρώτη γνωριμία με ένα μουσικό όργανο, συγκε-

κριμένα του πιάνου. Δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον, παρουσιάζοντας στους μα-

θητές τον λόγο που προηγήθηκαν τα μαθήματα θεωρίας. Θα αξιοποιηθεί η δραστηριό-

τητα "πιάνο" ( εικ. 1) από το gcompris και συγκεκριμένα τα τρία πρώτα επίπεδα. 

Στα τρία πρώτα θα ζητηθεί ο μαθητής να παίξει στο πιάνο συγκεκριμένες νότες που 

βλέπει και ακούει στο πεντάγραμμο. Να σημειωθεί πως οι νότες στο πεντάγραμμο δεν 

είναι γραμμένες, παρά μόνο πάνω στα πλήκτρα του πιάνου. Όσο προχωράνε οι ασκή-

σεις, αυξάνεται η δυσκολία των ασκήσεων, προσθέτοντας περισσότερες και πιο μακρι-

νές μεταξύ τους νότες  

Ο μαθητής για να καταφέρει αυτήν τη δραστηριότητα πρέπει να έχει κατανοήσει τις 

προηγούμενες, που διδάσκονταν οι θέσεις των νοτών στο πεντάγραμμο. Αν παρόλα 

αυτά δεν έχει κατανοήσει τις προηγούμενες ενότητες, έχει την ευχέρεια να γυρίσει πίσω 

και να τις επαναλάβει, καθορίζοντας ο ίδιος τον προσωπικό του χρόνο, αλλά και αξιο-

λογώντας τις προσωπικές του γνώσεις. Αμέσως γίνεται κατανοητό πως γίνεται ανα-

φορά σε κατάκτηση όχι απλά κάποιων πληροφοριών, αλλά και στην ανάπτυξη μετα-

γνωστικών δεξιοτήτων. 
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3η Διδακτική ώρα (εφαρμογή και αξιολόγηση) 

Η τρίτη διδακτική ώρα αποτελεί το πρώτο βήμα στην διδασκαλία του μουσικού οργά-

νου. Τα παιδιά έχουν γνωρίσει τη σημασία των πλήκτρων του πιάνου από την ενασχό-

λησή τους με το gcompris στο σπίτι και τώρα το βλέπουν μέσα στη σχολική τάξη. Ερ-

γαλείο για την προσομοίωση του πιάνου προσφέρεται ο διαδραστικός πίνακας, ο ο-

ποίος παρουσιάζει το μουσικό όργανο πάνω στην επιφάνειά του. Προτιμάται η εφαρ-

μογή που βρίσκεται στη σελίδα http://virtualpiano.net , επειδή παρουσιάζει ένα πιάνο 

με πολλές οκτάβες, πέντε στο σύνολο, ενώ και ο ήχος που παράγει, ακούγεται αρκετά 

πραγματικός.  

Για τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές προτιμάται η δεύτερη εφαρμογή που 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm . 

Τα πλήκτρα αυτού του εικονικού πιάνου είναι πιο μεγάλα, οπότε οι μαθητές θα μπο-

ρούν να το χειριστούν πιο εύκολα.  

Η τρίτη ώρα αποτελεί την αξιολόγηση και αξιοποίηση της θεωρίας που έμαθαν στο 

σπίτι. Θα δοθούν κάποιες ομάδες νότων και θα ζητηθεί από τα παιδιά να τις παίξουν. 

Επίσης, οι μαθητές κάθονται σε ζευγάρια, ώστε σε περίπτωση που κάποιο παιδί δυσκο-

λεύεται, να τον βοηθήσει ο διπλανός του. Όποιο παιδί καταφέρει να τις παίξει, έχει τη 

δυνατότητα να σηκωθεί και να παίξει τις νότες στον διαδραστικό πίνακα. 

4η Διδακτική ώρα 

Η τέταρτη διδακτική ώρα αφορά πάλι την επεξεργασία μίας δραστηριότητας στο σπίτι. 

Αξιοποιούνται τα προσωπικά tablets μέσω του παιχνιδιού προσομοίωσης Real Piano. 

Έτσι, η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών επεκτείνεται περισσότερο, με τους μαθητές 

να έχουν ως εργασία στο σπίτι να παίξουν ένα απλό και εύκολο τραγούδι.  

Προτιμάται τραγούδι που οι νότες βρίσκονται σε κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις, 

ώστε να μην μπερδεύονται με τα πλήκτρα του πιάνου. Επίσης, αποφεύγονται τα τρα-

γούδια με γρήγορο ρυθμό και με οπλισμό-διέσεις, υφέσεις. Κατάλληλο τραγούδι κρί-

νεται το "Φεγγαράκι μου λαμπρό", το οποίο το ηχογραφεί ο εκπαιδευτικός στο προσω-

πικό του tablet και το στέλνει στους μαθητές του με τρεις μορφές: midi, mp3 και παρ-

τιτούρα. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παίξουν το τραγούδι με όποιο ήχο μουσικού οργάνου 

επιθυμούν. Έχοντας λοιπόν μάθει να παίζουν το τραγούδι, μπορούν να το αποθηκεύ-

σουν και να το διαμοιράσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Αξιολόγηση 

Ως τελικό στάδιο για την απόδειξη της αποτελεσματικότητας του παραπάνω σχεδια-

σμού θα μπορούσε να είναι το πέρασμα από τον σχεδιασμό στην πράξη. Έτσι, ένα κομ-

μάτι του σχεδιασμού, έστω και τροποποιημένου, εφαρμόστηκε στην πράξη στην Στ' 
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τάξη του Δημοτικού, με μοναδικά εργαλεία έναν φορητό υπολογιστή, έναν βιντεοπρο-

βολέα και το λογισμικό από την ιστοσελίδα virtualpiano.net.  

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: παρά τον αρχικό δισταγμό, σε μία διδακτική ώρα 

τα παιδιά κατάφεραν να παίξουν το τραγούδι, η συμμετοχή και η προσπάθεια που κα-

τέβαλλαν ήταν τόσο μεγάλη, σε σημείο να θέλουν να χάσουν το διάλειμμα για να συ-

νεχίσουν το "παιχνίδι", ενώ ζήτησαν από τον δάσκαλό τους να συνεχίσουν και την ε-

πόμενη ώρα. Μάλιστα, στο τέλος εξέφρασαν την επιθυμία για πιο δύσκολο μουσικό 

κομμάτι, δείχνοντας τις προθέσεις τους για κατάκτηση ανώτερου γνωστικού επιπέδου. 

Τα αποτελέσματα όμως δεν έμειναν στη Στ' τάξη. Παιδιά από την Ε' τάξη που παλιό-

τερα δεν είχαν δείξει ιδιαίτερη επιμονή στη μουσική θεωρία, σταμάτησαν το παιχνίδι 

στη σχολική αυλή για να παρακολουθήσουν τους συμμαθητές τους να παίζουν μουσική 

στον υπολογιστή. Μέσα σε ένα κλίμα έκπληξης και ενθουσιασμού, εκδήλωσαν την ε-

πιθυμία να κάνουν το ίδιο, ενώ αναφέρθηκαν σε μία μελλοντική συμμετοχή τους σε 

σχολική γιορτή, παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο. 

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο project όπως αναπτύχθηκε, είχε ως σκοπό να θέσει τις βάσεις για τη 

μάθηση μουσικής όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πιο πολύ σε πρακτικό. Προτι-

μήθηκε η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των κινητών συσκευών προς ανάπτυξη εσω-

τερικών κινήτρων των μαθητών και υπέρβαση υλικών δυσκολιών. 

Ο σχεδιασμός που ακολουθήθηκε ήταν στη βάση της ΜΚΣ και παράλληλα όσο το δυ-

νατόν πιο κοντά στο ελληνικό συγκείμενο. Με άλλα λόγια έγινε προσπάθεια, όχι να 

προταθεί μία διδασκαλία που θα βρισκόταν σε ουτοπικό επίπεδο απλά και μόνο για να 

ικανοποιηθεί η θεωρία, αλλά για να υπάρξει η δυνατότητα εφαρμογής σε μία τυπική 

τάξη.  

Λήφθηκαν υπόψιν η ελληνική νομοθεσία, ελλείψεις τόσο στην υλικοτεχνική υποδομή 

του Δημοτικού σχολείου όσο και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση 

ελληνική οικογένεια. Δυσκολίες που δημιουργούν εμπόδια στη γενίκευση εφαρμογής 

της ΜΚΣ στο ελληνικό συγκείμενο.  

Παρόλα αυτά, όπως αποδεικνύει η συγκεκριμένη εργασία, υπάρχει δυνατότητα ευελι-

ξίας και διαφοροποίησης διδακτικών πρακτικών, αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, 

χωρίς να παρεκκλίνει η πορεία από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αποδεικνύεται έτσι, 

πως παρά τις αγκυλώσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η ΜΚΣ μπορεί να 

γίνει πραγματικότητα.  
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Μάντεψε τον αριθμό! 

Υλοποίηση του παιχνιδιού στο Scratch: 

Μια μελέτη περίπτωσης για τη Στ΄ Δημοτικού 

Βασιλειάδης Δ. Παύλος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.20, Υποψ. Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

vasiliadis@sch.gr 

Περίληψη 

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει στη 

θεματική ενότητα Ελέγχω και Προγραμματίζω την κατανόηση από μέρους του μαθητή 

«ότι ο υπολογιστής εκτελεί οδηγίες που παίρνει από τον άνθρωπο σε μια κωδικοποιη-

μένη μορφή» και τη χρήση απλών εντολών «για τη δημιουργία σχημάτων ή τη λύση 

απλών προβλημάτων». Το εύχρηστο και παιγνιώδες προγραμματιστικό περιβάλλον του 

Scratch επιτρέπει τη μετάβαση από τον κόσμο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στον προ-

γραμματισμό μέσω Scratch μέσα από μια αρκετά ομαλή διαδικασία. Θεμελιώδεις έν-

νοιες όπως η μεταβλητή και οι βασικές δομές προγραμματισμού εμφανίζονται στο γνω-

στικό ορίζοντα των μαθητών και προσκτώνται σε ικανοποιητικό βαθμό ως προς την 

ηλικία και τις υπάρχουσες εμπειρίες τους κυρίως μέσω της επιθυμίας για εξερεύνηση. 

Έτσι, το μάθημα της Πληροφορικής προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών για ανα-

κάλυψη και συμμετοχή και καθιστά τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εν-

νοιών πιο εύκολη και οικεία για αυτούς. Η υλοποίηση του παιχνιδιού από μαθητές της 

Στ΄ τάξης είχε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Scratch, προγραμματισμός, μεταβλητή, δομές προγραμματισμού 

Εισαγωγή 

Ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ι-

κανότητα. Η έρευνα έδειξε ότι συμβάλει παιδαγωγικά, δίνει κίνητρα για την καλλιέρ-

γεια 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 (Κωστελίδου et al, 2015· Papert, 1998). O προ-

γραμματισμός Η/Υ αποτελεί βασικό συστατικό του ψηφιακού εγγραμματισμού, ο ο-

ποίος επιτρέπει στους σύγχρονους πολίτες να είναι ενεργοί παραγωγοί διαδραστικού 

ψηφιακού περιεχομένου στο Web 2.0 (Peppler & Kafai, 2007). Η γνωστική αξία της 

διδασκαλίας του προγραμματισμού σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

ευρύτερα αποδεκτή ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980. Σταδιακά όμως έχει αρ-

χίσει εδώ και μερικά χρόνια η εισαγωγή της και στις μεγαλύτερες τάξεις της πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης (Δελτσίδης, 2012). 

Η παραδοσιακή διδασκαλία του προγραμματισμού είχε ως αποτέλεσμα να προσλαμ-

βάνεται από τους μαθητές ως μια δύσκολη, κουραστική, βαρετή, άνευ σημασίας και 
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αντικοινωνική εργασία (Kay, 2011· Forte & Guzdial, 2004). Παρατηρήθηκε ότι τα μα-

θήματα στον προγραμματισμό ήταν συνήθως απογοητευτικά τόσο για τους μαθητές 

όσο και για τους εκπαιδευτικούς διότι συχνά δεν κατάφερναν να προκαλέσουν το εν-

διαφέρον των μαθητών, ενώ και η διδασκαλία καθαυτή παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες 

και παρανοήσεις (Δαγδιλέλης, 1996). Η ανάγκη για αποστήθιση ενός ρεπερτορίου ε-

ντολών και η επικέντρωση τελικά στην αναζήτηση των συντακτικών λαθών στον κώ-

δικα είχε ως αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή του μαθητή από πιο θεμελιώδη θέ-

ματα διδασκαλίας όπως είναι η έννοια της μεταβλητής και οι δομές προγραμματισμού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διδακτική χρησιμότητα του αλγόριθμου του συγκεκριμένου 

παιχνιδιού έχει ήδη εφαρμοσθεί και ερευνηθεί σε μαθητές Γυμνασίου (Κυριακού, 

2012) και Λυκείου (Κωστελίδου & Βασιλειάδης, 2015) και στην παρούσα περίπτωση 

επεκτείνεται και σε μαθητές των ανώτερων τάξεων του Δημοτικού. Τέλος, η πρότερη 

εξοικείωση κατά την νηπιακή ηλικία με το ScratchJr μικρού αριθμού μαθητών επιβε-

βαίωσε τη σπουδαιότητα της αξιοποίησής και αυτής της ειδικής έκδοσης του περιβάλ-

λοντος (Παπαδάκης et al, 2015). 

Περιγραφή διδακτικής διαδικασίας και μεθοδολογία 

Το διδασκόμενο αντικείμενο εντάσσεται στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-

γράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στο οποίο ορίζεται η διδακτέα ύλη του μαθήματος 

«Πληροφορικής» της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δώδεκα 

(12) διδακτικών ωρών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων. Οι μαθη-

τές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων όπως συνήθως. Η μαθησιακή πρό-

κληση βρισκόταν στον εντοπισμό τού κατά πόσον τα παιδιά θα μπορούσαν να περι-

γράψουν σε βήματα τη διαδικασία του παιχνιδιού καθαυτού, να αντιληφθούν τον κώ-

δικα που τους δόθηκε, να τον εξηγήσουν με βάση τη δική τους κατανόηση, να τον

υλοποιήσουν στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον και, κατ’ επέκταση, να

τον προσαρμόσουν με βάση τη φαντασία τους.

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, το 

οποίο περιλαμβάνει 12 υπολογιστές με ικανοποιητικές δυνατότητες εν προκειμένω. Οι 

44 (22+22) μαθητές των δύο τμημάτων της Στ΄ Δημοτικού χωρίστηκαν αντίστοιχα σε 

μεικτές ως προς το φύλλο και ως προς τις επιδόσεις ομάδες των δύο ή τριών ατόμων 

σε 12 σταθμούς εργασίας, ενώ ο διδάσκων έπαιζε ρόλο υποστηρικτικό και ενθαρρυ-

ντικό. Το παιχνίδι Μάντεψε τον αριθμό! υλοποιήθηκε με χρήση της on-line έκδοσης 

του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch. Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη 

διαδικτυακή πλατφόρμα του Scratch και είχαν ενεργούς λογαριασμούς σε αυτήν ήδη 

από την φοίτησή τους στην Ε΄ τάξη. Μετά από μερικά επαναληπτικά μαθήματα και την 

υλοποίηση απλούστερων ασκήσεων και παιχνιδιών, οι μαθητές ήταν επαρκώς εξοπλι-

σμένοι για την πρόκληση που έθετε η συγκεκριμένη εργασία. 

Με την επίγνωση ότι οι μαθητές κατέχουν στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών, η προ-

σέγγιση για την εξερεύνηση του κώδικα του παιχνιδιού Μάντεψε τον αριθμό! έγινε με 
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σκοπό την εξοικείωση με τις παραπάνω έννοιες με τρόπο κατά το δυνατόν ανεπαί-

σθητο. Μέσα από την επιθυμία τους να παράγουν το τελικό αποτέλεσμα οι μαθητές 

αναζητούσαν να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν το επιτύ-

χουν. Έτσι, στην πράξη χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι. Πιο συγκεκριμένα, στην 

αρχή έπαιξε ο δάσκαλος της Πληροφορικής με τους μαθητές του το ομώνυμο παιχνίδι 

χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Κατόπιν, έγινε η αναπαράσταση της διαδικασίας αυτής 

στον πίνακα. Επανειλημμένα δόθηκε έμφαση στα «κουτάκια» στα οποία θα έπρεπε να 

«αποθηκεύουμε» τις διαφορετικές «απαντήσεις»-τιμές κατά την εξέλιξη του παιχνι-

διού. Επίσης, τονίστηκε η βηματική διαδικασία-εκτέλεση του παιχνιδιού και διασαφη-

νίστηκε ότι για κάθε επόμενο βήμα έπρεπε να προηγηθεί η συλλογή συγκεκριμένων 

πληροφοριών. Επιπρόσθετα, η έννοια της επιλογής διευκρινίστηκε αρκετά καθώς η πο-

ρεία του παιχνιδιού εξαρτάται άμεσα από το «αν» ισχύει αυτό ή το άλλο.  

Κατά τη φάση της υλοποίησης του παιχνιδιού, προϋπόθεση υπήρξε η πρότερη γνωριμία 

και επαφή με το περιβάλλον του Scratch (βλ. Δελτσίδης 2012). Ενώ η πλειονότητα των 

μαθητών είχε ικανοποιητική και επαρκή εμπειρία στο Scratch, μια μικρή ομάδα μαθη-

τών αποδείχτηκε ότι γνώριζε ελάχιστα το περιβάλλον «με το οποίο φτιάχνεις παιχνί-

δια». Παρ’ όλα αυτά, μέσω ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και λόγω της αμεσότητας 

του συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος και αυτοί οι μαθητές ενεπλά-

κησαν άμεσα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαδικασία. Η λογική του «σύρε και 

άφησε» ώστε να δομηθεί μια σειρά από εντολές έγινε γρήγορα αντιληπτή και την έθε-

σαν άμεσα σε λειτουργία. Κάτι άλλο που εντυπωσίασε τους μαθητές ήταν η δυνατό-

τητα να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον τελικό χρήστη-παίκτη και να λαμβάνουν 

δυναμικά την απαραίτητη πληροφορία κάθε φορά που εκτελούνταν το πρόγραμμα. 

Δεν έλειψαν και ορισμένα ζητήματα όσον αφορά στην κατανόηση της λογικής για την 

υλοποίηση του παιχνιδιού όσο και στους τρόπους υλοποίησης του κώδικα στο Scratch. 

Για παράδειγμα, η έννοια των δύο χαρακτήρων-πρωταγωνιστών που ο καθένας τους 

έχει το δικό του «χώρο» όπου καταγράφονται οι εντολές που του ανατίθενται για να 

εκτελέσει ήταν κάτι που έπρεπε να εξηγηθεί πιο εκτεταμένα στους μαθητές. Παρόμοια, 

η εισαγωγή μεταβλητών και η διευκρίνιση της εμβέλειας που μπορεί να έχει η καθεμιά 

τους ήταν ένα ζήτημα που χρειάστηκε περαιτέρω εξήγηση με τρόπο εύληπτο και αντα-

ποκρινόμενο στις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών (πρβλ. Φεσάκης & Δη-

μητρακοπούλου, 2005· Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000).  

Τέλος, το εικαστικό κομμάτι συνάρπασε τους μαθητές. Είχαν την ευκαιρία να δημιουρ-

γήσουν ελεύθερα τον «χώρο»-φόντο του παιχνιδιού καθώς και να επιλέξουν σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις τους τούς δύο πρωταγωνιστές. Έτσι, κάποιοι επέλεξαν η συνομιλία 

να γίνεται μεταξύ ζώων της ξηράς ή της θάλασσας ενώ άλλοι προτίμησαν ανθρώπινους 

χαρακτήρες. 

Η εμπλοκή των μαθητών και η χαρά της δημιουργίας αποκορυφώθηκε με την συμμε-

τοχή των παιδιών στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, το οποίο έλαβε χώρα στις 
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19–21 Απριλίου 2016 στο Νόησις στη Θεσσαλονίκη. Μια ομάδα μαθητών που εκπρο-

σώπησε και τα δύο τμήματα έκανε την παρουσίαση του κώδικα του παιχνιδιού σε α-

κροατήριο μαθητών άλλων σχολείων με τη χρήση βιντεοπροβολέα και κατόπιν εξή-

γησε τη λειτουργία του κώδικα και απάντησε στις ερωτήσεις των ακροατών-μαθητών 

(βλ. Βασιλειάδης, 2016, όπου εξηγούνται ο σκοπός και οι κανόνες του παιχνιδιού κα-

θαυτού και ο τρόπος που υλοποιούνται βήμα προς βήμα στον κώδικα του Scratch).  

Με βάση τη συνολική εμπειρία αυτής της εργασίας όπως παρατηρήθηκε στις γνωστικές 

μεταβολές των μαθητών έγινε φανερό ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Δημο-

τικού δύνανται με κατάλληλη προεργασία να συλλάβουν και να επεξεργαστούν πιο 

προχωρημένες προγραμματιστικές έννοιες στο περιβάλλον του Scratch. Απαραίτητη 

συνθήκη για την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας αποδείχτηκε ότι αποτελεί η 

επαρκής πρότερη γνωριμία των μαθητών με το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περι-

βάλλον. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ScratchJr κατά τη νηπιακή ηλικία μπορεί να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στο ρυθμό και στο βαθμό της μετέπειτα προόδου των μαθη-

τών. Τέλος, η ύπαρξη ενός Η/Υ ανά δύο μαθητές το πολύ επίσης συμβάλει εξαιρετικά 

στην βέλτιστη ανταπόκριση των μαθητών. 

Συμπεράσματα 

Συνολικά, η απόπειρα αυτή είχε ανέλπιστα θετικά αποτελέσματα και κατέστη φανερό 

ότι το περιβάλλον Scratch μπορεί με εύκολο και παιγνιώδη τρόπο να εισάγει και να 

προαγάγει τους νεαρούς μαθητές στον κόσμο της αλγοριθμικής και του προγραμματι-

σμού με αξιοποίηση της λογικής και της δημιουργικότητάς τους. Η εμπειρία διερεύνη-

σης και υλοποίησης του παιχνιδιού ήταν ευχάριστη και διδακτικά αποτελεσματική. Ε-

νεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών και η διδασκαλία των προγραμματιστικών 

εννοιών έγινε με τρόπο εύκολο και οικείο για τους μαθητές, λόγω του γραφικού περι-

βάλλοντος, αλλά και των υπολοίπων εγγενών χαρακτηριστικών του, υποκινώντας τους 

μαθητές να συμμετάσχουν σε τέτοιο βαθμό όπως συμβαίνει με τα video games ή τα 

animated films (Dann et al, 2012). Επιβεβαιώθηκε και για τα παιδιά των μεγαλύτερων 

τάξεων του Δημοτικού ότι μέσα από ένα τέτοιο γραφικό περιβάλλον ο προγραμματι-

σμός διδάσκεται πιο αποδοτικά, ελκυστικά και διασκεδαστικά, αφού η μάθηση η βα-

σιζόμενη στην τεχνολογία μπορεί να είναι διασκεδαστική (Papert, 1998). Όπως φάνηκε 

στην πράξη, προκαλεί την άμεση ικανοποίηση του μαθητή η οποία επιταχύνει τον κύ-

κλο μάθησης και τον βοηθά να προσεγγίσει τον προγραμματισμό με έναν πιο ευφάντα-

στο τρόπο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Βασιλειάδης Π. (2016). Μάντεψε τον αριθμό! Υλοποίηση του παιχνιδιού στο Scratch 

από μαθητές της Στ΄ Δημοτικού (παρουσίαση Powerpoint). Ανακτήθηκε στις 

15 Μαΐου 2016, από https://www.academia.edu/23465858/. 

2055

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



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 (Αδημοσίευτη Διδακτο-

ρική διατριβή). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορι-

κής, Θεσσαλονίκη. 

Δελτσίδης, Κ. (2012). Συγγραφή κύκλου μαθημάτων στο Scratch για την διδασκαλία 

του προγραμματισμού στο Δημοτικό (Πτυχιακή εργασία). Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 

Σ.Τε.Φ., Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Λάρισα. 

Κυριακού Γρ. (2012). Μάντεψε τον Αριθμό! Εκπαιδευτικό σενάριο: Η Δομή Επανά-

ληψης υπό συνθήκη στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Στα Πρακτικά 

Ημερίδας Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου», 27 

Μαρτίου 2012 (σσ. 131–153). Θεσσαλονίκη: ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Κωστελίδου Θ., Βασιλειάδης Π. & Μπέκος Ν. (2015). Συνδυάζοντας τη δομή της α-

κολουθίας με τις μεταβλητές στο Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για μαθητές 

της Α΄ Λυκείου. Στα Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληρο-

φορικής: 24–26 Απριλίου 2015. Καστοριά.  

Κωστελίδου Θ. & Βασιλειάδης Π. (2015). Μάντεψε τον Αριθμό! Η δομή επανάληψης 

με τη μορφή Επανάλαβε Εφόσον στο Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για τη Β΄ 

ΕΠΑΛ. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των 

Τ.Π.Ε.»: 7–8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 2075–2084). Αθήνα. 

Παπαδάκης Στ., Καλογιαννάκης Μ. & Ζαράνης Ν. (2015). Η συμβολή του περιβάλ-

λοντος ScratchJr στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική 

εκπαίδευση. Στο Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (7th CIE2015): Πρακτικά 

(σσ. 401–410). Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Τζιμογιάννης, Α., & Κόμης, Β. (2000). Η έννοια της μεταβλητής στον Προγραμματι-

σμό: δυσκολίες και παρανοήσεις μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Στα Πρακτικά 

2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφο-

ρίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (σσ. 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. Στα Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνε-

δρίου “Διδακτική της Πληροφορικής”, 7–9 Οκτωβρίου 2005. Κόρινθος. 

(http://www.etpe.gr) 

Dann, W., Cosgrove, D., Slater, D., & Culyba, D. (2012). Mediated Transfer: Alice 3 

to Java. Ανακτήθηκε στις 4 Μαρτίου 2016, από http://www.ut-

dallas.edu/~veerasam/Alice_Java/ Alice_Java_MediatedTransfer.pdf 

2056

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Forte, Α., & Guzdial, Μ. (2004). Computers for communication, not calculation: Me-

dia as a motivation and context for learning. In Proceedings of the 37th Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences, 2004 (pp. 1–10). Hawaii. 

Kay, J. (2011). Contextualized Approaches to Introductory Computer Science: The 

Key to Making Computer Science Relevant or Simply Bait and Switch? In 

SIGCSE '11 Proceedings of the 42nd ACM technical symposium on Computer 

science education. (pp. 177–182). New York, USA: ACM. 

Papert, S. (1998). Does easy do it? Children, games and learning. Game Developer, 

Vol. 5 (No 6), 88–91. 

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 (pp. 586–588). The State Univer-

sity of New Jersey, USA, International Society of the Learning Sciences, Inc. 

 

  

2057

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Κώδικας Scratch: 

Χαρακτήρας Α: 

 

Χαρακτήρας Β: 
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Δείγματα εργασιών μαθητών: 
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Διδακτικά Σενάρια σε Ειδικά Σχολεία. Οι Τ.Π.Ε. στην Διδακτική Πράξη: Από 
τη θεωρία στην…τάξη 

Ανδρικοπούλου Γ.  Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 – Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας 

Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής-Γλωσσολογίας Νοηματικών Γλωσσών 
rena_andrikopoulou28@yahoo.gr 

Περίληψη 

Με αφορμή την παρακολούθηση της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε., Β΄ ε-
πιπέδου (5η Φάση) από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2014 δημιουργήθηκαν 
και εφαρμόστηκαν διδακτικές παρεμβάσεις σε δύο σχολεία, που είχαν κοινό χαρακτη-
ριστικό ότι ήταν ειδικής αγωγής. Ήταν η πρώτη φορά που η Επιμόρφωση εκτεινόταν 
σε δύο σχολικές χρονιές και δεν ολοκληρωνόταν σε μία σχολική χρονιά. Έτσι προέ-
κυψε η ευκαιρία να εφαρμοστούν οι διδακτικές παρεμβάσεις σε δύο διαφορετικά σχο-
λεία με μαθητές που είχαν διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε. β΄ επιπέδου, ειδικά σχολεία, «κείμενο για όλους»/“Easy-to 
read”, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι οι Τ.Π.Ε. ενσωματώνονται στην εκπαίδευση σε όλα τα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά συστήματα. Οι μαθητές εκφράζουν την ανάγκη να αποκτήσουν ένα είδος 
«πληροφορικής κουλτούρας», οι εκπαιδευτικοί επιζητούν νέα εποπτικά εργαλεία για 
τη διδασκαλία, αλλά και ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν 
περιβάλλοντα για την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτή-
των (ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2013).  

Όσον αφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) παρά το γεγονός ότι πολλά 
εξαρτώνται από τις δευτερογενείς δυσκολίες της αναπηρίας ή/και της ειδικής εκπαι-
δευτικής ανάγκης που παρουσιάζει ο μαθητής αλλά και την προσωπικότητά του, η τε-
χνολογία των πολυμέσων ανοίγει ένα νέο δρόμο για τη μάθηση που έχει βάση την προ-
σωπική ανακάλυψη και την εμπειρία. Κι αυτή είναι η αφετηρία της ΕΑΕ, ο βιωματικός 
τρόπος μάθησης με την προσωπική εμπλοκή του μαθητή στην κατάκτηση της γνώσης 
(Jacobs 1994 στο Κόμης 2004). Ο Η/Υ δίνει πολλές ευκαιρίες στους μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία να πάρουν στα χέρια τους την ίδια τους τη μά-
θηση και να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό (Ράπτης & Ράπτη, 2013).  

Ειδικότερα, ο Η/Υ θεωρείται κατάλληλο μέσο για τη διδασκαλία ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, γιατί: α) περιορίζει τα αισθητηριακά ερεθί-
σματα, β) έχει «προβλέψιμη» συμπεριφορά και άρα είναι ελέγξιμη συσκευή, γ) δε τι-
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μωρεί τις λανθασμένες απαντήσεις, δ) είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο που επιδέχεται πε-
ραιτέρω βελτίωση και ε) δίνει τη δυνατότητα μη-λεκτικής ή λεκτικής έκφρασης 
(ΔΕΠΠΣ για τον Αυτισμό, 2004).  

Οι Διδακτικές Παρεμβάσεις  

Ο στόχος από την έναρξη της Επιμόρφωσης (στην επιλογή των θεματικών ενοτήτων 
από την σκέψη μέχρι την υλοποίηση) ήταν να έχουν οι δραστηριότητες που θα εμπλέ-
κονταν οι μαθητές παιγνιώδη χαρακτήρα, ώστε τα παιδιά να συμμετάσχουν με ευχαρί-
στηση και προθυμία και να μην δουν τις δραστηριότητες αυτές ως ακόμα μία αγγαρεία 
στο πλαίσιο του παραδοσιακού μαθήματος. Επιπλέον, επιθυμία ήταν να δουν ότι και 
τα γλωσσικά/φιλολογικά μαθήματα μπορούν να προσεγγίζονται με τις νέες τεχνολογίες 
με τρόπο ελκυστικό και ενδιαφέροντα. Το μάθημα ζωντανεύει, το ενδιαφέρον των μα-
θητών αναπτύσσεται και ενισχύεται η μάθηση (Κουτσογιάννης, Ακριτίδου, Αντωνο-
πούλου, 2010).  

Ο μαθητικός πληθυσμός στα δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμό-
στηκε η διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (αυτό 
που είναι γνωστό ως Αρχαία από μετάφραση) της Α΄ Γυμνασίου-Ομήρου Οδύσσεια 
ήταν διαφορετικός. 

Στο πρώτο σχολείο οι μαθητές παρουσίαζαν νοητική αναπηρία, υπερκινητικότητα, διά-
σπαση προσοχής, αυτισμό· στο επόμενο σχολείο είχαμε μαθητές με Κώφωση ή βαρη-
κοΐα . Η διαφοροποίηση στα ηλεκτρονικά Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε.) για το ίδιο γνωστικό 
αντικείμενο είναι η εισαγωγή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στα κείμενα 
που διδάχθηκαν και στις εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων που καλούνταν οι μαθητές 
να ολοκληρώσουν. Στο τέλος κάθε εκφώνησης ερωτήματος/δραστηριότητας οι μαθη-
τές με Κώφωση/βαρηκοΐα μπορούν να δουν στην ΕΝΓ το ίδιο ερώτημα. Αυτό έγινε 
ώστε να είναι πλήρως κατανοητή η εκφώνηση σε όποια γλώσσα νιώθουν άνετα οι μα-
θητές (γραπτή ελληνική ή ΕΝΓ).  

Για την Α΄ Γυμνασίου επιλέχθηκαν δύο διδακτικές παρεμβάσεις για δύο μαθήματα: 
στη Νεοελληνική Γλώσσα (3η Ενότητα «Ταξίδι στον κόσμο της φύσης») και στα Αρ-
χαία από μετάφραση (Ομήρου Οδύσσεια). 

Για τη Γ΄ Γυμνασίου η διδακτική παρέμβαση αφορά στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας (3η Ενότητα «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί»).  

Αρχικές αντιδράσεις: οι μαθητές έδειξαν διστακτικοί στο να πιστέψουν ότι θα βγουν 
από την αίθουσα που παραδοσιακά έκαναν το μάθημά τους για να πάνε στο Εργαστήρι 
Πληροφορικής. Μετά τον αρχικό δισταγμό, πολύ εύκολα ακολούθησαν οδηγίες για τον 
σχηματισμό των ομάδων και την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών Φύλλων Εργασίας. 
Με την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο εκφράστηκε αρχικά η επιθυμία να περιηγηθούν 
σε ιστοσελίδες που είχαν παιχνίδια ή τραγούδια κ.λπ. γρήγορα όμως επιδόθηκαν με 
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μεγάλη ταχύτητα στην συμπλήρωση των εργασιών των Φ.Ε. Στις επόμενες διδακτικές 
ώρες των μαθημάτων επεδίωκαν να ξαναπάνε στο Εργαστήρι Πληροφορικής.  

Οι τροποποιήσεις στα ηλεκτρονικά Φύλλα Εργασίας, όταν εφαρμόστηκαν σε μαθητές 
με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έγιναν αφού πρώτα λήφθηκαν υπ’ όψη α) τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών με νοητική αναπηρία, για τους οποίους τα κείμενα τροπο-
ποιήθηκαν με τη μέθοδο «κείμενο για όλους» (“easy-to-read”), αφού είναι ένα εργαλείο 
που ακολουθεί τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και μπορεί να συμβάλλει στον 
εγγραμματισμό όλων εκείνων των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατα-
νόηση κειμένου. Μέσω αυτής της μεθόδου δίνεται η ευκαιρία σε μαθητές που αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους στο γραπτό λόγο, να διαβάζουν, να διευρύ-
νουν τους ορίζοντές τους, να αναπτύσσονται, να έρχονται σε επαφή με μνημεία του 
λόγου, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δε θα τους ήταν προσιτά· και β) τα γενικά χαρα-
κτηριστικά των μαθητών με Κώφωση/βαρηκοΐα δηλαδή την οπτική λειτουργία και φύση 
τους· στις διδακτικές παρεμβάσεις για τους μαθητές με Κώφωση/βαρηκοΐα διαφορο-
ποιήσαμε τη διαδικασία και το περιβάλλον ως προς τη χρήση της ΕΝΓ και την παροχή 
οπτικοποιημένων πληροφοριών. Οι μαθητές στα τμήματα Κωφών ήταν πιο εξοικειω-
μένοι και με την εργασία σε ομάδες και με Η/Υ, οπότε δραστηριοποιήθηκαν αμέσως 
μετά την εξήγηση του τι θα κάνουν και για ποιο σκοπό. Ενθουσιάστηκαν με τα video 
στην ΕΝΓ και τις εικόνες στα Φ.Ε. Ειδικά για μαθητές με Κώφωση/βαρηκοΐα η εικο-
νοποίηση είναι ωφέλιμη στην κατανόηση εννοιών και την κατάκτηση γνωστικών στό-
χων, αφού είναι γνωστό ότι οι Κωφοί αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσω της όρασής 
τους και η πρόσληψη των πληροφοριών από το περιβάλλον γίνεται κυρίως μέσω της 
όρασης. Το κωφό παιδί δομεί την σκέψη και τη γλώσσα του με βάση τις οπτικές του 
εμπειρίες χωρίς να βιώνει αυτή την ιδιαιτερότητά του ως προβληματική.  

Οι μαθητές με Κώφωση/βαρηκοΐα μπορούν να καλύψουν το ίδιο περιεχόμενο-το τι μα-
θαίνει ο μαθητής-το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, έννοιες, γνώσεις, αξίες, δεξιότητες 
κ.λπ. και να εκτελέσουν με επιτυχία εργασίες σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά των ακου-
όντων συνομηλίκων, όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν διασφαλίσει: (α) την ανεμπόδιστη 
πρόσβαση σε μία φυσική γλώσσα κι αυτή είναι η Νοηματική Γλώσσα και (β) τη χρήση 
της Νοηματικής Γλώσσας ως γλώσσα επικοινωνίας και ως εργαλείο διδασκαλίας.  

Είναι ωφέλιμο να έχουμε πάντα υπ’ όψη ότι οι μαθητές με Κώφωση/βαρηκοΐα μπορούν 
να εκπαιδευτούν και να πετύχουν υψηλή ακαδημαϊκή πρόοδο, όταν  
• τους δοθεί η ευκαιρία ν’ αναπτύξουν τις ικανότητές τους,  
• το πρόγραμμα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, 
• οι εκπαιδευτικοί τους έχουν υψηλά κίνητρα και υψηλές προσδοκίες από τους μαθητές 

και την εργασία τους,  
• οι εκπαιδευτικοί τους πιστέψουν ότι υπάρχουν απεριόριστες ευκαιρίες μάθησης της 

γλώσσας μέσω της ΕΝΓ αλλά και των Νέων Τεχνολογιών . 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 3η Ενότητα «Ταξίδι στον κόσμο της φύσης» 

Η διδακτική πρόταση αφορά σε μία πρώτη επαφή των μαθητών ενός Α΄ Γυμνασίου με 
την περιγραφή και την αφήγηση. Μέσα από εικονιστικό υλικό οι μαθητές προσεγγίζουν 
τον περιγραφικό και τον αφηγηματικό λόγο με στόχο να κατανοήσουν τα βασικά γλωσ-
σικά χαρακτηριστικά τους και να προσπαθήσουν να συντάξουν ένα πρώτο περιγραφικό 
κείμενο και ένα πρώτο αφηγηματικό κείμενο.  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ομήρου Οδύσσεια  

Το Τυπικό της Ικεσίας και το Τυπικό της Φιλοξενίας (Ραψωδίες α΄- ι΄) 

Η διδακτική πρόταση αφορά στην κατανόηση και εμπέδωση των επαναλαμβανόμενων 
δραστηριοτήτων, των επονομαζόμενων και «τυπικές σκηνές» με τα επιμέρους θεμα-
τικά τους μερίδια, τα «μοτίβα» της Ικεσίας και της Φιλοξενίας. Καλούμαστε να προ-
σεγγίσουμε το ομηρικό κείμενο με τρόπο ευχάριστο για τους μαθητές. Με τη δράση 
αυτή (ως και με το όλον ενός διδασκαλίας) επιδιώκεται οι μαθητές δημιουργικά να 
γνωρίσουν και-κυρίως-ν’ αγαπήσουν τα ομηρικά έπη. Κάθε επιμέρους ενότητα του κει-
μένου συνιστά απαραίτητο κομμάτι ενός ποιητικού σχεδίου το οποίο αποτελεί ένα ορ-
γανικό σύνολο, του οποίου τα μέρη αμοιβαία φωτίζονται και ερμηνεύονται. 

«Ας θυμηθούμε το ταξίδι του Οδυσσέα...» 

Με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch οι μαθητές με παιγνιώδη και ευχάριστο 
τρόπο επανέφεραν στη μνήμη τους το ταξίδι του Οδυσσέα ως επανάληψη των ραψω-
διών που το περιλαμβάνουν.  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

3η Ενότητα: «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί» 

Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και αποτελεί μια δια-
δικασία εμπέδωσης με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό της Ενότητας του σχολικού 
βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας που σχετίζεται με τη διαφορετικότητα, τις προκα-
ταλήψεις και τα στερεότυπα. Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν καθημερινά όχι μόνο δυ-
σκολίες και εμπόδια προσβασιμότητας, αλλά και φαινόμενα ρατσισμού και κατάφω-
ρων αδικιών. Οφείλουμε να αναπτύξουμε έναν διάλογο με τα παιδιά με σκοπό τη μύ-
ηση στην ιδέα του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Στη διδακτική αυτή πρόταση οι 
μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν το θέμα της αναπηρίας μέσα από μία διερευνητική 
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και ενδιαφέρουσα διαδικασία με τη συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών μέσω του εισα-
γωγικού κειμένου του σχολικού εγχειριδίου «Στη θέση του άλλου» (σελ. σχολ. βιβλ. 
47). 

Η επόμενη παρέμβαση που σχετίζεται με την 3η Ενότητα του σχολικού βιβλίου αφορά 
α) στην κατανόηση και εμπέδωση των ερωτηματικών προτάσεων προχωρώντας από τα 
απλούστερα φαινόμενα, όπως είναι οι ευθείες ερωτήσεις, στα πιο δύσκολα, όπως είναι 
ο πλάγιος λόγος και οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις και β) στη παρουσίαση του 
σχήματος της μεταφοράς σε αντιδιαστολή με την κυριολεξία. Με τις δράσεις που πε-
ριγράφονται στις διδακτικές παρεμβάσεις αυτού του σεναρίου διδασκαλίας επιδιώκε-
ται να γνωρίσουν οι μαθητές με δημιουργικό τρόπο τους κοινωνικούς κανόνες – που 
θεωρούνται εξίσου σημαντικοί με τους γλωσσικούς – για τη ρύθμιση της επικοινωνίας. 
Με την επεξεργασία των ειδών που διακρίνονται οι ερωτηματικές προτάσεις, του ευθύ 
και πλάγιου λόγου, των λεκτικών μηνυμάτων της κυριολεξίας και της μεταφοράς οι 
μαθητές θα προσεγγίσουν το σημασιολογικό και το πραγματολογικό επίπεδο της γλώσ-
σας, ώστε να κατανοήσουν ότι η γλώσσα εξυπηρετεί κάθε φορά διαφορετικούς στόχους 
και σκοπούς και διαθέτει πλούσιους τρόπους γι’ αυτό. 

Οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε.. Έμφαση δίνεται στην 
εργασία σε ομάδες, στην ανατροφοδότηση των μαθητών με πληροφορίες και αξιολο-
γικές κρίσεις που προέρχονται από την ίδια την ομάδα και προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
μιας διδακτικής πράξης εστιασμένης στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια 
ανακαλυπτική πορεία μάθησης. 

Επίλογος-Συμπεράσματα  

Η κατανόηση και η εμπέδωση μίας διδακτικής ενότητας με τη χρήση των Νέων τεχνο-
λογιών ήταν ευχάριστη εμπειρία για τους μαθητές. Είδαν τη διαδικασία αυτή ως μια 
ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα διάσταση στην καθημερινότητα της τάξης, ενεργοποιή-
θηκαν και ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης 
της γνώσης.  

Η συνύπαρξη ποικίλων μέσων, ποικίλων μαθησιακών πόρων αλλά και ποικίλων περι-
βαλλόντων πρακτικής γραμματισμού στα οποία θα πρέπει οι μαθητές να ασκηθούν να 
παράγουν και να κατανοούν λόγο, δημιουργεί σε εμάς τους εκπαιδευτικούς νέα δεδο-
μένα. Είναι ωφέλιμο να έχουμε στο νου μας ότι είναι αποκλειστικά στα χέρια μας να 
ενορχηστρώσουμε δημιουργικά τα μέσα στο πλαίσιο ενός συνειδητού σχεδίου εργα-
σίας για την τάξη μας αλλά και κάθε μαθητή μας ξεχωριστά είτε εφαρμόζουμε εξατο-
μικευμένη είτε διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στην καθημερινή ζωή της σχολικής τά-
ξης σημασία έχει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός συνειδητά προς ποια κατεύθυνση θέλει 
να πάει η διδασκαλία του, η τάξη, ο μαθητής του, ποιες ενότητες προσφέρονται περισ-
σότερο ή λιγότερο, ποιος είναι ο στόχος που θέτει για καθέναν από τους μαθητές του. 
Καταλήγουμε στη σπουδαιότητα ενός σχεδίου που απαιτείται από τον εκπαιδευτικό, 
του οποίου ο ρόλος με τα νέα μέσα γίνεται περισσότερο απαιτητικός, αφού θα πρέπει 
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να συνδυάζει δημιουργικά παλαιότερα με νεότερα μέσα, κλασικές και σύγχρονες με-
θόδους διδασκαλίας.  
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται διεθνώς ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

πάνω στη βάση ότι παρέχουν νέες δυνατότητες για σχεδιασμό καινοτόμων περιβαλλό-

ντων μάθησης, που προάγουν τη δημιουργική και ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. 

Αντίστοιχο είναι το ενδιαφέρον για αξιοποίηση του σχεδιασμού ψηφιακών παιγνιδιών 

σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση και ευαισθη-

τοποίηση των μαθητών για έννοιες και ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Μέσα 

από τη λογική αυτή προβήκαμε στην πραγματοποίηση και αξιολόγηση μιας εκπαιδευ-

τικής δραστηριότητας, που είχε ως αντικείμενο τον σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνι-

διού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. 

με θέμα «Μια αειφόρος τοπική κοινότητα». Στην παρούσα εργασία δίνουμε στοιχεία 

για την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής και παρουσιάζουμε συνοπτικά αποτελέσματα 

από την έρευνα αξιολόγησης που διενεργήθηκε. Σύμφωνα με αυτά, οι περισσότεροι 

μαθητές εξοικειώθηκαν γρήγορα με τη χρήση του λογισμικού σχεδιασμού του ψηφια-

κού παιχνιδιού τους, είχαν ουσιαστική εμπλοκή στη διαδικασία σχεδιασμού και παιξί-

ματος του παιχνιδιού που δημιούργησαν, ανέπτυξαν ευαισθητοποίηση και προβλημα-

τισμό για την έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο» και αποτίμησαν 

θετικά την όλη μαθησιακή εμπειρία τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: αειφόρος τοπική ανάπτυξη, σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών, μικρό-

κοσμος Sus-City, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, γεωπονία 

Εισαγωγή 

Η  ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση συνδυάζεται με μια σειρά από 

καινοτόμες δράσεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία, μέσω των οποίων επιδιώκεται η 

γενικότερη μετεξέλιξη της διδακτικής πράξης και του σχολικού θεσμού προς κατευ-

θύνσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας (Κυνη-

γός, 1995· Κυνηγός, 2006), αλλά και με την προοπτική μετασχηματισμού των προ-

γραμμάτων σπουδών, προκειμένου να αξιοποιούν τα νέα περιβάλλοντα μάθησης (Μεί-

ζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011·ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι., 2002). Αντίστοιχα σημαντική 

κρίνεται η παιδαγωγική επικέντρωση στη σύγχρονη κεντρική έννοια της «αειφόρου 
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ανάπτυξης», μιας ανάπτυξης που επιδιώκει να δημιουργήσει αρχές, όρους, προϋποθέ-

σεις και πρακτικές, μέσα από τις οποίες θα εναρμονίζεται η οικολογική ισορροπία με 

την κοινωνική ευημερία για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές. Για το λόγο αυτό 

έχει προταθεί και αναπτυχθεί διεθνώς η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) 

ως αυτόνομο γνωστικό πεδίο αλλά και ως πεδίο εκπαιδευτικών εφαρμογών, στο σχο-

λείο και εκτός, με δυνατότητες να εμποτίσει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και να α-

ξιοποιηθεί από όλα τα μαθήματα και αντικείμενα σπουδών (Φλογαΐτη & Δασκολιά, 

2004· Daskolia & Kynigos, 2012). Η ΕΑΑ προωθεί μοντέλα μάθησης που βασίζονται 

στις αρχές της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

είναι προσανατολισμένη στις αξίες και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, που 

έχουν στόχο την πρόκληση αλλαγών στην κοινωνική και περιβαλλοντική πραγματικό-

τητα προς την κατεύθυνση της αειφορίας (Φλογαΐτη, 2006· Λιαράκου & Φλογαΐτη, 

2007· Φλογαΐτη & Δασκολιά, 2004). 

Η προσέγγιση και κατανόηση της έννοιας της «αειφορίας» ή «αειφόρου ανάπτυξης» 

μέσα σε ένα ενεργητικό και συνεργατικό περιβάλλον μάθησης με επίκεντρο τον μα-

θητή αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που πα-

ρουσιάζουμε στην εργασία αυτή, που είχε ως αντικείμενο τον επανασχεδιασμό ενός 

ψηφιακού παιχνιδιού από τους μαθητές πάνω στην έννοια και τις αρχές της αειφορίας. 

Η διδακτική πρόταση αυτή εναρμονίζεται με τις βασικές αρχές των νέων προγραμμά-

των σπουδών, που αποβλέπουν στην  αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη 

μάθηση στο σχολείο, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας από τον εκπαιδευτικό ενός α-

νοιχτού μαθησιακού περιβάλλοντος, με μεγαλύτερη αυτονομία, αυτενέργεια, καινοτο-

μία και δημιουργικότητα, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να ανάγονται οι ίδιοι σε πα-

ραγωγούς περιεχομένου, που να αντανακλά τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες, 

οικοδομώντας έτσι μια εναλλακτική οπτική για τη «διδακτέα ύλη» της τάξης τους (Μεί-

ζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011·ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι., 2002). 

Ψηφιακά παιχνίδια και μάθηση 

Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει αλλάξει ριζικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώ-

νουν τα σημερινά παιδιά και οι νέοι, οδηγώντας τα να είναι σε τέτοιο βαθμό εξοικειω-

μένα και «συνδεδεμένα» με το διαδίκτυο και το κόσμο των ψηφιακών εφαρμογών, ώ-

στε να μιλάμε πλέον για «ψηφιακούς γηγενείς» (“digital natives”: Prensky, 2009). Στη 

νέα αυτή κατάσταση που διαμορφώνεται παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από την εκ-

παιδευτική κοινότητα για παιδαγωγική αξιοποίηση των διαφορετικών ψηφιακών μέ-

σων και εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία. Ανάμεσα σε αυτά και τα ψηφιακά παι-

χνίδια, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργίας νέων περιβαλλόντων μάθησης, 

που μπορούν να κινητοποιήσουν τη φαντασία και την περιέργεια των μαθητών, αλλά 

και να αποτελέσουν πλούσια πηγή αλληλεπίδρασης, ανατροφοδότησης και εμπλοκής 

των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων (Prensky, 2009· Kynigos & Daskolia, 2011). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαδικασία της μάθησης παρουσιάζουν τα ψηφιακά παι-

χνίδια ελεύθερης διάδρασης, που υιοθετούν τα χαρακτηριστικά του ελεύθερου παιχνι-

διού, όπου δεν υπάρχουν προσχεδιασμένοι κανόνες, αλλά ο ίδιος ο χρήστης/παίκτης 

είναι αυτός που καθορίζει τους στόχους του παιχνιδιού και την πορεία εξέλιξής του, 
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δημιουργώντας το δικό του σενάριο και την πλοκή για το παιχνίδι (Κίργινας, 2013). 

Έτσι, μέσα από διαδικασίες πειραματισμού, διερεύνησης και ανακάλυψης ο μαθητής 

μπορεί να οικοδομήσει νέα γνώση, καθώς το κίνητρο για τη μάθηση γίνεται ισχυρό 

όταν οι μαθητές θέτουν οι ίδιοι τους δικούς τους στόχους (Good & Brophy, 1991). 

Αντίστοιχα μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν σχεδιασμό ψηφιακών παιγνιδιών από τους μαθητές, 

ως πλαίσιο για τη μάθηση γύρω από σημαντικές σύγχρονες έννοιες, όπως εκείνη της 

«αειφορίας». Όπως υποστηρίζεται από τις σχετικές έρευνες (Δασκολιά, 2015· Daskolia 

& Kynigos, 2012· Kynigos & Daskolia, 2011· Daskolia et al., 2012· Liarakou et al., 

2012), πρόκειται για ένα νέο και σχετικά ανεξερεύνητο ακόμα παιδαγωγικό πλαίσιο, 

που όμως ενέχει μια σημαντική δυναμική για διδασκαλία και μάθηση στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης για μια αειφόρο ανάπτυξη. 

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων 

του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. 

Αναζητώντας την έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης» στο μάθημα της Β΄ τάξης του το-

μέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. με τίτλο «Αγροτική Ανά-

πτυξη και Οικονομία» διαπιστώσαμε ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών  (Ζιωγά-

νας κ.α., 2000· Γιαννοπούλου κ.α., 1999), δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτή. Αντί-

στοιχα, στο περιεχόμενο άλλων μαθημάτων του ίδιου τομέα (όπως π.χ. στα μαθήματα 

«Περιβάλλον και Γεωργία» ή «Αρχές Αγροτικής Παραγωγής»), στα οποία υπάρχουν 

κάποιες αναφορές, η έννοια της «αειφόρου» ή «βιώσιμης» ανάπτυξης, ως της ανάπτυ-

ξης εκείνης που «είναι σε θέση να ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς 

να διακυβεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ανάγκες» (WCED, 1987), αντιμετωπίζεται ως αφηρημένη και αόριστη ιδέα, χωρίς να 

αποσαφηνίζεται αν και πώς θα μπορούσε ίσως να αποτιμηθεί με κάποιο «σύστημα δει-

κτών» (Αμπελιώτης, 2008) ή άλλων κριτηρίων, ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά και 

από ποιους να καθορίζονται. 

Ειδικά στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία» 

δεν περιλαμβάνονται και άλλες έννοιες βασικές, που κρίνονται απαραίτητες για να κα-

ταδειχθεί η δυναμική σχέση της γεωργίας με το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολι-

τιστικό και οικονομικό) και την αειφόρο τοπική ανάπτυξη. Τέτοιες είναι, για παρά-

δειγμα, η έννοια της «ενδογενούς ανάπτυξης» (ανάπτυξη που στηρίζεται στην αξιοποί-

ηση των τοπικών πόρων) (Barquero, 1991) και η έννοια της «ολοκληρωμένης τοπικής 

ανάπτυξης» (με βάση την οποία προωθούνται ταυτόχρονα αναπτυξιακές διαδικασίες 

σε τομείς και κλάδους που αλληλοϋποστηρίζονται, κι έτσι το αναπτυξιακό αποτέλεσμα 

καθίσταται μεγαλύτερο) (Αποστολόπουλος, 2010). Η ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη 

συνδέεται με την αειφορία και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αφού δεν ταυτί-

ζεται αποκλειστικά με την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, αλλά αφορά ολόκληρο το 

πλέγμα των λειτουργιών που αναπτύσσονται στις αγροτικές περιοχές καθώς και τη με-

ταξύ τους σύνδεση, στο πλαίσιο μιας οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 

πολιτιστικής ισορροπίας. Έτσι, ενθαρρύνονται οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, ο αγρο-

τουρισμός, δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, πρωτοβουλίες που 

2068

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



αναδεικνύουν την ετερογένεια της παραγωγής και της κουλτούρας και την ιδιαίτερη 

ταυτότητα του τοπικού χώρου, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών. 

Κρίνοντας σημαντικό τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του περιεχομένου του μαθή-

ματος «Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία» με τις παραπάνω έννοιες, προβήκαμε στο 

σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που περιλαμβάνει εμπλοκή των μαθη-

τών στη διαμόρφωση και επανασχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού με θέμα την αει-

φορία μιας τοπικής κοινωνίας. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν η ενεργητική 

κατανόηση των εμπλεκόμενων βασικών εννοιών από τους μαθητές, αλλά και η ανά-

πτυξη ευαισθητοποίησης, προβληματισμού και κριτικής σκέψης, ως επακόλουθο της ε-

νασχόλησής τους  με το παιχνίδι και της συμμετοχής τους σε διαδικασίες πειραματι-

σμού, παρατήρησης, διερεύνησης, σύγκρισης, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, α-

νατροφοδότησης κι επίλυσης προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό τα ψηφιακά μέσα α-

ξιοποιούνται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων γύρω από έννοιες και καταστάσεις που 

βοηθούν τον μαθητή να οργανώσει τις γνώσεις και δεξιότητές του, ώστε να είναι σε 

θέση να κατανοήσει σταδιακά τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και να δράσει σε αυτόν 

(Κόμης & Μικρόπουλος, 2001). 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Βασικό ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν 

ο μικρόκοσμος 'Sus-X' (Έκδοση Kit Αβάκιου: 

http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/eslate_kits.htm., και σε έκδοση web/HTML5: 

http://etl.ppp.uoa.gr/susx), ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Εργα-

στήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ΦΠΨ) του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών. Το όνομά του προκύπτει από τους όρους "Sustainable-Χ 

(system)", που σημαίνει "Αειφόρο - Χ (σύστημα)". Πρόκειται για μια 'γεννήτρια' ψη-

φιακών παιχνιδιών, αφού επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάσουν και κατασκευάσουν 

ένα ψηφιακό παιχνίδι τύπου Sim-City με βάση το σκεπτικό ότι οι παίκτες θα έχουν 

καλύτερη επίδοση και άρα πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσουν όσο περισσότερο επι-

διώκουν να εξασφαλίσουν ή προωθήσουν αρχές αειφορίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

(σύστημα). Μια ειδική περίπτωση του Sus-X που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες και 

άλλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και χρησιμοποιήθηκε και στη συγκεκριμένη δρα-

στηριότητα είναι το "Sus-City", το οποίο, όπως ακριβώς δηλώνει ο τίτλος του, επικε-

ντρώνεται στην "αειφορία στην πόλη". 

Πιο ειδικά, ο μικρόκοσμος Sus-City επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν τον 

δικό τους χάρτη (αναπαραστασιακό περιβάλλον) πόλης, είτε εισάγοντας είτε διαμορ-

φώνοντας οι ίδιοι την εικόνα του τόπου στον οποίο θέλουν να διεξάγεται το παιχνίδι 

τους. Τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να αποφασίσουν για τις "ιδιότητες" (αρχές ή 

αξίες) που θέλουν να χαρακτηρίζουν την πόλη τους, σε καθεμία από τις οποίες στη 

συνέχεια θα πρέπει να δώσουν συγκεκριμένες τιμές, σε όσα "σημεία" της πόλης οι ίδιοι 

επιλέξουν να εισάγουν. Οι χρήστες καθορίζουν επίσης τις αρχικές τιμές με τις οποίες 

ένας παίκτης ξεκινά το παιχνίδι του, τις τιμές-όρια, που δηλώνουν πότε η "αειφορία" 
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του συστήματος της πόλης "παραβιάζεται" από τις επιλογές του παίκτη (με τις ανάλο-

γες επιπτώσεις), και τους κανόνες του παιχνιδιού (π.χ. τον ανώτατο χρόνο παιξίματος 

και τον ανώτατο αριθμό δυνατών επιλογών κινήσεων που μπορεί να έχει ένας παίκτης 

στο παιχνίδι). Μπορούν, ακόμα, να διατυπώσουν χρήσιμα μηνύματα ή προειδοποιήσεις 

για τους παίκτες, που να τους ενημερώνουν για την επίδοσή τους ή να τους επισημαί-

νουν πιθανές συνέπειες των επιλογών τους. 

 

Εικόνα 1. Η γεννήτρια ψηφιακών παιγνιδιών Sus-City. 

Βασικοί διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας τέθηκαν οι εξής. 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο,  οι μαθητές να είναι σε θέση:  

 να περιγράφουν τις έννοιες που αφορούν την αειφορία, 

 να εντοπίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις, 

 να τις διασυνδέουν με προϋπάρχουσες γνώσεις τους, 

 να ερμηνεύουν τη σημασία που έχει η δυναμική σχέση της γεωργίας με το περιβάλ-

λον - φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό - καθώς και τη συμβολή της 

στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές: 

 να αναπτύξουν δεξιότητες που να συνδέονται με και να διευκολύνουν την ανακα-

λυπτική και διερευνητική μάθηση, 

 να αναπτύξουν δεξιότητες έκφρασης και διαπροσωπικής επικοινωνίας, ώστε να αλ-

ληλεπιδρούν και να συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας για την προώθηση κοι-

νού στόχου και την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση της  δραστηριότητας 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου Επιχει-

ρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 1ου 

ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου. Στο χώρο αυτό υπήρχαν εγκατεστημένοι τρείς ηλεκτρονικοί υ-

πολογιστές από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της Πληροφορικής, ο οποίος παρείχε συ-

νεχή υποστήριξη στους μαθητές σε πιθανές τεχνικές δυσκολίες τους. Στη δραστηριό-
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τητα έλαβαν μέρος οι μαθητές των δύο τμημάτων της Β΄ τάξης του τομέα, με ειδικό-

τητα «Τεχνολογία Τροφίμων». Οι 13 μαθητές του τμήματος  ΒΤΤ1 χωρίστηκαν, με 

δική τους απόφαση σε δύο ομάδες, ενώ οι 6 μαθητές του τμήματος ΒΤΤ2 αποτέλεσαν 

μία ομάδα. Στη συνέχεια τα μέλη των ομάδων ανέλαβαν εκ περιτροπής το ρόλο του 

χειριστή του πληκτρολογίου, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν κατά πόσο οι δρα-

στηριότητες διεξάγονταν σωστά κι έδιναν οδηγίες στο χειριστή. Για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας  πραγματοποιήθηκαν 10 δίωρες συναντήσεις στο πλαίσιο του εργα-

στηριακού μέρους του μαθήματος «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη». 

 
Εικόνα 2. Χάρτης, ιδιότητες  και τιμές των σημείων του χάρτη (ομάδα ΒΤΤ1α) 

Η πρώτη δίωρη συνάντηση περιλάμβανε ευαισθητοποίηση γύρω από την έννοια της 

αειφόρου ανάπτυξης, με την προβολή φωτογραφιών σχετικών με θέματα από το οικο-

νομικό, κοινωνικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που είχαν επιλεγεί με τρόπο 

ώστε να προκαλούν προβληματισμό ως προς την έννοια και το περιεχόμενο της αειφό-

ρου ανάπτυξης (π.χ. φυσικά τοπία με ή χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις, θετικές ή αρ-

νητικές). Ακολούθησε καταγραφή των απόψεων των μαθητών για καθεμία από τις φω-

τογραφίες, οι οποίες αναδείχτηκαν με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών.  

Στη δεύτερη δίωρη συνάντηση οι μαθητές έπαιξαν με το έτοιμο ψηφιακό παιχνίδι που 

τους δόθηκε (PerfectVille, επίσης δημιουργημένο με βάση τον  μικρόκοσμο Sus-City), 

με σκοπό να προβληματιστούν πάνω σε αυτό αλλά και προκειμένου να πειραματιστούν 

κι εξοικειωθούν με το περιβάλλον του λογισμικού. Οι επόμενες συναντήσεις αφορού-

σαν τον σχεδιασµό του δικού τους παιχνιδιού από τους ίδιους του μαθητές, που πραγ-

ματοποιήθηκε στα παρακάτω στάδια: 

1. Εισαγωγή νέας εικόνας – χάρτη ενός τόπου (όπως, χωριό σε πεδινή περιοχή, παρα-

θαλάσσιο χωριό, πόλη με ποτάμι), την οποία επέλεξαν οι μαθητές της κάθε ομάδας από 

το διαδίκτυο, δίνοντας  σε αυτή ένα όνομα. Η αρχική ευαισθητοποίηση, η οποία πραγ-

ματοποιήθηκε στην πρώτη δίωρη συνάντηση, ήταν καθοριστική στην επιλογή των ι-

διαίτερων χαρακτηριστικών που ήθελαν οι μαθητές να έχει ο τόπος του ψηφιακού τους 

παιγνιδιού. 

2. Καθορισμός στοιχείων-σημείων χάρτη και ιδιοτήτων των σημείων. Το πρώτο βήμα 

για το σχεδιασμό του παιχνιδιού από τους μαθητές αφορούσε την εισαγωγή σημείων 

στο χάρτη, ως χαρακτηριστικά μέρη του τόπου του ψηφιακού τους παιγνιδιού. Στον 

πίνακα με τα σημεία  προστέθηκαν στη συνέχεια πεδία (στήλες) με «ιδιότητες» για όλα 
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τα σημεία του χάρτη (π.χ. ενέργεια, κοινωνικότητα, κλπ.). Τέλος, συμπληρώθηκαν από 

τους μαθητές όλες οι στήλες-πεδία που δημιουργήθηκαν με θετικές ή αρνητικές τιμές, 

με βάση µια «κλίµακα» της επιλογής τους. Οι ιδιότητες αποτελούσαν τους δείκτες μιας 

αειφόρου τοπικής κοινότητας σύμφωνα με την αντίληψη των μαθητών. Οι μαθητές ε-

πέλεξαν σχετικά εύκολα τα σημεία που ήθελαν - αφού δεν υπήρχε περιορισµός ως προς 

τον αριθµό τους - με βάση προϋπάρχουσες γνώσεις και προσωπικές τους εμπειρίες. Η 

επιλογή, όμως, των ιδιοτήτων και των τιμών απέβη δύσκολη διαδικασία, που απαι-

τούσε πειραματισμό, παρατήρηση, διερεύνηση, ανατροφοδότηση, συνεργασία, γόνιμη 

συζήτηση και διάθεση για αλλαγή. 

 

Εικόνα 3. Χάρτης, ιδιότητες  και τιμές των σημείων του χάρτη (ομάδα ΒΤΤ1β) 

3. Καθορισµός συνθηκών ελέγχου: Μετά την επιλογή των σημείων έγιναν ρυθμίσεις 

με σκοπό τον έλεγχό τους και διαμορφώθηκαν ανάλογα προειδοποιητικά – ενημερω-

τικά μηνυμάτων για τους παίκτες.  

4. Καθορισµός των κριτηρίων για τον τερµατισµό του παιχνιδιού. 

5. Ρύθµιση των δύο περιορισµών του παιχνιδιού: της χρονικής διάρκειας και του πλή-

θους των επιλεγµένων σηµείων του παίκτη. 

Οι μαθητές στο τέλος έπαιξαν το παιχνίδι που δημιούργησαν οι ίδιοι κι έτσι τους δό-

θηκε η δυνατότητα, με την εναλλαγή των ρόλων του σχεδιαστή και του τελικού παίκτη 

του παιχνιδιού, να «ανακαλύψουν» τα στοιχεία που συνθέτουν, με βάση τις επιλογές 

τους, μια αειφόρο κοινότητα, όπως επίσης να διατυπώσουν σκέψεις για τη μεταξύ τους 

σύνδεση. 

 

Εικόνα 4: Χάρτης, ιδιότητες  και τιμές των σημείων του χάρτη (ομάδα ΒΤΤ2) 
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Η έρευνα – αξιολόγηση της δραστηριότητας 

Για την έρευνα-αξιολόγηση της δραστηριότητας επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογική 

προσέγγιση. Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε σε συζητήσεις με τους μαθητές που 

έγιναν με τη χρήση ομάδων εστίασης (focus groups), καθώς και στις σημειώσεις ενός 

ημερολογίου που τηρείτο από τις δύο εκπαιδευτικούς που οργάνωσαν και υλοποίησαν 

τη δραστηριότητα στο σχολείο (1η και 2η συγγραφέας). 

Συζητήσεις σε ομάδες εστίασης (focus groups): Πρόκειται για μια ερευνητική μέ-

θοδο παραγωγής και συλλογής πλούσιων ποιοτικών δεδομένων μέσα από ομαδική συ-

ζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν μεταξύ τους για ένα συγκεκρι-

μένο θέμα. Κύριο γνώρισμα της τεχνικής αυτής αποτελεί η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, αντί για την απλή παράθεση ερωτημάτων σε καθένα 

από αυτά χωριστά (Morgan, 1997). 

Ο σχεδιασμός των ομάδων εστίασης καθώς και οι άξονες συζήτησης μεταξύ των μελών 

των ομάδων διαμορφώθηκαν μέσα από την ανατροφοδότηση από τις δύο εκπαιδευτι-

κούς, που είχαν ρόλο συντονιστή-εμψυχωτή των ομάδων. Η διαδικασία, η οποία μα-

γνητοφωνήθηκε, πραγματοποιήθηκε σε  δύο στάδια: 

Α- Πρώτο στάδιο: Μετά το τέλος της διαδικασίας του σχεδιασμού του παιχνιδιού, τα 

μέλη καθεμιάς από τις τρεις ομάδες, που είχαν δημιουργήσει και χειριστεί ένα μικρό-

κοσμο, συνεδρίασαν και συζήτησαν πάνω σε θέματα που αφορούσαν: 

 Την επίδραση της αρχικής φάσης ευαισθητοποίησης στο σχεδιασμό του παιχνι-

διού τους. 

 Προϋπάρχουσες γνώσεις κι εμπειρίες τους σχετικά με τον σχεδιασμό και τη 

χρήση ψηφιακών παιχνιδιών.  

 Προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους που καθόρισαν τις επιλογές τους 

ως προς τον χάρτη, τα σημεία, τις ιδιότητες και τις τιμές τους, που αποφασίστη-

καν στον σχεδιασμό του παιχνιδιού. 

 Την κλιμάκωση του ενδιαφέροντος και τα σημεία δυσκολίας στις διάφορες φά-

σεις σχεδιασμού του παιχνιδιού. 

 Τη συσχέτιση του σχεδιασμού του παιχνιδιού με τα υπόλοιπα μαθήματα του 

τομέα τους. 

Η ανάλυση περιεχομένου που διενεργήθηκε στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες 

των μαθητών ανέδειξε τα παρακάτω στοιχεία: 

o Αν και δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών από 

τους μαθητές (κάποιοι από αυτούς είχαν παίξει παιχνίδια στρατηγικής), όλοι εξοι-

κειώθηκαν εύκολα με το περιβάλλον του μικρόκοσμου. Η αρχική φάση ευαισθη-

τοποίησης, οι γνώσεις των μαθητών από τα υπόλοιπα μαθήματα του τομέα Γεωπο-

νίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, η προηγούμενη συμμετοχή τους σε προγράμ-

ματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι γνώσεις τους από το μάθημα της Πληρο-

φορικής, αλλά και εμπειρίες από το κοινωνικό - οικογενειακό περιβάλλον τους σε 

σχέση με τη ζωή σε αγροτικές περιοχές, βοήθησαν στην επιλογή της εικόνας-χάρτη 

2073

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



από το διαδίκτυο, των σημείων του χάρτη, των ιδιοτήτων και των τιμών τους και 

οδήγησαν στον  πειραματισμό των μαθητών με το περιβάλλον του μικρόκοσμου.  

o Η επιλογή των σημείων του χάρτη, των ιδιοτήτων και των τιμών τους αποτέλεσε 

μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτούσε σκέψη, διερεύνηση, συζήτηση, με κεντρική 

ιδέα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι ζουν καλύτερα. Ως προς 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την εμπλοκή στη διαδικασία, υπήρξε διαφορο-

ποίηση μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας, καθώς κάποιοι μαθητές βρήκαν ενδια-

φέρουσα τη διαδικασία διερεύνησης για την επιλογή της εικόνας-χάρτη από το δια-

δίκτυο, άλλοι εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην τοποθέτηση των σημείων στο 

χάρτη και άλλοι στον καθορισμό των ιδιοτήτων και των τιμών τους. Πρέπει να 

αναφέρουμε επίσης ότι ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας (5-7 άτομα) αποδεί-

χτηκε σχετικά μεγάλος για την ισόρροπη κατανομή της χρήσης του υπολογιστή, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών των ομάδων 

σε κάθε φάση του παιχνιδιού.  

o Τέλος, όλοι οι μαθητές χαρακτήρισαν τη διαδικασία στην οποία συμμετείχαν «δια-

φορετική» σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα του Τομέα τους, με κυρίαρχα τα 

στοιχεία της ομαδικότητας και της συνεργατικότητας, αν και δήλωσαν ότι αξιοποί-

ησαν σε αυτή γνώσεις από αρκετά από αυτά, όπως από τα Μαθηματικά, τη 

Γλώσσα, την Πληροφορική, την Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία, και το Περι-

βάλλον και Γεωργία. 

Β- Δεύτερο στάδιο: Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του παιχνιδιού τους και 

αφού οι μαθητές έπαιξαν οι ίδιοι το παιχνίδι τους, τα μέλη της κάθε ομάδας συνεδρία-

σαν κι έκαναν μια συνολική εκτίμηση της δραστηριότητας. Ο κάθε μαθητής εξέφρασε 

με μια λέξη ή φράση τη συνολική εντύπωσή του από τη συμμετοχή του στη διαδικασία. 

Η ανάλυση περιεχομένου των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών με τα σχόλια των 

μαθητών ανέδειξε τα ακόλουθα θέματα:  

 Διαφορετική διαδικασία («ξεχωριστό») 

 Συνεργασία - συμμετοχικότητα («ομαδικό πνεύμα», «κοινωνικότητα», «Απαραί-

τητο στοιχείο για τη διαδικασία είναι η καλή επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ 

μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών-καθηγητριών.») 

 Ενδιαφέρουσα εμπειρία («διασκεδαστικό», «Είχε περισσότερο ενδιαφέρον καθώς 

προχωρούσε η διαδικασία.») 

 Διεπιστημονικότητα («Ήταν απαραίτητος ο συνδυασμός γνώσεων από διάφορα μα-

θήματα.») 

 Μάθηση ως προς το σχεδιασμό («Ήταν απλό στο σχεδιασμό.», «Ήταν απαραίτητο 

να προβλέπεται και κίνηση, κατά το σχεδιασμό του παιχνιδιού, όπως σε άλλα ψη-

φιακά παιχνίδια, αλλά και πιο ακριβής καθορισμός παραμέτρων και περιορισμών.», 

«Με τον σχεδιασμό προσανατολιστήκαμε στο πώς να διαχειριζόμαστε τους πόρους 

που έχουμε στη διάθεσή μας.») 

 Μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι («Ενδιαφέρον στην αρχή, αλλά στη συνέχεια δύ-

σκολο γιατί χρειαζόταν σκέψη.», «Με τη χρήση του παιχνιδιού, μάθαμε πώς να 

εστιάζουμε σε λάθη στο σχεδιασμό και να τα διορθώνουμε.», «Είναι απαραίτητο 
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να παιχτεί αρκετές φορές το παιχνίδι από τους μαθητές, ώστε να διορθωθούν τα 

λάθη και να πάρει μια τελική μορφή.») 

 Προβληματισμός και ευαισθητοποίηση ως προς την αειφορία («Άνοιξε τον τρόπο 

σκέψης μας σε θέματα σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη.», «Με το σχεδιασμό προ-

σανατολιστήκαμε στο πώς να διαχειριζόμαστε τους πόρους που έχουμε στη διά-

θεσή μας.», «Μάθαμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην αειφορία.», «Μάθαμε 

βασικά στοιχεία για τους δείκτες αειφορίας.») 

Ημερολόγιο: Όσον αφορά τη δεύτερη μέθοδο συλλογής δεδομένων, το ημερολόγιο, 

αυτή χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά ως προς την πρώτη. Περιλάμβανε την κατα-

γραφή της όλης διαδικασίας από την πλευρά των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και απο-

τέλεσε ένα πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης που παρείχε ευκαιρίες για προβληματισμό, 

ερμηνεία, κριτικό στοχασμό, ανατροφοδότηση και βελτίωση της όλης διαδικασίας 

(Αυγητίδου, 2011). Στον Πίνακα 1 δίνεται συνοπτικά η εξέλιξη της όλης δραστηριότη-

τας με βάση τις καταγραφές που έγιναν στο ημερολόγιο. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδίασης και χρήσης ενός ψηφιακού παιχνιδιού, που 

ως μικρόκοσμος  επιχειρεί να αναπαραστήσει μια αειφόρο τοπική κοινότητα, από μα-

θητές του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ενός ΕΠΑ.Λ., 

υιοθετήθηκε με την προσδοκία να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες μάθησης, 

ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις σημαντικές έννοιες της αειφορίας και άλλων 

σχετιζόμενων με αυτή. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δραστηριότητας αποτέλεσε 

πρόκληση όχι μόνο γιατί αφορούσε σε έναν διαφορετικό, ελκυστικό, διασκεδαστικό 

τρόπο προσέγγισης της γνώσης, αλλά κυρίως γιατί είχε ως σκοπό τη δημιουργία ε-

σωτερικών κινήτρων μάθησης σε μαθητές του ΕΠΑ.Λ., ένα μεγάλο ποσοστό των 

οποίων συγκεντρώνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως μαθησιακές δυσκολίες, κενά σε 

βασικές γνώσεις, αδιαφορία ως προς τη σχολική διαδικασία, αποθάρρυνση, χαμηλές 

προσδοκίες, οικογενειακά προβλήματα, κλπ.) (Κονταξής, 2016). 

 

Πίνακας 1. Ημερολόγιο Δραστηριότητας Σχεδιασμού Ψηφιακού Παιχνιδιού 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗ-

ΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΒΤΤ1 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΒΤΤ2 

28/1/’16 – 

5/2/’16 

Ευαισθητοποίηση – 

Γνωριμία με βασικές 

έννοιες. 

Σχολίασαν τις εικόνες 

ευαισθητοποίησης με 

πολύ καλή ανταπόκριση. 

Σχολίασαν τις εικόνες 

ευαισθητοποίησης με 

πολύ καλή ανταπό-

κριση. 

11/2/’16 Εξοικείωση με παίξιμο 

παιγνιδιού έτοιμου πα-

ραδείγματος. 

Εξοικειώθηκαν πολύ εύ-

κολα. 

Εξοικειώθηκαν σχετικά 

εύκολα. 
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18/2/’16 – 

19/2/’16 

Επιλογή εικόνας-χάρτη 

από το διαδίκτυο. Συ-

ζήτηση για σημεία 

χάρτη. 

Χωρίστηκαν σε 2 ομά-

δες. Καθεμία διάλεξε το 

χάρτη της, σχεδίασε το 

παιχνίδι της: 1 εικ. πα-

ραθαλάσσιου χωριού, 1 

εικ. πόλης με ποτάμι. 

Δημιουργήθηκε 1 ο-

μάδα. Επέλεξε εικόνα 

χωριού σε πεδινή πε-

ριοχή. 

24/2/’16 – 

26/2/’16 

Διαγραφή παλιών ση-

μείων παραδείγματος. 

Εισαγωγή νέων ση-

μείων & ονομάτων. 

Πολύ καλή ανταπόκριση 

& ενδιαφέρον. 

Πολύ καλή ανταπόκριση 

& ενδιαφέρον. 

29/2/’16 – 

4/3/’16 

Εισαγωγή ιδιοτήτων – 

τιμών στο παιγνίδι. 

Διαδικασία σύνθετη και  

χρονοβόρα. Δύσκολα ε-

πέλεγαν εύρος τιμών 

στις ιδιότητες.Διαφω-

νίες. 

Διαδικασία σύνθετη και 

χρονοβόρα. Λίγοι διατή-

ρησαν το ενδιαφέρον 

μέχρι τέλους. 

7/3/’16 – 

11/3/’16 

Ολοκλήρωση Εισαγω-

γής τιμών – Ρύθμιση 

αρχικών ιδιοτήτων. 

Συζήτηση - επανεξέταση 

των αρχικών ιδιοτήτων  

και των τιμών  τους. Η 

ομάδα της πόλης προχώ-

ρησε πιο γρήγορα. 

Ήθελαν να διατηρήσουν 

τις αρχικές ιδιότητες του 

παραδείγματος. 

16/3/’16 – 

21/3/’16 

Καθορισμός συνθηκών 

ελέγχου & περιορι-

σμών. 

Εύκολη, σαφής εργασία. Εύκολη, σαφής εργασία, 

συμμετείχε η μισή ο-

μάδα. 

30/3/’16 – 

1/4/’16 

Ομάδα εστίασης: Συζή-

τηση για εξέλιξη εργα-

σιών 

Αρχικά απρόθυμοι, μετά 

εντόπισαν θετικά & αρ-

νητικά με ενδιαφέροντα 

σχόλια. 

Πρόθυμοι, αλλά τα σχό-

λιά τους ήταν «φτωχά». 

4/4/’16 – 

6/4/’16 

Εντοπισμός & Διόρ-

θωση σφαλμάτων ορ-

θογραφικών, ιδιοτή-

των, τιμών, κλπ. 

Επανεξέταση των ενερ-

γειών, ανατροφοδότηση 

και αλλαγές. Χρήσιμη 

εργασία, θετική ανταπό-

κριση. 

Επανεξέταση των ενερ-

γειών, ανατροφοδότηση, 

αλλαγές. Χρήσιμη εργα-

σία, θετική ανταπό-

κριση. 

13/4/’16 – 

15/4/’16 

Δοκιμαστικό παίξιμο Χρήσιμο για ανατροφο-

δότηση, ώστε το παι-

χνίδι να πάρει την τε-

λική του μορφή  του.  

Δεκτικοί, έπαιξαν με εν-

διαφέρον. 

18/4/’16 Ομάδα εστίασης: Συζή-

τηση για συνολική ε-

μπειρία. 

Προθυμία για τη συζή-

τηση από όλους. Ενδια-

φέροντα σχόλια, αρκετά 

επικριτικά. 

Προθυμία για τη συζή-

τηση από όλους. Μικρά 

σχόλια, τα περισσότερα 

θετικά. 

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την έρευνα αξιολόγησης προέκυψε ότι 

κύριο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν η γρήγορη ανταπό-

κριση, η εξοικείωση και δράση των μαθητών με αυτή, οι οποίοι πειραματίστηκαν 

και αλληλεπίδρασαν με τον μικρόκοσμο, με σκοπό τη δημιουργία του δικού τους παι-

χνιδιού, ως πρωταγωνιστές της μαθησιακής διαδικασίας. Κεντρικά ενδιαφέρον 

στοιχείο στη δραστηριότητα ήταν η εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στη δημιουρ-

γία του δικού τους παιχνιδιού και η εναλλαγή ανάμεσα στους ρόλους του σχεδια-

στή και του τελικού παίκτη του παιχνιδιού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έλαβαν 

σημαντική ανατροφοδότηση, που τους έδωσε τη δυνατότητα, αναγνωρίζοντας τους κα-

νόνες και τα στοιχεία του παιχνιδιού, να είναι σε θέση να πειραματίζονται, τροπο-

ποιώντας, βελτιώνοντας ή και μεταβάλλοντας τους στόχους, τα εργαλεία και τους πε-

ριορισμούς του, ή να ανακαλύπτουν τις πιθανές σχέσεις ανάμεσα στις βασικές έννοιες, 
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προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό βιωματικά και μέσα από τo δικό τους πλαίσιο 

αναφοράς (frame of reference) τον «μηχανισµό επιδίωξης και ανάπτυξης της αει-

φορίας» σε μια τοπική  κοινότητα. 

Η κάθε ομάδα επέδειξε διαφορετικό βαθμό προθυμίας και ανταπόκρισης σε κάθε στά-

διο της δραστηριότητας, και ο καθένας από τους συμμετέχοντες μαθητές διαμόρφωσε 

ένα δικό του τρόπο και ρυθμό συμμετοχής στη διαδικασία. Όμως, τελικά, τα μέλη ό-

λων των ομάδων κατάφεραν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων αλλά και εποικο-

δομητικές «συγκρούσεις» να συνεργαστούν και να ολοκληρώσουν τη δημιουργία 

του παιχνιδιού τους. Αν και η δραστηριότητα ήταν πιλοτική και είχε διερευνητικό 

χαρακτήρα, φαίνεται ότι άσκησε σημαντική επίδραση στη μάθηση των μαθητών, κα-

θώς ευνοήθηκε η ενεργός συμμετοχή τους και η εξοικείωσή τους με τα ζητήματα με τα 

οποία καταπιάστηκαν. 

Συνολικά, θεωρούμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θετική την όλη μαθησιακή εμπειρία 

που αναπτύχθηκε, με πλαίσιο αναφοράς τον σχεδιασμό και το παίξιμο ενός ψηφιακού 

παιχνιδιού με θέμα την αειφορία στην τοπική κοινότητα και πιστεύουμε ότι η συνέχιση 

της δραστηριότητας και γενίκευσή της και σε άλλους μαθητές θα ήταν χρήσιμη σε 

πολλά επίπεδα. Τέλος, κρίνουμε ότι η συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων από την 

αξιολόγηση και άλλων ανάλογων εφαρμογών σχεδιασμού ανάλογων μικρόκοσμων από 

μαθητές, θα συμβάλλει στην ανάδειξη σημαντικών στοιχείων ως προς την αξιοποίηση 

του σχεδιασμού ψηφιακών παιγνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία στα ΕΠΑ.Λ γενικά 

και, ειδικά, με στόχο την ανάπτυξη γνώσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών για 

την έννοια της «αειφορίας». 
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Διάλειμμα για Διαφημίσεις! 

Χαϊδεμενάκου Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06  

M.Ed. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 
ann.haid@gmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στη δια-
δικασία της μάθησης είναι στις ημέρες μας ευρέως αποδεκτή και έχουν πιά ξεπεραστεί 
οι τυχόν αμφιβολίες του παρελθόντος σχετικά με την αποτελεσματικότητα και χρησι-
μότητά της. Ασχολούμαστε πλέον λιγότερο με το εάν θα χρησιμοποιήσουμε Τ.Π.Ε. και 
περισσότερο με το ποιές Τ.Π.Ε. ταιριάζουν με το αντικείμενο και τους στόχους μας. 
Υπάρχει τόσο μεγάλο εύρος επιλογών ώστε να εξασφαλίζει οτι μπορούμε να βρούμε 
το κατάλληλο εργαλείο με ότι και αν καταπιανόμαστε. Η εργασία που ακολουθεί περι-
γράφει πώς καταφέραμε όχι μόνο να αξιοποιήσουμε διαδικτυακά εργαλεία για να υλο-
ποιήσουμε τα έργα μας, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό περιβάλλον που 
επέτρεψε σε διαφορετικές ομάδες μαθητών να συνεργαστούν, να μοιραστούν και να 
δημιουργήσουν υλικό ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις έργων διαφορετικών 
αλλά με κοινά στοιχεία.  

Λέξεις-Κλειδιά: διαδικτυακά εργαλεία, project, ελεύθερο λογισμικό, συνεργατικό πε-
ριβάλλον, ξένη γλώσσα 

Εισαγωγή 

Η εξερεύνηση ξεκίνησε μετά από μία έντονη συζήτηση (έως διαμάχη), σχετικά με μία 
αμφιλεγόμενη διαφήμιση γνωστής εταιρείας πώλησης παιχνιδιών. Κάποιοι μαθητές θε-
ωρούσαν την διαφήμιση αστεία και πετυχημένη, άλλοι την θεωρούσαν απαράδεκτη και 
κάποιοι τρίτοι, σκέφτηκαν ότι μπορεί επίτηδες να σχεδιάστηκε κατά τον συγκεκριμένο 
τρόπο, για να πυροδοτήσει ακριβώς τέτοιου είδους συζητήσεις! Το ενδιαφέρον που 
προέκυψε για το θέμα οδήγησε στο ξεκίνημα τριών διαφορετικών έργων, ενός έργου 
eTwinning στην Α’ τάξη και μίας Ερευνητικής Εργασίας (project) στην Β’ τάξη του 
σχολείου μας, τα οποία ασχολήθηκαν με την «Γλώσσα των Διαφημίσεων», καθώς και 
ενός δεύτερου project στην Β’ τάξη, με θέμα «Επαγγέλματα του Μέλλοντος» – μεταξύ 
των οποίων και το επάγγελμα του διαφημιστή. Τα τρία αυτά έργα, υλοποιήθηκαν σε 
διαφορετικούς χρόνους με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, είχαν όμως 
κοινά στοιχεία, και τα δύο εξ αυτών κοινό στόχο, συγκεκριμένα, να δημιουργήσουν τα 
παιδιά τις δικές τους διαφημίσεις στο τέλος του έργου, από τις οποίες μία επαγγελμα-
τίας διαφημίστρια θα επέλεγε την πιο πετυχημένη και αποτελεσματική. Θελήσαμε να 
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσαν να μοιραστούν υλικό, να 
ανταλλάξουν ιδέες, να κρίνουν και να συγκρίνουν οι μέν τα έργα των δε, και στο οποίο 
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να έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι. Καταλληλότερος τύπος λογισμικού για τέ-
τοια χρήση, κρίναμε ότι ήταν ένα Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ), το οποίο μπορεί να χρη-
σιμοποιεί ο καθένας, «να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανά-
γκες του» (ΕΛ/ΛΑΚ). Στον ιστοχώρο που δημιουργήσαμε (σε πλατφόρμα pbworks), 
συμμετείχαν και οι εταίροι μας στο eTwinning, μαθητές Γαλλικού επαγγελματικού 
σχολείου στις ακτές της Καραϊβικής.    

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Στην υλοποίηση Ερευνητικών Εργασιών (ΕΕ), καθώς και έργων eTwinning, έχει με-
γάλη σημασία η καλή λειτουργία των ομάδων. Συγκεκριμένα, επιδιώξαμε κλίμα καλής 
συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μαθητών, τόσο μέσα στις ομάδες, 
όσο και μεταξύ των ομάδων. Επίσης, οι πιο αδύνατοι ή ντροπαλοί μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να στηριχθούν από πιο  δυνατούς συμμαθητές τους, γεγονός που τους ενθάρ-
ρυνε να ξεπεράσουν αρκετά προβλήματα (scaffolding). Το μοντέλο διδασκαλίας συνε-
πώς, ήταν καθαρά στα ανθρωπιστικά πρότυπα και η διδασκαλία μαθητοκεντρική. Έγινε 
κάθε προσπάθεια να καλυφθούν οι ξεχωριστές ανάγκες και τα ιδιαίτερα μαθησιακά 
στυλ των μαθητών μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. (Ματσαγγούρας, 2000; 
Vygotsky, 1978) 

Μεγάλο πλεονέκτημα θεωρήσαμε τo εσωτερικό κίνητρο (intrinsic motivation), το ο-
ποίο πυροδότησε το εγχείρημά μας. Ήταν η επιθυμία των μαθητών να ασχοληθούν με 
το θέμα των διαφημίσεων που τους κίνησε το ενδιαφέρον και δεν τους επιβλήθηκε από 
την διδάσκουσα, ή από το πρόγραμμα. Το εσωτερικό κίνητρο βασίζεται στην αυτονο-
μία, η δε ανταμοιβή στην οποία αποσκοπεί είναι η ικανοποίηση που επιφέρει. Όσο το 
έργο  προχωρά, τόσο το ενδιαφέρον μεγαλώνει και τόσο οι εμπλεκόμενοι έχουν την 
διάθεση να εμβαθύνουν. Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι μαθητές με εσωτερικό κίνητρο 
έχουν καλύτερες επιδόσεις, αυξημένη αυτοπεποίθηση, αποκτούν θετική άποψη για τις 
σπουδές τους και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο και στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη αργό-
τερα. Φαίνεται να έχουν διάθεση να εμπλακούν με περισσότερα αντικείμενα, ενώ μειώ-
νεται σημαντικά το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο. (Dörnyei, 2005; 
Dörnyei & Schmidt, 2001; Gardner, 2001; Miserandino, 1996; Renninger, 2009; 
Vansteenkiste et al, 2004) 

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο ήταν η διδασκαλία με βάση το περιεχόμενο (content-
based instruction), (Stoller, 2002). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι μαθητές χρησιμο-
ποίησαν την Αγγλική Γλώσσα αποκλειστικά για το έργο eTwinning, και σε συνδυασμό 
με την Ελληνική Γλώσσα για τα projects, προκειμένου να μάθουν για τις διαφημίσεις 
(τι είναι, πώς δημιουργούνται, τι χρειάζεται για να ασχοληθεί κάποιος με το επάγγελμα, 
τα σύμβολα που κρύβουν/χρησιμοποιούν, κ.α.) Με τον τρόπο αυτό εξάσκησαν πλήθος 
δεξιοτήτων (κατανόηση/παραγωγή προφορικού/γραπτού λόγου, γλωσσική αλληλεπί-
δραση), σε αυθεντικό περιβάλλον, προχώρησαν σε έρευνα, αξιολόγηση και επεξεργα-
σία των πληροφοριών που συνέλεξαν, χρησιμοποίησαν αυθεντικές πηγές τις οποίες ε-
πεξεργάσθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, εξάσκησαν ακαδημαϊκές δεξιότητες 
(παρακολούθηση ομιλιών, λήψη, επεξεργασία και ανάπτυξη σημειώσεων), με σκοπό 
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να παρουσιάσουν ένα αποτέλεσμα με νόημα και συνοχή. Η διδασκαλία με βάση το 
περιεχόμενο θεωρείται ιδιαίτερα ευέλικτη και  κατάλληλη για υλοποίηση projects και 
έργων eTwinning, και μάλιστα στην ημιδομημένη (semistructured) μορφή της, κατά 
τον Henry (1994), αφού η διδάσκουσα οργανώνει το έργο, αλλά είναι οι μαθητές, οι 
ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους και η πορεία των εργασιών τους που καθορίζουν 
την εξέλιξή του (Brinton, Snow & Wesche, 1989). 

Τ.Π.Ε. – Εργαλεία web2.0  

Όπως έχει προαναφερθεί, σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο 
οποίο οι μαθητές τριών διαφορετικών τμημάτων του σχολείου μας και ενός τμήματος 
Γάλλων συνεργατών στο eTwinning, οι οποίοι υλοποιούσαν τρία διαφορετικά έργα, θα 
μπορούσαν να εναποθέσουν, να χρησιμοποιήσουν, να μοιραστούν, να σχολιάσουν, να 
τροποποιήσουν, να διαπραγματευθούν υλικό  σχετικό με τα έργα τους. Οι μαθητές σε 
συνεργασία με τη διδάσκουσα διεξήγαγαν έρευνα για εργαλεία web2.0 τα οποία θα 
ήταν εύκολα στη χρήση ακόμη και από τους λιγότερο εξοικειωμένους με τους υπολο-
γιστές, ευέλικτα, γρήγορα, θα πρόσφεραν πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης και αξιό-
πιστη ενημέρωση για τις αλλαγές που θα γίνονταν εντός και εκτός σχολικής τάξης. 
Καταλήξαμε στα εργαλεία που περιγράφονται στη συνέχεια: 

Wiki 

Με πρωταρχικό στόχο την προαναφερθείσα εύκολη πρόσβαση και διαμόρφωση, απο-
φασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ΕΛ wiki, το οποίο επιτρέπει στα μέλη της ομάδας χρη-
στών, να καταθέτουν με ίσους όρους τη συμβολή τους για την δημιουργία του κοινού 
έργου. Ένα wiki ανήκει στους χρήστες του, αφού δημιουργείται από αυτούς και λει-
τουργεί για αυτούς. Επίσης, δίνει τη ευκαιρία συνεχούς και αναλυτικής παρακολούθη-
σης αλλαγών, αφού οι χρήστες ενημερώνονται άμεσα για την παραμικρή αλλαγή. Τέ-
λος, οι ίδιοι οι χρήστες λειτουργούν και ως ‘φύλακες’ του wiki, αφού έχουν τη δυνα-
τότητα να επέμβουν και να διορθώσουν τυχόν ατυχείς, λανθασμένες ή ακόμα και α-
πρεπείς καταχωρήσεις άλλων χρηστών από την ομάδα. (ΑΠΘ; Richardson, 2006). 

Με τα δεδομένα αυτά υπόψη μας, επιλέξαμε την πλατφόρμα pbworks 
(www.pbworks.com), η οποία προσφέρει δωρεάν ιστοχώρο, είναι ασφαλής αφού επι-
τρέπει πρόσβαση μόνο σε μέλη και παρέχει απεριόριστες δυνατότητες διαμόρφωσης 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών, εύκολα και γρήγορα. Για κάθε 
ενδεχόμενο, ζητήθηκε και η έγκριση των γονέων/κηδεμόνων, πριν επιτραπεί στους μα-
θητές η είσοδος στην πλατφόρμα. 

Την διαχείριση του wiki ανέλαβε η διδάσκουσα (administrator), ενώ οι μαθητές έγιναν 
μέλη ως ‘συγγραφείς’ (writers), και μπορούσαν να ‘ανεβάσουν’ υλικό, να το επεξερ-
γαστούν, να ανταλλάξουν σχόλια, να διαμορφώσουν σελίδες. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα από το  wiki. 

Padlet 

Ένα άλλο web2.0 εργαλείο, το οποίο επίσης χρησιμοποιήσαμε εκτενώς, ήταν το padlet 
(www.padlet.com). Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό πίνακα/τοίχο, που παρέχεται δω-
ρεάν και επιτρέπει στους μαθητές να αναρτούν κείμενα, εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις 
και ότι άλλο δημιουργήσουν. Αν ο χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό μπο-
ρεί να επεξεργαστεί το υλικό του όποτε θέλει. Αν επιλέξει να μην εγγραφεί, μπορεί να 
επεξεργαστεί το υλικό του μέσα σε εικοσιτέσσερεις ώρες από την δημιουργία του. 

Στις ιστοσελίδες του έργου μας, χρησιμοποιήσαμε πολλά padlets, στα οποία οι μαθητές 
‘ανέβαζαν’ τις εργασίες τους ανά ομάδα, τις απόψεις τους (είτε ατομικές, είτε της ομά-
δας), τις παρουσιάσεις τους, τα σχόλιά τους, αναρτήσαμε το υλικό από παρουσιάσεις 
ομιλητών που καλέσαμε να μας ενημερώσουν για διάφορα θέματα σχετικά με το αντι-
κείμενο που επεξεργαζόμασταν, εικόνες και βίντεο καλών ή/και κακών διαφημίσεων, 
χαρακτηριστικά παραδείγματα και τέλος, τις δικές μας διαφημίσεις! Με τον τρόπο 
αυτό, κάθε θέμα ή σημείο με το οποίο ασχοληθήκαμε, είχε το δικό του padlet, όπου 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να βρει συγκεντρωμένο όλο το σχετικό υλικό, στην 
αντίστοιχη σελίδα του wiki. 

Το padlet, εκτός από πολύ χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο αποδείχτηκε και πολύ προ-
σφιλές στα παιδιά, λόγω της ευκολίας στη χρήση αλλά και των απεριόριστων δυνατο-
τήτων διαμόρφωσης που τους παρείχε. 
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Εικόνα 2: Παράδειγμα padlet. 

Άλλα παραδείγματα λογισμικού που χρησιμοποιήσαμε. 

Θέλοντας να ξεφύγουν από τα πολύ συνηθισμένα, οι μαθητές επέλεξαν να χρησιμοποι-
ήσουν το issuu (www.issuu.com), για τις παρουσιάσεις τους. Αφού δημιουργούσαν μία 
παρουσίαση στο powerpoint (ppp), στη συνέχεια την ‘ανέβαζαν’ στο issuu και την πα-
ρουσίαζαν σε πιο ενδιαφέρουσα μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, με σελίδες που κινού-
σαν με το ποντίκι τους. 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα issuu. 

Αξιοποιήσαμε βίντεο από το youtube (www.youtube.com), τα οποία ανεβαίνουν εύ-
κολα και γρήγορα στην πλατφόρμα pbworks. Επίσης, το πρόγραμμα cool text 
(www.cooltext.com), για να δημιουργήσουμε ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά λογό-
τυπα. Χρησιμοποιήσαμε και το smore (www.smore.com), για να συνθέσουμε πρωτό-
τυπα διαφημιστικά των ‘προϊόντων’ που θα ‘προωθούσαμε’. 
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Εικόνες 4,5,6: youtube video, cool text creator, smore flyers. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Δημιουργήσαμε οκτώ σελίδες στο wiki μας, συνδεδεμένες μεταξύ τους με υπερσυνδέ-
σμους (hyperlinks). Συγκεκριμένα: 

Στην αρχική σελίδα γράψαμε τα σημεία με τα οποία θέλαμε να ασχοληθούμε. Επίσης 
‘ανεβάσαμε’ υλικό στο οποίο κατέληξαν οι μαθητές μετά από έρευνα στο διαδίκτυο – 
το υλικό αυτό περιελάμβανε τον ορισμό των διαφημίσεων, την ετυμολογία της λέξης, 
και σχετικά άρθα (με υπερσυνδέσμους), ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στο διαδί-
κτυο. Στην δεύτερη σελίδα ασχοληθήκαμε με την θεωρία πίσω από τις διαφημίσεις. 
Πώς δημιουργείται μια διαφήμιση, τι την κάνει επιτυχημένη ή όχι. Στην τρίτη σελίδα 
εμβαθύναμε στις αλλαγές που γίνονται στις διαφημίσεις ανάλογα με την χώρα στη ο-
ποία πρόκειται να προβληθούν. Στην τέταρτη σελίδα ασχοληθήκαμε με λογότυπα και 
σλόγκαν. Στην πέμπτη σελίδα ασχοληθήκαμε με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται 
και πώς λειτουργούν. Στην έκτη σελίδα μάθαμε πώς να ετοιμάζουμε μια Δημιουργική 
Παρουσίαση (Creative Brief). Στην έβδομη σελίδα κάναμε την επιλογή των προϊόντων 
που θα διαφημίζαμε. Στην όγδοη σελίδα ‘ανεβάσαμε’ τις δικές μας διαφημίσεις! 

Το υλικό που έβρισκαν οι μαθητές στο διαδίκτυο ‘ανέβαινε’ στις σελίδες σε διάφορες 
μορφές, όπως άρθρων, βίντεο, φωτογραφιών και κειμένων, εμπλουτισμένων με διά-
φορα χρώματα και διακοσμητικά από εφαρμογές που κατά καιρούς επέλεγαν τα παιδιά. 
Κάθε εργασία που ολοκλήρωναν ‘ανέβαινε’ σε διαφορετικό padlet, έτσι ώστε να μπο-
ρεί καθένας να βρίσκει συγκεντρωμένο το υλικό που ήθελε να χρησιμοποιήσει στην 
ομάδα του. Κατά τον ίδιο τρόπο αναρτήσαμε και το υλικό από παρουσιάσεις/ομιλίες 
καλεσμένων (π.χ. της διαφημίστριας που μας μίλησε για το επάγγελμά της και της συμ-
βούλου επαγγελματικού προσανατολισμού), ώστε να έχουν πρόσβαση και μαθητές που 
δεν είχαν την ευκαιρία να παραστούν στις παρουσιάσεις/ομιλίες. 

Συμπεράσματα 

Ξεκινήσαμε το wiki με την απλή σκέψη να αναρτήσουμε το υλικό μας σε μία ιστοσε-
λίδα που να καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε όλους τους εμπλεκόμενους, ανεξάρτητα 
από χώρο, χρόνο και χώρα. Καταλήξαμε με οκτώ ιστοσελίδες, πλήρεις από ενδιαφέρον 
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υλικό σχετικό με το θέμα μας, όμορφα διαμορφωμένες από τους μαθητές, και όπως 
διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα των έργων μας, πολύ χρήσιμες και αποτελεσματι-
κές. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν πολλαπλές δεξιότητες σε αυθεντικό πε-
ριβάλλον, να ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις τους, να εμβαθύνουν στην έρευνα και στην 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, να αυτονομηθούν, να ασκήσουν κριτική σκέψη, 
να πάρουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη, να 
αναπτύξουν ακαδημαϊκές δεξιότητες, να επιλύσουν προβλήματα, να έρθουν σε επαφή 
με την κοινωνία και να σταθούν απέναντι από πραγματικά ακροατήρια. 

Εκτιμούμε ότι η ιδέα αυτή, ενός μικρού αποθετηρίου πληροφοριών σε wiki, με την 
βοήθεια padlets, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί όχι μόνο για τις ανάγκες έργων project, 
ή eTwinning, αλλά και για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθήματος. Έχουμε ήδη αρχίσει 
να την εφαρμόζουμε στο μάθημα των Αγγλικών και έχουμε επισκέψεις τόσο από μα-
θητές, όσο και από συναδέλφους που ενδιαφέρονται να την εφαρμόσουν στα δικά τους 
αντικείμενα. 

Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί ότι οι μαθητές υλοποίησαν αυθεντικά έργα, σε 
εξαιρετικά θετική και συνεργατική ατμόσφαιρα. Μέσα από ενδιαφέρουσες, χρήσιμες 
και εποικοδομητικές διαδικασίες παρουσίασαν και υποστήριξαν αξιόλογα αποτελέ-
σματα σε πραγματικό, ευρύ κοινό. Το ενδιαφέρον τους για το θέμα, η επιθυμία τους να 
το ερευνήσουν και να το επεξεργασθούν με τους εταίρους απετέλεσε ισχυρό εσωτερικό 
κίνητρο. Τα εργαλεία web2.0 και οι Τ.Π.Ε. γενικότερα ήταν τα μέσα με τα οποία μπό-
ρεσαν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Θεωρώ ως πιο κατάλληλο τρόπο να ‘κλείσω’ την 
εργασία αυτή παραθέτοντας την ερώτηση (ικανοποιητικά) πολλών μαθητών: «Κυρία, 
θα ξανακάνουμε κάτι τέτοιο του χρόνου;» Σε ποιόν διδάσκοντα, αλήθεια, δεν αρέσει να 
το ακούει αυτό; 
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Περίληψη 

Τα παραδοσιακά (τηλεόραση, τύπος, ραδιόφωνο, κινηματογράφος) και τα νέα μέσα 
(διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα) ενσωματώνονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με στόχο 
να ενισχύσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους αλλά και να καλλιεργήσουν τη δημιουρ-
γικότητα των παιδιών και την κριτική σκέψη. Δύο τμήματα Νηπιαγωγείων της Αττικής 
υλοποίησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινηματογραφικού γραμματισμού και ανά-
πτυξης της γλωσσικής έκφρασης με την αξιοποίηση ταινιών των πρώιμων σταδίων του 
κινηματογράφου χωρίς ήχο (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). Στόχος του 
προγράμματος αυτού είναι η διερεύνηση της σχέσης της ανάπτυξης του προφορικού 
λόγου και της λογικής σκέψης των παιδιών μέσα από τη δημιουργία αυθεντικών δια-
λόγων σε ταινίες βουβού κινηματογράφου. 

Λέξεις-Κλειδιά: κινηματογράφος, γραμματισμός, ψηφιακή αφήγηση, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

 Ο κινηματογράφος ως ένα διαχρονικό οπτικοακουστικό μέσο διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος καθώς διατρέχει διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα και επιπλέον θεωρείται μία από τις βασικότερες εκδοχές της ο-
πτικοακουστικής παιδείας, που αφορά στην ικανότητα πρόσβασης, γνωστικής πρόσλη-
ψης, κριτικής ανάλυσης, καθώς και στην ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου(Αν-
δριοπούλου,2010) Η αξιοποίηση μεθοδολογικά ενός προγράμματος οπτικοακουστικού 
εγγραμματισμού δεν περιορίζεται στην πρόσβαση και χρήση των μέσων αλλά επιπλέον 
ανοίγει ένα παράθυρο στην κατανόηση της λειτουργίας των μέσων, είτε αφορά στην 
πληροφόρηση, είτε στην ψυχαγωγία (Bazalgette  C. 2000). Υπηρετώντας αυτόν το 
σκοπό ο εκπαιδευτικός μεριμνά ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τα μέσα επικοινωνίας 
και να βιώσουν ρόλους πέρα από αυτόν του θεατή. Ο μαθητής στη θέση του παραγωγού 
οπτικοακουστικού έργου- στο πλαίσιο ενός προγράμματος που δομείται στις αρχές της 
οπτικοακουστικής παιδείας- γνωρίζει τις διαδικασίες παραγωγής νοήματος με τη 
χρήση των μέσων. 

Ο όρος «εγγραμματισμός» δεν αφορά μόνο στην αντικειμενική ικανότητα του μαθητή 
να διαβάζει και  να κατανοεί ένα γραπτό κείμενο αλλά και στην επιπρόσθετη κριτική 
ικανότητα για διαφορετικούς τύπους λόγου ˙ να είναι δηλαδή σε θέση να παράγει μία 
ποικιλία κειμένων γραπτού και προφορικού λόγου (Χατζησαββίδης, 2002). Η διδασκα-
λία της γλώσσας δεν είναι διδασκαλία ενός μεμονωμένου μαθήματος στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, αλλά διαχέεται και διαποτίζει όλα τα άλλα αντικείμενα μάθησης λόγω της 
άμεσης σχέσης της με τη σκέψη του ανθρώπου, χρειάζεται μια ριζική αναθεώρηση του 
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τρόπου διδασκαλίας της γλώσσας και στις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Μπαμπι-
νιώτης, 2009) με τον εμπλουτισμό της με τα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.  

Νέες παιδαγωγικές θεωρίες αναφέρονται στη χρήση των μέσων αυτών για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς και στη σημαντική συμβολή τους στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε 
δημιουργικές διαδικασίες. Ο συνδυασμός της αφήγησης και της εικόνας στην προσχο-
λική αγωγή είναι ο κυρίαρχος τρόπος μάθησης και διδασκαλίας αλλά και ο τρόπος 
σύνδεσης με όλα τα άλλα γνωστικά πεδία, όπως η γλώσσα.  

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου εξοικειώνονται από νωρίς με τη διαδικασία της αφήγη-
σης γεγονότων, ιστοριών και διαδικασιών. Η αναδημιουργία των διαλόγων ταινιών βω-
βού κινηματογράφου  μέσα από την παρακολούθηση της ταινίας και η μεταγλώττιση 
της ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά τους και αναπτύσσει τις επικοινωνιακές και γλωσ-
σικές τους ικανότητες. Η αφήγηση διατρέχει και χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα των 
μέσων επικοινωνίας και του ψηφιακού πολιτισμού  από τις κινηματογραφικές ταινίες, 
τις διαφημίσεις έως και τις ιστοσελίδες, ωστόσο τοποθετώντας τα παιδιά σε θέση θεατή 
αλλά και συγχρόνως σεναριογράφου μετατρέπουμε την ταινία από ένα αυστηρά επο-
πτικό εργαλείο σε ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης και αλληλεπίδρασης.  

Μεθοδολογία 

Έχοντας κοινό ερευνητικό ενδιαφέρον για τις δημιουργικές εφαρμογές της Τεχνολο-
γίας στο νηπιαγωγείο σε καινοτόμες πρακτικές επιδιώξαμε να ερευνήσουμε τη συμ-
βολή του  κινηματογράφου στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του προφορικού λόγου των 
παιδιών προσχολικής αγωγής. Οι καλές πρακτικές διεθνώς στον τομέα της κινηματο-
γραφικής εκπαίδευσης μας διδάσκουν ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο εργαλείο το ο-
ποίο ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση και αυξάνει το επίπεδο συγκέντρωσης και προ-
σοχής των μαθητών (Barrance, 2010).  

Επιπλέον,  παρακολουθώντας το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαπιστώσαμε ότι 
η αρχή αυτή αναγνωρίζεται πλέον και στο ελληνικό σχολείο προτείνοντας για πρώτη 
φορά «την εισαγωγή του κινηματογράφου στο σχολείο με στόχο την  αναβάθμιση της  
εκπαιδευτικής διεργασίας» (Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Γ.). Η  δημιουργικό-
τητα στα μέσα χρειάζεται να συνδεθεί με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους για να μη 
χαθεί στο θολό τοπίο, είτε της έκφρασης συναισθημάτων, είτε της έμφασης στο πηγαίο 
ταλέντο (Buckingham, 2003). Άλλωστε παρατηρείται  συχνά σε προγράμματα οπτικο-
ακουστικής εκπαίδευσης να υπογραμμίζεται η έννοια της δημιουργίας έργων 
(OFCOM, 2006), αλλά όχι η έννοια της δημιουργικότητας (Burn et al. 2001). 

Από τον ορισμό της εκπαίδευσης στα μέσα, μέρος της οποίας είναι και η κινηματογρα-
φική εκπαίδευση, γίνονται σαφή τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την υλο-
ποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην σχολική ζωή και αυτά είναι: η κριτική 
ανάλυση των μέσων, η εξάσκηση της παρατηρητικότητας και η παραγωγή έργων 
(Scheibe, Rogow, 2004).  
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Στόχος της παρούσας έρευνας πεδίου ήταν να διερευνήσουμε το βαθμό που  μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά μία ταινία βωβού κινηματογράφου στην ενθάρρυνση  μαθητών 
προσχολικής αγωγής στο να αναπληρώσουν την απουσία διαλογικού μέρους με δικούς 
τους αυθεντικούς διαλόγους.  Επιπρόσθετα ως δευτερεύοντα στόχο θέσαμε τη διάκριση 
της ανθρώπινης φωνής  από τους φυσικούς ήχους ή τα μουσικά μέρη σε μία κινηματο-
γραφική ταινία. 

Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης συμμετείχαν δύο τμήματα από δύο διαφορετικά νηπια-
γωγεία της Αττικής. Οι εκπαιδευτικοί των δύο τμημάτων συνεργάστηκαν για την συλ-
λογή στοιχείων χρησιμοποιώντας τα ίδια ερωτηματολόγια και πρωτόκολλα παρατήρη-
σης. Το δείγμα αποτελείται από  66 μαθητές νηπιαγωγείου, εκ των οποίων οι εφτά είναι 
αλλοδαποί και 3 παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες.  

Στάδια δημιουργίας διαλόγων και ηχογράφησης 

Κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου η διαδικασία να έχει νόημα για τα παιδιά αλλά κυ-
ρίως για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ελεύθερα τους δικούς τους διαλόγους να 
αποκωδικοποιήσουν πρώτα την τεχνική του βουβού κινηματογράφου αλλά και το λόγο 
απουσίας του διαλόγου. Τα στάδια της εκπαιδευτικής παρέμβασης επομένως διακρίθη-
καν σε τρεις διαφορετικές εκπαιδευτικές δράσεις. Ειδικότερα: 

1. Έμφαση στην αφήγηση: παρακολουθήσαμε ένα 7λεπτο απόσπασμα με τον τίτλο 
«The Lion cage» από την ταινία “The Circus” (1928) του Charlie Chaplin. Ακο-
λούθησε αναδιήγηση της πλοκής από τους μαθητές.  

2. Έμφαση στην τεχνολογία: παρακολούθηση κινούμενου σχεδίου “Finding his 
voice” με στόχο την κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης του κινηματογράφου και 
συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο της μετάβασης από το βωβό κινηματογράφο 
στον ομιλούντα (talkies). 

3. Έμφαση στην παραγωγή έργου από τα παιδιά: επεξεργασία της ταινίας με εντοπι-
σμό ηρώων και ήχων καθώς και συγγραφή των αφηγηματικών διαλόγων για ηχο-
γράφηση από τα παιδιά και ενσωμάτωσή τους στην ταινία. 

Θέλοντας να μελετήσουμε την ικανότητα των παιδιών σε βασικά μορφολογικά στοι-
χεία της γλώσσας, όπως η μετατροπή της αφήγησης σε διάλογο ζητήσαμε από τα παιδιά 
να επιλέξουν τον ήρωα στον οποίο θα ήθελαν να δώσουν τη φωνή τους. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει κατανοητή η αντιστοίχιση διαλόγων και χαρακτή-
ρων τα παιδιά ζωγράφισαν τον ήρωα που επέλεξαν προσθέτοντας σύννεφα ομιλίας και 
με τη βοήθεια της νηπιαγωγού σημείωσαν τα διαλογικά μέρη του σεναρίου. Με αυτή 
τη διαδικασία έγινε η αρχική αξιολόγηση των αφηγηματικών ικανοτήτων του κάθε παι-
διού αλλά και του βαθμού κατανόησης της αφηγηματικής εξέλιξης.  

Η χρήση του βωβού κινηματογράφου καθώς και η εκπαιδευτική του αξία έγκειται στην 
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αξία της ενεργής εμπλοκής των μαθητών στους διαλόγους αφού είναι μία δραστηριό-
τητας ανοιχτή στη δημιουργική χρήση του προφορικού λόγου. Άλλωστε η παρακολού-
θηση και η αποτύπωση των διαλόγων υπήρξε μία διασκεδαστική διαδικασία που εν-
θουσίασε τα παιδιά αποδεικνύοντας πως κατανόησαν πλήρως τις συναισθηματικές με-
ταπτώσεις του ήρωα αποδίδοντάς τες με ολοκληρωμένες προτάσεις αλλά και επιφωνή-
ματα. Αυτή η δραστηριότητα για το νηπιαγωγείο αποτελεί μία βασική γλωσσική δρα-
στηριότητα γραφής για τα παιδιά αυτής της ηλικίας επιπλέον δείχνει και το βαθμό κα-
τανόησης της πλοκής της ταινίας. Τα περισσότερα παιδιά «έγραψαν» στις ζωγραφιές 
τους ήχους των ζώων θεωρώντας και αυτούς ήχους μίας κινηματογραφικής σκηνής ενώ 
παράλληλα τα περισσότερα που επέλεξαν τον Τσάρλι Τσάπλιν ζήτησαν να γράψουν τη 
λέξη  «ΒΟΗΘΕΙΑ». Σε αυτό το στάδιο παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης 
εικόνες όλων των ηρών και τα παιδιά σημείωσαν σε ποιον ήρωα θα ήθελαν να δώσουν 
φωνή.(πίνακας 1). Τέλος ρωτήθηκαν όλοι οι μαθητές από τη νηπιαγωγό τους ποιους 
ήχους θα άκουγαν στην ταινία εάν είχε ήχο. (πίνακας 2). 

Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας μέσα από το προσφιλές στα παιδιά κινούμενο 
σχέδιο μελέτησαν την ιστορία του ήχου στον κινηματογράφο.  Η ταινία μικρού μήκων 
των Lyle Goldman και Max Fleischer με τίτλο  “Finding his voice” (1929) εξοικείωσε 
τα παιδιά με χιουμοριστικό τρόπο  στα μυστικά της εικόνας και του συγχρονισμένου 
ήχου αποκαλύπτοντας ουσιαστικά τον τρόπο εισαγωγής της φωνής στις ταινίες. Η ται-
νία αυτή πυροδότησε μία σειρά από ερωτήσεις και απορίες αλλά και τη διάθεση για 
την ηχογράφηση των δικών τους φωνών και ήχων. 

Τέλος, στο τρίτο μέρος η αίθουσα μετατράπηκε σε ένα μικρό στούντιο ηχογράφησης 
όπου τα παιδιά ηχογράφησαν το καθένα χωριστά τη δική του εκδοχή των διαλόγων 
αλλά και των ήχων του αποσπάσματος «The Lion cage». Τα παιδιά συνεργάστηκαν σε 
ομάδες των έξι,  όσοι δηλαδή ήταν οι χαρακτήρες του αποσπάσματος της ταινίας. Ο 
συγκεκριμένος τρόπος εργασίας χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχημένος αφού βοή-
θησε και τα παιδιά που δεν επιθυμούσαν να ακουστεί η φωνή τους να αναλάβουν άλ-
λους ρόλους, όπως αυτός του ηχολήπτη. Η ομάδα των παιδιών κρατώντας το σενάριο 
(storyboard) ξεκινά να ηχογραφεί τους διαλόγους και τους ήχους της ταινίας.  Η ομάδα 
εργασίας διένειμε ρόλους στα μέλη της ώστε να γίνει προσομοίωση μίας αληθινής εγ-
γραφής και  να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της ομάδας. Οι ρόλοι της ομάδας 
ήταν ο Σκηνοθέτης, ο ηχολήπτης και οι φωνές των δύο ηθοποιών και των  τεσσάρων 
ζώων που πρωταγωνιστούν στην ταινία. Για τη βοήθεια των «ηθοποιών» δημιουργή-
θηκε ένα storyboard με την κάθε σκηνή και το διάλογο ή τον ήχο που αντιστοιχεί. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το στάδιο πως τα παιδιά με τη βοήθεια της εκπαιδευ-
τικού αλλά και των συμμαθητών τους έκαναν πρόβα στα λόγια τους και στη συνέχεια 
ηχογραφούσαν τους διαλόγους τους με οδηγό το storyboard που είχαν ήδη δημιουργή-
σει.  

Αποτελέσματα 

Η παρακολούθηση αλλά και η επεξεργασία ταινιών βωβού κινηματογράφου στην τάξη 
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αποτέλεσε μία κινητήρια δύναμη για καλλιέργεια επικοινωνιακών και γλωσσικών δρα-
στηριοτήτων και στα δύο νηπιαγωγεία. Η ενεργή εμπλοκή των παιδιών καθώς και η 
δημιουργία και η ανάπτυξη γνήσιων διαλόγων τόσο αρχικά σε ατομικό επίπεδο όσο 
και στη συνέχεια σε ομαδικό αποτελεί μία καινοτόμο δράση με έμφαση στη δημιουρ-
γικότητα των ίδιων των παιδιών με την ενεργοποίηση της κριτικής τους σκέψης.  Μέχρι 
να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο της ηχογράφησης τα παιδιά μελέτησαν την ταινία σε 
διαφορετικά χρονικά στάδια. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης παρατηρήθηκε 
πως τα παιδιά με αυθόρμητο τρόπο αλληλεπιδρούσαν με την ταινία, είτε καλώντας τους 
ήρωες, είτε συνομιλώντας με αυτούς. 

Ειδικότερα στην ερώτηση σε ποιον χαρακτήρα θα έδινες φωνή αν μπορούσες όπως 
φαίνεται και στον Πίνακα 1 τα παιδιά επέλεξαν να προσθέσουν ήχο σε όλους τους χα-
ρακτήρες. Είναι σημαντική η διαπίστωση πως το λιοντάρι έχει το ίδιο ποσοστό με την 
πρωταγωνίστρια κάτι που αποδεικνύει πως για τα παιδιά ο ρόλος του λιονταριού, δη-
λαδή ενός ζώου, είναι τόσο σημαντικός για την εξέλιξη της ιστορίας όσο είναι και της 
πρωταγωνίστριας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά μπορούσαν να διαλέξουν περισ-
σότερους από έναν χαρακτήρες για να προσθέσουν φωνή και σε κάθε περίπτωση προη-
γείται στις επιλογές τους ο πρωταγωνιστής της ταινίας. 

Τσάρλι 
Τσάπλιν 

Λιοντάρι Κορίτσι Τίγρη Σκύλος Γάιδαρος 

42% 32% 32% 21% 18% 13% 
Πίνακας 1: Σε ποιον χαρακτήρα θα ήθελες να δώσεις φωνή; 

 

Τα παιδιά σε μεγαλύτερο ποσοστό και στα δύο τμήματα εντόπισαν και άλλους ήχους 
από τον περιβάλλοντα χώρο που θα έπρεπε να προσθέσουν και όχι μόνο τους διαλό-
γους, όπως τους ζητήθηκε. Στον πίνακα καταγράφονται σε αριθμητικό ποσοστό οι ήχοι 
που εντόπισαν γεγονός που κάνει ορατό τον συλλογισμό τους αλλά και τον τρόπο σκέ-
ψης τους που ακόμα διατηρεί βασικά χαρακτηριστικά ανιμισμού.  

Έτσι όπως φαίνεται και στους δύο πίνακες το σύνολο των παιδιών διαχώρισε τους ή-
χους αλλά και τις φωνές σε μεγάλο ποσοστό. Θεώρησαν τα ζώα και χαρακτήρες της 
ταινίας με διαλογικά μέρη και ταυτόχρονα ήχους του χώρου. Το λιοντάρι που είναι 
λογικό να εντυπωσιάσει τα περισσότερα παιδιά είναι ένας ομιλών χαρακτήρας, αλλά 
και ήχος βρυχηθμού όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και 2. Αναδείχθηκε η τάση των 
παιδιών αυτής της ηλικίας να αποδίδουν ανθρώπινες ιδιότητες σε μη ανθρώπινα όντα 
(ανθρωπομορφισμός) (Piaget, 1976) για ανθρωπομορφισμό, δηλαδή  στα ά αυτό είναι 
κάτι φυσικό και αναμενόμενο, ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί πως στο σύνολό 
τους εντόπισαν τόσο ήχους όπως ο θόρυβος της πόρτας που κλείνει, όσο και τους δια-
λόγους των ηρώων.  

Βρυχηθμός λιονταριού 100 

2092

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Γαύγισμα σκύλου 100 
Ήχος από βήματα 95% 
Ήχος από τρέξιμο 92% 
 Κλείσιμο πόρτας 78% 
Δοχείο νερού 26% 
Κλειδαριά 10% 
Το νερό (ήχος από πλατσούρισμα)  6% 

Πίνακας 2: Ποιους άλλους ήχους θα άκουγες αν η ταινία είχε ήχο; 

Η δημιουργία Storyboard αποδείχθηκε ένα ισχυρό εκπαιδευτικά εργαλείο που επηρέ-
ασε δυναμικά τη διαδικασία ανάπτυξης αυθεντικών διαλόγων από τα παιδιά. Η ύπαρξη 
εικόνων – στιγμιότυπων από τις βασικές σκηνές βοήθησε τα παιδιά να συνδυάσουν 
διάλογους με τα πρόσωπα και ήχους με τις σκηνές. Το storyboard λειτούργησε ως ο-
πτικό ερέθισμα αλλά και ως ανατροφοδότηση βοηθώντας τα παιδιά να προχωρήσουν 
στη χρονική αλληλουχία των σκηνών και των συμβάντων της ταινίας. Μέσα από τη 
διαδικασία δημιουργίας διαλόγων αλλά και τον σχεδιασμό αυτών με τη χρήση του 
storyboard μπόρεσαν να παρατηρήσουν εμπειρικά το μέγεθος των λέξεων, τις συλλα-
βές και βέβαια να συγκρίνουν την κάθε λέξη και πρόταση των σκηνών ώστε να προ-
βούν σε εκτιμήσεις και συγκρίσεις.   

Οι διάλογοι που δημιούργησαν δεν αλλοίωσαν την πλοκή της ταινίας και αυτό γιατί σε 
ένα πρώτο επίπεδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατανόησαν πλήρως την ταινία ως 
ιστορία. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των διαλόγων προς ηχογράφηση κάθε παιδί 
βοηθούσε το άλλο να κατανοήσει, να αλλάξει λέξεις, να γράψει μια ενδιαφέρουσα πρό-
ταση μέσα από ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές βοηθούσαν όλη την ομάδα, και ήταν 
ερωτήσεις κατανόησης της πλοκής  και ερωτήσεις  που αφορούσαν σε ποιο πρόσωπο 
θα μιλήσει ο χαρακτήρας (πρώτο, δεύτερο τρίτο).  

Η διατύπωση ερωτήσεων αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο παραγωγής προφορικού 
και γραπτού λόγου και είναι συχνό φαινόμενο όπως αναφέρεται και βιβλιογραφικά ως 
εκπαιδευτικοί και ερευνητές να διατυπώνουμε και οι ίδιοι ερωτήσεις κατά τη διαδικα-
σία γλωσσικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να καθοδηγήσουμε και να εστιάσουμε την 
συγκέντρωση των παιδιών στη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων (Silva, 
Strasser, Cain 2014). Στη δική μας μελέτη περίπτωσης τον συγκεκριμένο ρόλο τον α-
νέλαβαν τα παιδιά και έτσι ολοκλήρωσαν μία διαδικασία προβληματισμού με αποτε-
λεσματικότητα και συνεργασία.  

Ένα βασικό συμπέρασμα που εντοπίστηκε είναι πως οι αρχικοί διάλογοι που είχαν α-
ναφέρει στη νηπιαγωγό να γράψει στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στη ζωγραφιά τους, ε-
μπλουτίστηκαν με περισσότερες προτάσεις αλλά και σαφήνεια στο στάδιο της ηχογρά-
φησης. Παράλληλα, ενώ πολλά παιδιά ξέχασαν τα ακριβή λόγια των διαλόγων τους 
(δηλαδή το γραπτό κείμενο στο storyboard) κατά την ηχογράφηση δεν δίστασαν να 
ηχογραφήσουν παρόμοιες προτάσεις σε νόημα αφού είχαν κατανοήσει πλήρως την 

2093

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



πλοκή, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο με τους ήχους που είχαν εντοπίσει αφού πολλά παι-
διά δεν τους ηχογράφησαν. Είναι αποδεκτό πως για το ηλικιακό τους στάδιο  επρόκειτο 
για μία απαιτητική δραστηριότητα όπου τα παιδιά έπρεπε να ανταποκριθούν σε δύο 
γνωστικούς στόχους: της ομιλίας-ακρόασης και του γραπτού λόγου. Σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2002) η απομνημόνευση μικρών κειμένων ανήκει 
στην έννοια της επικοινωνίας ως πληροφορία ενώ η συνειδητοποίηση ότι «ο γραπτός 
λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας» ανήκει στην έννοια της επικοινωνίας ως κώ-
δικα. Επομένως ήταν κατέκτησαν τον πρώτο στόχο της απομνημόνευσης αλλά όχι πλή-
ρως φυσικά το δεύτερο δηλαδή της ανάγνωσης του κειμένου που είχαμε γράψει με τον 
απόλυτα συμβατικό τρόπο. 

Σε σχέση με την ανάπτυξη των διαλογικών μερών τα παιδιά σε ποσοστό 90% κατόρ-
θωσαν να ανταποκριθούν στην πρόκληση και μπόρεσαν να αποτυπώσουν το ρόλο τους 
αλλά και να δημιουργήσουν περιεκτικούς διαλόγους με σαφήνεια ταιριαστούς με την 
σκηνή που ηχογραφούσαν. Ειδικότερα, το 10% μόνο παρουσίασαν δυσκολία να δια-
χωρίσουν τον ευθύ λόγο των διαλόγων σε πρώτο πρόσωπο με το τρίτο πρόσωπο που 
χρησιμοποιείται στην αφήγηση. Έτσι σε ποσοστό 90% κατανόησαν πλήρως πως μι-
λούν εκ μέρους του χαρακτήρα και ηχογράφησαν με ευκολία στο πρώτο πρόσωπο ενι-
κού με την πρώτη προσπάθεια.  

Είναι επιπλέον βασικό πως η χρήση ταινιών βωβού κινηματογράφου αποτελεί μία α-
νοικτή ευκαιρία για αλλοδαπούς μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα γλωσσικής 
έκφρασης και επικοινωνίας να συμμετέχουν ισότιμα, να εκφραστούν ελεύθερα, κυρίως 
όμως να αλληλεπιδράσουν με την υπόλοιπη ομάδα.  Συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί μα-
θητές δεν αισθάνθηκαν παραγκωνισμένοι αντιθέτως συμμετείχαν ενεργά σε μία δρα-
στηριότητα που μπορούσαν να κατανοήσουν λόγω της έκφρασης, των συνειρμών και 
της γλώσσας του σώματος. Επιπλέον, η ανοικτή διαδικασία και επιλογή να ηχογραφή-
σει κάθε μαθητής τον χαρακτήρα ή το ζώο που εμφανίζεται στη σκηνή ή απλά ένα ήχο 
ενθάρρυνε τη γλωσσική έκφραση με τους ήχους από το περιβάλλον και βοήθησε τα 
παιδιά που είχαν δυσκολίες να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο τους.  

Ειδικά στην αρχή του σχολικού έτους τα περισσότερα αλλοδαπά παιδιά αισθάνονται 
μεγαλύτερη ασφάλεια να εκφραστούν με ήχους παρά να χρησιμοποιήσουν λέξεις και 
προτάσεις που δεν γνωρίζουν καλά ακόμα. Πρόσφατες έρευνες σε σχέση με τη γλώσσα 
αλλά και το γραμματισμό γενικότερα προτείνουν νέους τρόπους ενεργής εμπλοκής των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση ψηφιακών μέσων  όπως παιχνίδια και 
ταινίες που λειτουργούν υποστηρικτικά στη μάθηση και στην καλλιέργεια και ανά-
πτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου. Όπως έχει αναφέρει και η Hobbs με την 
έννοια του γραμματισμού εννοούμε την ικανότητα του να διαμοιραζόμαστε λειτουρ-
γικά επικοινωνιακά μηνύματα με τη χρήση συμβόλων έτσι ώστε να συμμετέχουμε ε-
νεργά στο κοινωνικό σύνολο (Hobbs, 2010).  

Ένα ολοκληρωμένο και στοχευόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στη χρήση 
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ταινιών βωβού κινηματογράφου μπορεί να αποδειχθεί το ίδιο χρήσιμο και εκπαιδευ-
τικά αξιοποιήσιμο  όσο και οι οργανωμένες γλωσσικές δραστηριότητες και ασκήσεις 
παραδοσιακής διδασκαλίας.  

Επίλογος 

Οι πρώτες ενδείξεις για τη χρήση του βωβού κινηματογράφου ως μέσο για την ανά-
πτυξη του προφορικού λόγου παιδιών προσχολικής αγωγής χαρακτηρίζονται ως θετι-
κές. Άλλωστε, η αξία του κινηματογράφου γενικά στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι μια 
ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία, που τελικά διαμορφώνει ένα δημιουργικό πε-
ριβάλλον μάθησης και επικοινωνίας, ένα πλαίσιο ενθάρρυνσης για όλους τους μαθητές 
χωρίς διαχωρισμό. Η δημιουργικότητα αναπτύσσεται εκεί όπου υπάρχει χώρος για να 
εκδηλωθεί και δεν πρέπει να υποτιμούμε την ανάγκη των μαθητών για ένα περιβάλλον 
κατάλληλο, που θα τους παρέχει τον χρόνο που χρειάζονται για να εκφραστούν ελεύ-
θερα και ουσιαστικά (Ferrari, et al 2009). Η δράση που εφαρμόσαμε αποτελεί απόδειξη 
παραγωγής δημιουργικού και καινοτόμου έργου από τα παιδιά με την τεχνολογία ως 
βοηθό. Η παραγωγή ψηφιακών έργων από παιδιά είναι ταυτόχρονα το αποτέλεσμα μίας 
ανοιχτής δημιουργικής διαδικασίας αλλά και ένα καινοτόμο προϊόν. Τα παιδιά στην 
ψηφιακή εποχή βιώνουν τη μετάβαση από τη θέση του θεατή στη θέση του παραγωγού 
και το σχολείο έχει την ευθύνη να προσφέρει εκείνες τις εμπειρίες που θα τα καταστή-
σουν ψηφιακά εγγράμματα.  

Έχει ενδιαφέρον να επαναληφθεί η εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση ώστε να μελετηθεί 
ποσοτικά η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, και να διαπιστωθεί εάν η εικόνα μπορεί 
να γίνει εργαλείο εμπλουτισμού του λεξιλογίου τους. Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτω-
σης θα μπορούσε επιπλέον να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της οργάνωσης μίας κινηματο-
γραφικής παραγωγής από τους ίδιους τους μαθητές ως επιμέρους στάδιο της παραγω-
γής ήχου. Γενικότερα η ενσωμάτωση των τεχνολογιών (νέων και παραδοσιακών) στην 
εκπαίδευση και η σύνδεσή τους με το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένας στόχος που 
πρέπει να επιτευχθεί στο διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον που αναπτύσ-
σεται. Η πρόσκληση είναι να ανταποκριθεί το σχολείο στις απαιτήσεις της τεχνολογι-
κής εξέλιξης ώστε να  δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 
και βαθύτερα τον κόσμο της επικοινωνίας και αξιοποιώντας προς όφελός τους τα σύγ-
χρονα εργαλεία.  
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http://blogs.sch.gr/dertv/2011/01/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF/
http://blogs.sch.gr/dertv/2011/01/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF/
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http://blogs.sch.gr/dertv/2011/01/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF/


Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011) «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) 
Πρόγραμμα Σπουδών», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Χατζησαββίδης, Σ. 2002 Ο Γλωσσικός γραμματισμός και η παιδαγωγική του γραμμα-
τισμού: Θεωρητικές συνιστώσες και δεδομένα από τη διδακτική πράξη, Διαθέ-
σιμο online  http://users.auth.gr/~sofronis/dimos/docs/ergasia116.pdf , προσπε-
λάστηκε στις 25/07/2016  
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Η δράση ManiARTists’ Expeditions: Έντεχνος Συλλογισμός και Τ.Π.Ε. 

στο μάθημα των Αγγλικών στην Ολοήμερη Ζώνη 

Μπίτσικα Πολυξένη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μ.Δ.Ε. 

bitsikaxenia83@hotmail.com 

Περίληψη 

Η δράση ManiARTists’ Expeditions είχε ως στόχο την αξιοποίηση της ζωγραφικής 

τέχνης στην διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών σαν μέσο ανάπτυξης του κριτι-

κού στοχασμού. Χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, βιβλία, κατασκευές, παιχνί-

δια, τραγούδια αλλά και μεθόδους ανάπτυξης της κριτικής σκέψης προσπαθήσαμε να 

παρατηρήσουμε, να σχολιάσουμε και να αναρωτηθούμε πάνω σε έργα τέχνης που σχε-

τίζονται με την καθημερινότητα των μαθητών/τριων, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες 

τους ενώ ταυτόχρονα εξασκούμασταν στην χρήση της αγγλικής γλώσσας. Στα πλαίσια 

της δράσης οργανώθηκε επίσης δανειστική βιβλιοθήκη τέχνης η οποία διαχειρίζεται 

από τους μαθητές/τριες του ολοημέρου αλλά έχουν πρόσβαση σε αυτή όλοι οι μαθη-

τές/τριες του σχολείου. Ακόμα, επισκεφθήκαμε μια πινακοθήκη ώστε να παρατηρή-

σουμε από κοντά και να βιώσουμε ένα χώρο παρουσίασης της τέχνης. Τέλος, φτιάξαμε 

και αναρτήσαμε στο διαδίκτυο ένα ψηφιακό βίντεο-λεύκωμα όπου μιλήσαμε για τα 

αγαπημένα μας έργα/ καλλιτέχνες που γνωρίσαμε μέσα από την δραση και τι μας συ-

γκίνησε σε αυτά. 

Λέξεις Κλειδιά Αγγλικά, Έντεχνος Συλλογισμός, Τ.Π.Ε., Ολοήμερο, Δράση 

Δημιουργός 

Σχεδιάστρια και εκπονήτρια της δράσης ήμουν η ίδια, ως υπεύθυνη εκπαιδευτικός για 

το μάθημα των Αγγλικών στη ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος της σχολικής μας 

μονάδας. Στη δράση συμμετείχαν περίπου 30 μαθήτριες/ες των τάξεων Α’-Ε’ Δημοτι-

κού, οι οποίες/οι παρακολουθούσαν το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας. Α-

φορμή για το σχεδιασμό υπήρξε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Κοινωφελούς Ιδρύμα-

τος που μας χορηγήθηκε και στήριξε οικονομικά και υλικά την πραγματοποίηση της 

δράσης. 

Συνθήκες Υλοποίησης 

Η δράση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 και πιο συγκεκριμένα 

από το Δεκέμβριο του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2016, στο μάθημα των Αγγλικών κατά 

τη διάρκεια της Ολοήμερης Ζώνης του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου όπου εργαζό-

μουν ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Τα τμήματα των Αγγλικών ήταν τα εξής : A’-

B’ τάξεις (συνδιδασκαλία) 3 διδακτικές ώρες την εβδομάδα (35 λεπτά x 3), Γ’-Ε’ τάξεις 

(συνδιδασκαλία) 2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα(50 λεπτά x 2) και τέλος Δ’ τάξη 1 

διδακτική ώρα την εβδομάδα(50 λεπτά). Το μάθημα φιλοξενούνταν σταθερά σε μια 
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συγκεκριμένη αίθουσα του σχολείου που χρησιμοποιούνταν από ένα τμήμα της Β’ τά-

ξης κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης. Στη συγκεκριμένη αίθουσα είχαμε ορίσει μια 

«γωνιά» για να αναρτούμε τα έργα του μαθήματος των Αγγλικών του Ολοημέρου ή -

όπως αυτοαποκαλούμασταν- των ManiARTists. Για τις ανάγκες του μαθήματος, χρη-

σιμοποιούσαμε ένα τροχήλατο προβολέα, τον προσωπικό μου φορητό υπολογιστή, φο-

ρητά ηχεία καθώς και ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, είχαμε ορίσει συ-

γκεκριμένα ράφια ενός επίπλου που φιλοξενούσαν τη δανειστική βιβλιοθήκη των 

ManiARTists, τους φακέλους/portfolios των ManiARTists καθώς και τη γραφική ύλη 

που χρησιμοποιούσαμε στα μαθήματά μας. Οι ώρες λειτουργίας της δανειστικής βι-

βλιοθήκης ήταν δυο διαλείμματα των 10 λεπτών, ένα στην πρωινή ζώνη και ένα στη 

ζώνη του ολοημέρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μαθητών/τριών του 

σχολείου. 

Στοχοθεσία 

Η δράση είχε ως στόχο να εισάγει ένα ή περισσότερα έργα τέχνης (κυρίως ζωγραφικά) 

μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. σε κάθε θεματική ενότητα ώστε να διεγείρει τα συ-

ναισθήματα των μαθητών/τριων, να τους παρακινήσει να σκεφτούν πάνω σε αυτά, να 

μιλήσουν και να τα συσχετίσουν με δικά τους βιώματα, να εκφράσουν τις προτιμήσεις 

τους και να παράγουν εν τέλει τα δικά τους έργα. Η προβολή του εκάστοτε έργου γινό-

τανε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας μέσω προτζέκτορα σε 

μεγάλη επιφάνεια . Το όχημα για όλα αυτά ήταν η Αγγλική γλώσσα, με δραστηριότητες 

προσαρμοσμένες στο γνωστικό και ηλικιακό επίπεδο των μαθητών/τριων. Με τον 

τρόπο αυτό νοηματοδοτούνταν η εξάσκηση στην ξένη γλώσσα μέσα από ένα νέο, πρω-

τότυπο τρόπο για τα δεδομένα των περισσότερων μαθητών/τριών.  

Επίσης, η εγκατάσταση μιας «Βιβλιοθήκης Τέχνης» στην αίθουσα που λειτουργεί το 

τμήμα Αγγλικών του Ολοημέρου είχε ως στόχο να ενθαρρύνει την ανακαλυπτική μέ-

θοδο μάθησης και την ανάπτυξη της υπευθυνότητας καθώς οι συμμετέχοντες μαθη-

τές/τριες αφού θα εξοικειώνονταν με τη δράση, θα μπορούσαν να αναζητούν μόνοι 

τους υλικό για τις δραστηριότητες, να παίρνουν ιδέες για τα δικά τους έργα, να ανακα-

λύπτουν και να απολαμβάνουν μορφές τέχνης όπως αυτές απεικονίζονται σε βιβλία 

κατάλληλα για την ηλικία τους. Επίσης, η βιβλιοθήκη αυτή θα ήταν προσβάσιμη και 

στους υπόλοιπους μαθητές/τριες του σχολείου ώστε να γίνει διάχυση της γνώσης σε 

όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση και το δανεισμό 

της «Βιβλιοθήκης Τέχνης» θα ήταν οι ίδιοι οι μαθητές/τριες του Ολοήμερου Προγράμ-

ματος που συμμετείχαν στη δράση, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. 

 Η δράση πρότεινε επίσης μια επίσκεψη των μαθητών/τριων του Ολοημέρου στην Ε-

θνική Πινακοθήκη στην Αθήνα ώστε να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια βιω-

ματική εμπειρία σε ένα χώρο Τέχνης, να ξεναγηθούν, να στοχαστούν κριτικά καθώς 

και να απολαύσουν δια ζώσης ζωγραφικούς πίνακες Ελλήνων καλλιτεχνών.  
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Σαν τελικό έργο της δράσης, είχε τεθεί ως στόχος η παραγωγή ενός βίντεο όπου οι 

συμμετέχοντες μαθητές/τριες θα παρουσίαζαν συνοπτικά κάποια από τα αγαπημένα 

τους καλλιτεχνικά έργα και καλλιτέχνες στα Αγγλικά. Το βίντεο θα έπρεπε να αναρτη-

θεί στο διαδίκτυο ώστε να κοινοποιηθεί ένα μέρος του έργου των μαθητών/τριων και 

να μπορούν να ανατρέχουν και οι ίδιοι/ες σε αυτό όποτε το επιθυμούν. 

Οι τέσσερις επιμέρους στόχοι της δράσης ManiARTists’ Expeditions θα μπορούσαν να 

παρομοιαστούν με τα μέρη ενός αέναου κύκλου. Η δράση από την αρχή έως το τέλος 

της σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε με στόχο να παροτρύνει τους μαθητές/τριες να εξοι-

κειωθούν με τη σύνδεση και τη δημιουργική αλληλεπίδραση του ψηφιακού με τον έ-

ντυπο κόσμο καθώς και της ψηφιακής με την ενσώματη εμπειρία.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της 

δράσης βασίστηκε στις θεωρίες των Jean Lave και Etienne Wenger(1991) για τον κοι-

νωνικό χαρακτήρα της μάθησης και τις κοινότητες πρακτικής εργασίας, στη θεωρία 

των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner(1983) καθώς επίσης και στη 

μεθοδολογία του David Perkins(1994) για την εις βάθος παρατήρηση έργων τέχνης με 

στόχο την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των υποκειμένων. 

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος που σχετίζονται άμεσα με τη 

δράση είναι τα Αγγλικά καθώς αυτά ήταν η γλώσσα εργασίας, τα Εικαστικά καθώς 

αποτελούσαν οργανικό κομμάτι στο σχεδιασμό κάθε μαθήματος και το μάθημα των 

Τ.Π.Ε αφού οι μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν με τη χρήση του διαδικτύου ώστε το μά-

θημα των Αγγλικών να γίνει πιο άμεσο, διαδραστικό, ενδιαφέρον και εν τέλει διαχρο-

νικό αφού μέρη της δράσης έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και οι συμμετέχοντες/ουσες 

μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά ανά πάσα στιγμή. Επίσης άλλα γνωστικά αντικείμενα 

που σχετίζονται με τη δράση είναι η Γλώσσα αφού οι μαθητές/τριες δανείζονταν ελλη-

νικά βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη που φτιάξαμε, η Γεωγραφία καθώς αναζη-

τούσαμε στο χάρτη τις χώρες/τόπους καταγωγής ή εργασίας των καλλιτεχνών, η Ιστο-

ρία/Μυθολογία όταν ασχοληθήκαμε με τα κυκλαδικά ειδώλια ή αναζητήσαμε ελληνι-

κούς μύθους που ενέπνευσαν σύγχρονους καλλιτέχνες ή όταν προσπαθήσαμε να σκε-

φτούμε με ποιον ελληνικό μύθο θα μπορούσαμε να συνδέσουμε αυτό που παρατη-

ρούμε.  

Μεθοδολογία Ανάπτυξης – Θεωρίες Μάθησης 

Ένα βασικό ζητούμενο στο σχεδιασμό της δράσης και των επιμέρους δραστηριοτήτων 

ήταν η διαθεματικότητα. Οι ιδέες για τη θεματολογία της εβδομάδας όπως και οι δρα-

στηριότητες προέρχονταν από ποικίλες πηγές όπως π.χ. σχολικά μαθήματα (Τ.Π.Ε., 

Εικαστικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Γλώσσα, Μουσική), την οικογένεια, τη φύση και το 
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περιβάλλον, τις προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών/τριων. Για τον ίδιο 

λόγο, οι δραστηριότητες σχεδιάζονταν ώστε να ενεργοποιούν προηγούμενη γνώση των 

μαθητών/τριων σε σχέση με το περιεχόμενο ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να συνδέ-

σουν και να συγκρατήσουν αποτελεσματικότερα τη νέα γνώση, τονώνοντας ταυτό-

χρονα την αυτοπεποίθηση τους. 

Για την επίτευξη των παιδαγωγικών και μαθησιακών στόχων, υπήρχε ποικιλία στο εί-

δος των δραστηριοτήτων προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στους πολλαπλούς 

τύπους νοημοσύνης των μαθητών/τριων. Για παράδειγμα, υπήρχαν δραστηριότητες ό-

που οι μαθητές/τριες μπορούσαν να τραγουδήσουν και/ή να χρησιμοποιήσουν το σώμα 

τους, να κατασκευάσουν κάτι, να μιλήσουν, να συζητήσουν/διαπραγματευτούν μια ι-

δέα με τους συμμαθητές/τριές τους, να παίξουν ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, να πα-

ρατηρήσουν ένα ζωγραφικό έργο στον υπολογιστή ή σε κάποιο βιβλίο κ.ο.κ. Ακόμα, η 

εμπλοκή όλων των δεξιοτήτων σε κάθε διδακτική ώρα (speaking, listening, reading, 

writing) ειδικά για τις μεγαλύτερες τάξεις (Γ’-Δ’-Ε’) αποτελούσε ζητούμενο κατά τον 

σχεδιασμό του μαθήματος και με την κατάλληλη στήριξη και καθοδήγηση πρόσφερε 

αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης στους μαθητές/τριες. 

Επίσης, γινόταν προσπάθεια ώστε να υπάρχει ποικιλία στα μέσα παρουσίασης και ο-

πτικοποίησης της πληροφορίας ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματικότερη κατανό-

ηση (βιβλία, καρτέλες, βίντεο, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, μουσική καθώς 

και προηγούμενα έργα και κατασκευές των ίδιων των μαθητών/τριων που βρίσκονταν 

αναρτημένα στη «γωνιά μάθησης» των ManiARTists στην αίθουσα αλλά και διαδι-

κτυακά στο ψηφιακό ημερολόγιο της τάξης). Όλοι οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν 

στο μάθημα των Αγγλικών του Ολοημέρου διατηρούσαν ένα προσωπικό portfolio σε 

ένα διάφανο φάκελο το οποίο περιείχε όλες τις εργασίες και τα παιχνίδια που είχαμε 

πραγματοποιήσει στα προηγούμενα μαθήματα. Οι φάκελοι φυλάσσονταν σε συγκεκρι-

μένο σημείο της αίθουσας και οι μαθητές/τριες τον είχαν πάντα δίπλα τους κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε προηγούμενες γνώσεις ή 

ακόμα και να ολοκληρώνουν εργασίες που εκκρεμούσαν από προηγούμενα μαθήματα. 

Σε αρκετές δραστηριότητες και παιχνίδια, οι μαθητές/τριες σχημάτιζαν, υπό την καθο-

δήγησή μου, ζεύγη ή μικρές ομάδες με στόχο την ομαδοσυνεργατική μάθηση και την 

αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης μεταξύ των μελών των ζευγών και των ομά-

δων. Ομαδοσυνεργατική ήταν και η διαχείριση της δανειστικής βιβλιοθήκης καθώς γι-

νόταν καταμερισμός εργασιών και ρόλων στους συμμετέχοντες μαθητές/τριες με στόχο 

από τη μια τη βέλτιστη λειτουργία της βιβλιοθήκης και από την άλλη την «επιμόρ-

φωση» και συμμετοχή νέων μελών τόσο στο σκέλος της διαχείρισης όσο και σε αυτό 

του δανεισμού. Η βιβλιοθήκη παρείχε ένα εναλλακτικό αλλά ταυτόχρονα αυθεντικό 

χώρο μάθησης και καλλιέργειας της αυτονομίας των μαθητών/τριων αφού δημιουρ-

γούσε ευκαιρίες κοινωνικής συναναστροφής, συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και 

συμβουλών μεταξύ των μελών της όπως επίσης και την αίσθηση του ανήκειν σε μια 

κοινότητα πρακτικής εργασίας.  
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Τόσο στις μικρότερες όσο και στις μεγαλύτερες τάξεις προσπαθήσαμε να προσεγγί-

σουμε βιωματικά τα εικαστικά έργα που μας απασχόλησαν, ανάλογα με τις ηλικιακές 

και γνωστικές ικανότητες των μαθητών/τριων κάθε τμήματος. Προκειμένου να γίνει 

αυτό, χρησιμοποιήσαμε τεχνικές παρατήρησης, εμβάθυνσης και κριτικού στοχασμού 

όπως αυτές αναφέρονται στον Perkins(1994) και στο έργο του “The Intelligent Eye: 

Learning to Think by Looking at Art”. Στις μεγαλύτερες τάξεις (Γ’, Δ’, Ε’), χρησιμο-

ποιήσαμε δυο «ρουτίνες σκέψης», το CSI (Color-Symbol-Image) και το See-Think-

Wonder όπως αυτές παρουσιάζονται στην προσέγγιση του Έντεχνου Συλλογισμού του 

προγράμματος Project Zero του Πανεπιστημίου του Harvard. Η προσέγγιση του Έντε-

χνου Συλλογισμού, εκτός από την εξάσκηση σε μαθησιακούς στόχους που στην προ-

κειμένη περίπτωση ήταν η εκμάθηση Αγγλικών, στοχεύει και στην ενεργοποίηση της 

κριτικής σκέψης των μαθητών/τριων μέσω της ανάδυσης ανοιχτών ερωτημάτων, της 

επιχειρηματολογίας, της αμφισβήτησης και της δημιουργίας κουλτουρας στοχασμού 

στη σχολική αίθουσα αλλά και έξω από αυτή. 

Τρόπος Υλοποίησης 

Η δράση χωρίζεται σε τέσσερις αλληλοσυνδεόμενους τομείς, τις θεματικές ενότητες 

της εβδομάδας, τη δανειστική βιβλιοθήκη, την ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην 

Αθήνα και την δημιουργία βίντεο όπου οι μαθητές/τριες αυτοπαρουσιάζονται και μι-

λούν για τις εμπειρίες τους μέσα από τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

κάθε τομέας αναλυτικά.  

 Κάθε εβδομάδα επέλεγα μια θεματική ενότητα και έπειτα ένα καλλιτεχνικό έργο ή 

εναν καλλιτέχνη/δα για να σχεδιάσω τις εργασίες μας. Η επιλογή της θεματικής ενότη-

τας συχνά βασιζόταν σε γιορτές εκείνης της εβδομάδας ή σε θεματικές ενότητες που 

υπάρχουν στα σχολικά βιβλία (π.χ. Γιορτές Χριστουγέννων– Κάλαντα Νικηφόρος Λύ-

τρας, Εθνική Εορτή 25ης Μαρτίου –Ο Ήρως Αθανάσιος Διάκος Θεόφιλος Χατζημι-

χαήλ, Γιορτή Μητέρας–Ψυχομάννα Νικόλαος Γύζης, Αγίου Βαλεντίνου–Love Robert 

Indiana, Κατοικίδια Ζώα–Self-portrait with Monkeys Frida Kahlo, Τροφές–Dance Ed 

Ruscha). Μετά την επιλογή της θεματικής ενότητας, γινόταν ο σχεδιασμός και η δια-

φοροποίηση των δραστηριοτήτων ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις διδα-

χθείσες αλλά και γενικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών/τριων 

του τμήματος. Αρχικά, γινόταν η παρουσίαση του έργου στους μαθητές /τριες με τη 

βοήθεια του διαδικτύου και του προβολέα και ζητούσα να περιγράψουν τι βλέπουν 

κάνοντας ταυτόχρονα επανάληψη σε λεξιλόγιο που γνώριζαν ή εισάγωντας νέο προ-

κειμένου να τους/τις βοηθήσει στις περιγραφές τους. Έπειτα ζητούσα να μιλήσουν για 

το τι πιστεύουν και τι αναρωτιούνται παρατηρώντας το συγκεκριμένο έργο. Με τον 

τρόπο αυτό προσπαθούσαμε να εξασκηθούμε στον κριτικό στοχασμό. Με τις μεγαλύ-

τερες τάξεις αυτό μπορούσε να πάρει τη μορφή του «παιχνιδιού» See-Think-Wonder 

όπως αναφέρεται στις δραστηριότητες του Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard. 

Επίσης, κάποιες φορές αναφερθήκαμε στις βιογραφίες των καλλιτεχνών προκειμένου 

να τις συνδέσουμε με ζητήματα που μας αφορούν π.χ. Θεόφιλος Χατζημιχαήλ – Εμφά-
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νιση/Ψυχικές Διαταραχές/Δημιουργικότητα/Διαφορετικότητα, Frida Kahlo – Εμφά-

νιση/ Κινητικά Προβλήματα/ Σωματική Νόσος/Δημιουργικότητα/Διαφορετικότητα. 

Και πάλι, οι συζητήσεις και ο αναστοχασμός που προέκυπτε ήταν προσαρμοσμένος 

στις ηλικίες και τα ερεθίσματα των μαθητών/τριων. Έπειτα, ακολουθούσαν δραστη-

ριότητες που συνέδεαν τη θεματική ενότητα και το έργο με αγαπημένες μας δραστη-

ριότητες για παράδειγμα τραγούδια, ψηφιακά ή κλασσικά γλωσσικά παιχνίδια (π.χ. 

Bingo) με το λεξιλόγιο της ενότητας, επιτραπέζια παιχνίδια (π.χ. Roll a Miro), σύντομα 

βίντεο animation στο διαδίκτυο με τις βιογραφίες των καλλιτεχνών κατάλληλα για μι-

κρές ηλικίες ή βίντεο με κάποια από τα έργα τους, ανάγνωση βιβλίων σχετικά με τη 

θεματική μας ενότητα ή κόμικς σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, αγαπημένη δραστηριότητα 

ήταν η σύγκριση και η αντίθεση του βασικού έργου της ενότητας με έργα ίδιας ή άλλης 

περιόδου πάνω στη ίδια θεματική π.χ. για τη γιορτή της Μητέρας σύγκριση/αντίθεση 

του πίνακα της Ψυχομάννας του Ν. Γύζη με τη φωτογραφία του Daifu Motoyuki Family 

και τη φωτογραφία του Γιάννη Μπεχράκη με τον πρόσφυγα πατέρα που προχωράει 

βρεγμένος στην εθνική οδό έχοντας αγκαλιά το μικρό παιδί του. Η δραστηριότητα αυτή 

ήταν μια περαιτέρω ευκαιρία για την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού αλλά και 

την νοηματοδότηση επαναληπτικών δραστηριοτήτων που αφορούν στο λεξιλόγιο και 

τις γραμματικοσυντακτικές δομές της Αγγλικής Γλώσσας. Ακόμα μια αγαπημένη δρα-

στηριότητα ήταν η σύνθεση νέων εικαστικών έργων από τους ίδιους τους μαθητές/τριες 

όπως στην περίπτωση του Dance του Ed Ruscha όπου τα παιδιά έφτιαξαν τα δικά τους 

έργα και όπως ανέφεραν στην παρουσίασή τους φαντάστηκαν ότι τα κατασκεύασαν με 

χρώματα από υλικά όπως φράουλες, ανανάδες, σύννεφα, χώμα, γρασίδι και θάλασσα! 

Άλλες κατασκευές ήταν τα cut-outs βασισμένα στο Σαλιγκάρι του Henry Matisse και η 

επιγραφή love βασισμένη στο Love του Robert Indiana. Προκειμένου να υπάρχει ένα 

ημερολόγιο της δράσης ManiARTists’ Expeditions όπου οι μαθητές/τριες θα μπορού-

σαν να ανατρέχουν ώστε να ξαναβλέπουν τα έργα που παρατηρήσαμε, τα βίντεο που 

είδαμε ή φωτογραφίες από τις δικές τους δραστηριότητες, είχαμε ένα ψηφιακό διαδρα-

στικό πίνακα ανακοινώσεων Padlet. 

 Ο επόμενος τομέας της δραστηριότητας ήταν η οργάνωση και λειτουργία μιας δανει-

στικής βιβλιοθήκης τέχνης ή όπως την ονομάσαμε της ManiARTists’ Lending Library. 

Καθώς τα βιβλία έφταναν σε δόσεις, η βιβλιοθήκη αρχικά λειτουργούσε μόνο για τους 

μαθητές/τριες του ολοημέρου, σύντομα όμως ξεκίνησε τους δανεισμούς και σε μαθη-

τές/τριες της πρωινής ζώνης. Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης ήταν γνωστές και 

συγκεκριμένες κάθε εβδομάδα, το δεύτερο διάλειμμα κάθε Πέμπτης στην πρωινή ζώνη 

και το πρώτο διάλειμμα κάθε Παρασκευής στη ζώνη του Ολοημέρου. Όσοι μαθη-

τές/τριες ήθελαν να συμμετέχουν στη διαχείρηση της βιβλιοθήκης εξοικειώθηκαν από 

την πρώτη στιγμή με τον τρόπο λειτουργίας της. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στη 

βιβλιοθήκη είτε στην οργάνωση και τη λειτουργία είτε για να δανειστούν, έδειξαν με-

γάλη υπευθυνότητα και προθυμία, συνέπεια στις ώρες λειτουργίας και στις ημερομη-

νίες επιστροφών καθώς και σεβασμό στην αίθουσα που φιλοξενούσε τη βιβλιοθήκη. Η 

βιβλιοθήκη μας είχε και ένα ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων Padlet όπου η ίδια αναρ-

τούσα τίτλους βιβλίων που είχαμε στη βιβλιοθήκη μας και σχετίζονταν με τη θεματική 
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ενότητα της εβδομάδας και οι μαθητές/τριες μπορούσαν να αναρτήσουν τα σχόλια τους 

για κάποιο βιβλίο που δανείστηκαν.  

 Το τρίτο μέρος της δραστηριότητας και αυτό για το οποίο ανυπομονούσαν μικροί με-

γάλοι όλη τη χρονιά ήταν η ολοήμερη εκπαιδευτική μας επίσκεψη στην Αθήνα και πιο 

συγκεκριμένα στην Εθνική Πινακοθήκη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι 

το σχολείο μας δεν πάει ποτέ εκδρομές εκτός πόλης οπότε κάποιοι γονείς ήταν ιδιαί-

τερα διστακτικοί αν όχι φοβισμένοι. Στην Πινακοθήκη ξεναγηθήκαμε στους χώρους 

της, κυρίως όμως μέσω της ξεναγού μας εστιάσαμε σε συγκεκριμένα ζωγραφικά έργα, 

τα περιγράψαμε, τα παρατηρήσαμε και αναστοχαστήκαμε σε σχέση με αυτά. Έπειτα 

πήγαμε στο παιδικό εργαστήρι όπου και εκεί κάναμε ελεύθερα τις δικές μας δημιουρ-

γίες. 

Το τελευταίο κομμάτι της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός βίντεο ή καλύτερα 

ενός ψηφιακού λευκώματος όπου τις φωτογραφίες από τις δημιουργίες και τα έργα 

όλης της χρονιάς τις πλαισιώνει ο λόγος των μαθητών/τριων. Πιο αναλυτικά, οι μαθη-

τές/τριες αυτοπαρουσιάζονται και λένε ποιοί καλλιτέχνες ή ποιά έργα ή ποιές δραστη-

ριότητες τους άρεσαν περισσότερο στο πρόγραμμα “ManiARTists’ Expeditions” και 

γιατί. Οι μαθητές/τριες φάνηκαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα αυτή τη διαδικασία ψη-

φιακής ηχογράφησης-αναστοχασμού μέσω του εργαλείου Voocaroo και ζητούσαν να 

την επαναλάβουν ξανά και ξανά μέχρι «να τα πούμε καλά» και αυτό ήταν μια από τις 

πιο επιτυχημένες δραστηριότητες του προγράμματος. Τα παιδιά ζητούσαν να ακούν 

και να βλέπουν όλα μαζί στην τάξη τόσο το βίντεο με τις ηχογραφήσεις τους όσο και 

τα άλλα δυο βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και παρουσιάζουν τις «αποστο-

λές» τους. 

Συμπεράσματα – Αναστοχασμός 

Όσoν αφορά στο πρώτο μέρος της δράσης ManiARTists’ Expeditions, τις εβδομαδιαίες 

θεματικές ενότητες με την παρουσίαση ενός έργου τέχνης ή ενός καλλιτέχνη και τις 

περαιτέρω δραστηριότητες ανάπτυξης, μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι κατακτήθη-

καν αφού οι μαθητές/τριες εξασκήθηκαν στην Αγγλική γλώσσα μέσα από σχετικές και 

κατάλληλες δραστηριότητες και τη χρησιμοποίησαν για να εκφράσουν τη γνώμη τους, 

τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματά τους. Επίσης εξασκήθηκαν τόσο στη χρήση 

Τ.Π.Ε στο μάθημα των Αγγλικών αλλά και στην ανάπτυξη κριτικού στοχασμού, σχε-

τίστηκαν με αρκετά έργα και καλλιτέχνες και πρόσφεραν ιδιαίτερα εποικοδομητικά και 

πρωτότυπα σχόλια.  

Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, τη δανειστική βιβλιοθήκη Τέ-

χνης, κατορθώσαμε να την οργανώσουμε και να τη θέσουμε σε λειτουργία ιδιαίτερα 

σύντομα και μάλιστα να τη διαχειρίζονται οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, τόσο του Ολοημέ-

ρου όσο και αργότερα κάποιοι/ες της πρωινής ζώνης. Ο ρόλος μου τις ώρες λειτουργίας 

της βιβλιοθήκης ήταν –όπως είχε σχεδιαστεί- περισσότερο βοηθητικός και εποπτικός 
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παρά λειτουργικός/ διαχειριστικός. Οι δανεισμοί που έχουν καταγραφεί στα ειδικά έ-

ντυπα της βιβλιοθήκης μας είναι πάνω από 200 στο διάστημα περίπου 4 μηνών.  

Στο τρίτο μέρος της δραστηριότητας, την επίσκεψη μας στην Εθνική Πινακοθήκη στην 

Αθήνα, μπορούμε επίσης να πούμε ότι κατακτήσαμε τους στόχους μας αφού η εκδρομή 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και τόσο οι μαθητές/τριες όσο και γονείς τους ήταν εν-

θουσιασμένοι με την εμπειρία τους. Η εκδρομή επίσης βοήθησε τις συνοδούς εκπαι-

δευτικούς να έρθουμε πιο κοντά τόσο με τα παιδιά όσο και με τους γονείς τους. Τέλος 

έγινε διάχυση της θετικής μας εμπειρίας τόσο στη σχολική όσο και στην τοπική κοινό-

τητα και δημιουργήθηκε θετικό κλίμα ανυπομονησίας για τις δράσεις της επόμενης 

σχολικής χρονιάς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι στις δηλώσεις προτίμησης 

για μάθημα ειδικότητας στη ζώνη του ολοημέρου για το επόμενο σχολικό έτος, η πρώτη 

προτίμηση ήταν τα Αγγλικά, ξεπερνώντας ακόμα και τη Φυσική Αγωγή, διαχρονική 

προτίμηση των μαθητών/τριων στα περισσότερα σχολεία. 

Όσον αφορά στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της δραστηριότητας, το βίντεο-λεύκωμα 

όπου οι μαθητές/τριες αυτοπαρουσιάζονται και μιλούν για το αγαπημένο τους έργο/ 

καλλιτέχνη/ βιβλίο/ δραστηριότητα στα Αγγλικά, η επιτυχία είναι σχετική για την ώρα. 

Οι μαθητές/τριες απόλαυσαν ιδιαίτερα τη διαδικασία της ψηφιακής ηχογράφησης και 

αναπαραγωγής της φωνής τους στα Αγγλικά και ζητούσαν συνεχώς να προσπαθήσουν 

για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο λόγος που το αντίστοιχο βίντεο άρ-

γησε να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έχει πολύ χαμηλό αριθμό παρακολουθήσεων, σε 

αντίθεση με το πρώτο βίντεο όπου παρουσιάζεται η δραστηριότητα σαν σύνολο. Πα-

ρόλα αυτά, το είδαμε αρκετές φορές μέσα στην τάξη, τα παιδιά φάνηκαν να νιώθουν 

περήφανα και να το παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσήλωση. Το θετικό στοιχείο είναι 

ότι το ψηφιακό τους λέυκωμα μπορεί να μην είναι ακόμα ιδιαίτερα δημοφιλές, θα είναι 

όμως πάντα εκεί να το ακούνε καθώς μεγαλώνουν και εξελίσσουν τις γνώσεις τους 

στην ξένη γλώσσα –στην προκειμένη τα Αγγλικά. 

Μια παράλληλη δραστηριότητα που δεν στέφθηκε με ιδαίτερη επιτυχία για τεχνικούς 

λόγους ήταν οι δυο διαδικτυακοί πίνακες Padlet που δημιουργήθηκαν για το πρό-

γραμμα. Δυστυχώς η πλειοψηφία των παιδιών δεν μπορούσε να μπει στις δυο αυτές 

σελίδες και μιας που δεν είχα π.χ. ιστολόγιο για να επισυνάψω έναν ενεργό σύνδεσμο, 

κάτι τέτοιο έγινε δυνατό αρκετά αργά, όταν έγινε η ανάρτηση των βίντεο στο YouTube.  

Ta καινοτόμα στοιχεία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ManiARTists’ Expeditions 

για τη σχολική μας μονάδα ήταν πολλά και ποικίλα. Το εντυπωσιακότερο ίσως από όλα 

ήταν ότι πήγαμε εκπαιδευτική εκδρομή εκτός πόλης, κάτι που δε συμβαίνει ποτέ στο 

σχολείο μας. Μια άλλη νέα εκπαιδευτική πρακτική ήταν η οργάνωση δανειστικής βι-

βλιοθήκης στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλες οι μαθήτριες/ες του σχολείου και την 

οποία θα τη διαχειρίζονται οι ίδιοι, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν το ρόλο του συ-

ντονιστή/ επιβλέποντα. Επίσης, ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές/τριες του Ολοημέ-

ρου στο μάθημα των Αγγλικών είχαν προσωπικό portfolio με τις εργασίες τους το οποίο 

παρέμενε στην αίθουσα και το παρέλαβαν τα παιδιά με τη λήξη του έτους. Τα παιδιά 
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υιοθέτησαν ένθερμα την πρακτική του portfolio από την αρχή και αξιολογώντας αυτή 

την κίνηση μπορώ να πω ότι ενίσχυσε την ταυτότητα τόσο της εκπαιδευτικής δραστη-

ριότητας όσο και του Ολοημέρου εν γένει. Ο ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων Padlet 

και η χρήση του σαν ψηφιακό ημερολόγιο μαθήματος αλλά και χώρος σχολιασμού των 

βιβλίων της βιβλιοθήκης είναι επίσης μια νέα πρακτική για το σχολείο μας. Το ίδιο 

ισχύει και για την ψηφιακή ηχογράφηση των απόψεων, των προτιμήσεων και των ε-

μπειριών των μαθητών/τριών και τη μετέπειτα χρήση τους για τη δημιουργία ενός βί-

ντεο-λευκώματος που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που ε-

φαρμόστηκε συστηματικά στο σχολείο μας η προσέγγιση της εκπαίδευσης μέσα από 

την Τέχνη για το μάθημα των Αγγλικών όπως επίσης και η ανάπτυξη στοχαστικών 

ικανοτήτων μέσα από την Τέχνη. 

Ο ζωτικός ρόλος και η εμπλοκή των Τ.Π.Ε. στη δράση ManiARTists’ Expeditions και 

κατ’ επέκταση στο μάθημα των Αγγλικών αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας οργανικής 

συμπερίληψης των Νέων Τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημά-

των μας, ακόμα και από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Οι μαθητές/τριες εξοικειώ-

θηκαν με τρόπους αναζήτησης της γνώσης τόσο σε ψηφιακά όσο και αναλογικά περι-

βάλλοντα και έμαθαν μέσα από παιχνίδια τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και στον πίνακα 

ή στο χαρτί. Ζωγράφισαν σε χαρτόνια, είδαν τα έργα και άκουσαν τη φωνή τους στο 

διαδίκτυο και έπειτα αξιολόγησαν την εμπειρία τους σε ένα κομμάτι χαρτί. Εξοικειώ-

θηκαν με την στοχαστική παρατήρηση έργων τέχνης μέσα από ερωτήματα που δεν ε-

πιζητούν προφανή απάντηση και χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους στα αγγλικά ώστε 

να πλοηγούνται από τον ψηφιακό στον αναλογικό κόσμο και πάλι πίσω. 
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Οπτικοακουστική εκπαίδευση και διδασκαλία της Ιστορίας με αξιοποίηση του 

διαδικτύου. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος – οι πρόσφυγες 
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Περίληψη 

Η Ιστορία είναι μάθημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδείκνυται η διδασκαλία της 

να ακολουθεί τις αρχές της εποπτικότητας και της βιωματικότητας, στο πλαίσιο της 

οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ο εμπλουτισμός της 

διδασκαλίας με πρόσθετο οπτικοακουστικό διαδικτυακό υλικό. Στην εργασία προτεί-

νονται καλές πρακτικές εμπλουτισμένης διδασκαλίας με χρήση των Τ.Π.Ε., οι οποίες 

αφορούν το Μικρασιατικό Πόλεμο (1919-1922) που διδάσκεται στην τρίτη τάξη, Γυ-

μνασίου και Λυκείου. Η εικόνα, ο ήχος και ο συνδυασμός εικόνας, ήχου και κίνησης 

συνεισφέρουν τόσο στην κατανόηση και αφομοίωση του μαθήματος όσο και στη δια-

μόρφωση καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην καλλιέργεια οπτικοακουστικού και ψη-

φιακού γραμματισμού και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας 

και της αισθητικής κρίσης των μαθητών. Η παράθεση του υλικού, μαζί με κατάλληλα 

διαμορφωμένες δραστηριότητες αποτελούν εφόδια στη διδακτική εργαλειοθήκη του 

εκπαιδευτικού της τάξης. Επιπρόσθετα, το υλικό, σε συνδυασμό με την επιλογή του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου, αποτελεί πλαίσιο ευαισθητοποίησης σε επίκαιρα σημα-

ντικά ζητήματα, όπως των προσφύγων πολέμου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε, διαδίκτυο, οπτικοακουστική εκπαίδευση, Ιστορία, πρόσφυγες 

Εισαγωγή 

Το μάθημα της Ιστορίας θεωρείται σημαντικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

καθώς η σπουδή του παρελθόντος σε όλες της τις εκφάνσεις, συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής σκέψης και, συνακόλουθα, στην κατανό-

ηση του παρόντος, στο σχεδιασμό του μέλλοντος και στην προετοιμασία συνειδητών 

πολιτών (Α.Π.Σ. Ιστορίας, 2003). Ωστόσο, η διδασκαλία της Ιστορίας συναντά πολλές 

αντικειμενικές δυσχέρειες, καθώς οι μαθητές δεν έχουν εμπειρία του παρελθόντος και 

συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση ιστορικών όρων και εννοιών με υψηλό επίπεδο 

αφαίρεσης, όπως είναι οι έννοιες του ιστορικού χρόνου, της μεταβολής, της εξέλιξης, 
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της παραλληλίας των γεγονότων και της αιτιοκρατίας των ιστορικών συμβάντων. Επι-

πλέον, συχνά παρατηρείται αδυναμία προσέγγισης των γραπτών, κυρίως, πηγών και 

κριτικής αξιοποίησης των πληροφοριών τους (Μαυροσκούφης, 2014). Προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι σκοποί του μαθήματος, να περιοριστούν οι διδακτικές δυσχέρειες 

και να επιτευχθεί η κατανόηση και εμπέδωση  της ύλης, θεωρείται σημαντικός ο ε-

μπλουτισμός της διδασκαλίας με πρόσθετο υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), που συνει-

σφέρει στη διαμόρφωση καινοτόμων  δραστηριοτήτων (Κόκκινος 2003; Μπάλας 

2005). Στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας συμβάλλει σημαντικά  η αξιοποίηση διδα-

κτικού υλικού στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί 

προϋπόθεση για την ενσυνείδητη, κριτική και ενεργητική λειτουργία του πολίτη και 

συντελεί στην ανάπτυξη της αισθητικής κρίσης των μαθητών. Το πρόσθετο οπτικοα-

κουστικό υλικό συντελεί στην ευκολότερη κατανόηση του υπό µελέτη αντικειμένου, 

καθώς οι προσλαμβάνουσες πληροφορίες και παραστάσεις γίνονται σαφέστερες και το 

περιεχόµενό τους αποτυπώνεται καλύτερα και διατηρείται περισσότερο στη µνήµη των 

μαθητών. Επιπλέον, η προσέγγιση της πληροφορίας μέσω πολλών αισθήσεων ενισχύει 

το βαθμό πρόσληψής της και ο τρόπος της διδασκαλίας γίνεται πιο εξατοµικευµένος, 

καθώς άλλοι μαθητές είναι τύποι «οπτικοί» κι άλλοι «ακουστικοί» (Τζόκας 2002). 

Στην εργασία προτείνονται καλές πρακτικές εμπλουτισμένης διδασκαλίας με χρήση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), οι οποίες αφορούν το 

Μικρασιατικό Πόλεμο (1919-1922), που περιλαμβάνεται στα ισχύοντα σχολικά εγχει-

ρίδια Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Βασικός σκοπός της 

πρότασης είναι αφενός η ανάδειξη της συμβολής διαδικτυακού οπτικοακουστικού υλι-

κού στη διδασκαλία της Ιστορίας και αφετέρου η παράθεση ενδεικτικού οπτικοακου-

στικού υλικού, αξιοποιήσιμου από τον εκπαιδευτικό της τάξης, που συνοδεύεται από 

κατάλληλες δραστηριότητες. Δίνεται έμφαση στην καινοτομία, στην αξιοποίηση εικο-

νιστικού, ηχητικού υλικού και υλικού που συνδυάζει εικόνα, ήχο και κίνηση, καθώς 

και στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία της Ιστορίας, που συντελούν στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας, της επι-

κοινωνίας. Το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου εμπλουτίζεται με επιπλέον διαδι-

κτυακό οπτικό, ακουστικό και οπτικοακουστικό υλικό, που συνεισφέρουν στην πολύ-

πλευρη προσέγγιση της Ιστορίας και στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη δόμηση 

της γνώσης (Κάββουρα, 2004). Η Ιστορία αποκτά εικόνα, χρώµα και ήχο και γίνεται 

πιο παραγωγική και βιωματική. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο επελέγη λόγω της ανάγκης 

ανάπτυξης ενσυναίσθησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών στο επίκαιρο ζήτημα 

των προσφύγων πολέμου και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Η αξιοποίηση διδακτικού υλικού στη διδασκαλία της Ιστορίας, στο πλαίσιο της 

οπτικοακουστικής εκπαίδευσης 

Στη σημερινή εποχή της εικόνας και στη σύγχρονη επικοινωνιακή πραγματικότητα, 

αναδεικνύεται η ανάγκη της παροχής της πληροφορίας με ποικίλους σημειωτικούς τρό-

πους, οπτικούς, ακουστικούς και άλλους και όχι μόνο με το γλωσσικό. Η οπτικοακου-
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στική εκπαίδευση αποτελεί στόχο στην εκπαιδευτική πολιτική του 21ου αιώνα και συμ-

βάλλει στην ενίσχυση της καινοτοµίας και δηµιουργικότητας και στην προώθηση της 

ψηφιακής επικοινωνίας σε αρμονία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγ-

γραμματοσύνης». 

Η αξιοποίηση στη διδασκαλία της Ιστορίας οπτικοασκουστικού υλικού στο πλαίσιο 

της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης καθιστά πιο λειτουργική και αποτελεσματική τη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιμο-

ποιήσει το οπτικοασκουστικό υλικό ως αφόρμηση για διδακτικές παρεμβάσεις και συν-

δυαστική αφήγηση λόγου, εικόνας και ήχου. Το υλικό αυτό, σε συνδυασμό με το κε-

φάλαιο στο οποίο αξιοποιείται, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να συντε-

λέσει στη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για την ευαισθητοποί-

ηση των μαθητών σε σημαντικά κοινωνικά θέματα και προβλήματα, όπως το ζήτημα 

των προσφύγων πολέμου. Επιπλέον, το οπτικοασκουστικό υλικό συνεισφέρει στην 

πλαισιακή στήριξη των κειμένων και στην επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και 

όλων των μαθητών. Το οπτικό υλικό (εικαστικές δημιουργίες, φωτογραφίες, ντοκου-

μέντα, γελοιογραφίες, κόμικς, χάρτες, πίνακες, γραφήματα και διαγράμματα) βοηθάει 

τους μαθητές να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες και τη σχέση της ιστορικής αφήγησης 

με σχετικές αναπαραστάσεις που λειτουργούν ως πηγές στην Ιστορία. Οι μαθητές μα-

θαίνουν να μην είναι μόνο θεατές εικόνων και να τις δέχονται παθητικά, αλλά να επε-

ξεργάζονται τις πληροφορίες ως μελετητές-ερευνητές, καθώς κάθε εικόνα είναι πολυ-

σημική και εμπεριέχει πλήθος σημαινομένων. Επίσης, μαθαίνουν να αισθητοποιούν α-

φηρημένες έννοιες και να δημιουργούν και να παράγουν οπτικά μηνύματα. (Θεοδωρί-

δης, 2002; Γρόσδος, 2010). Το ακουστικό υλικό (ραδιοφωνικές εκπομπές, προφορικές 

αφηγήσεις, μουσική και τραγούδια) προσθέτει τη δική του συμβολή στην πολυαισθη-

τηριακή προσέγγιση της Ιστορίας, που βασίζεται στη συμμετοχή όλων των αισθήσεων 

του παιδιού και στη συναισθηματική και ψυχοκινητική διέγερση, προκειμένου να επι-

τευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το οπτικοακουστικό υλικό (κινηματογραφι-

κές ταινίες, ντοκιμαντέρ, βίντεο, μαρτυρίες), παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης 

της αισθητικής εμπειρίας, της τέχνης και των Τ.Π.Ε., συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιο-

τήτων ψηφιακού γραμματισμού και της ικανότητας χρήσης, κατανόησης και παραγω-

γής πολυτροπικά παρουσιασμένων πληροφοριών, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

οπτικοακουστικού γραμματισμού και στην εξοικείωση των μαθητών με διαφορετικούς 

επικοινωνιακούς κώδικες, καθώς ο οπτκοακουστικός γραμματισμός συντελεί στην κα-

τανόηση εννοιών που αποδίδονται με το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα (Carrington, 

2007). Ιδιαίτερα, ο κινηματογράφος αποτελεί ελκυστικό, απλό και προσιτό τρόπο επα-

φής με την ιστορική γνώση και προσφέρεται για τη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων 

(Μαυροσκούφης, 2005). Ο κινηματογράφος, περισσότερο, ίσως, από τις άλλες μορφές 

εικονικής έκφρασης, συμπλέει με την έννοια των πολυγραμματισμών και αποτελεί 

δείγμα πολυτροπικού κειμένου, καθώς διαθέτει το πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί ταυ-

τόχρονα πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους επικοινωνίας (Γρόσδος, 

2010). Το ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό εντάσσεται στις παραστατικές ιστορικές 

πηγές (Μαυροσκούφης, 2014). Ο συνδυασμός των πηγών (γραπτών και οπτικών) του 
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σχολικού εγχειριδίου με τη χρήση πρόσθετων παραστατικών ιστορικών πηγών προ-

σφέρει βασικά πλεονεκτήματα στη διεξαγωγή του μαθήματος της Ιστορίας, καθώς οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με ευρύ φάσμα πηγών  που τους διευκολύνουν να σχημα-

τίσουν μια ζωντανή εικόνα του παρελθόντος. 

Για το κεφάλαιο του Μικρασιατικού Πολέμου υπάρχει πλήθος διαθέσιμου οπτικοα-

κουστικού υλικού στο διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει την ανακάλυψη και 

ερμηνεία του παρελθόντος μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στη συνέχεια παρα-

τίθεται διαδικτυακό οπτικοακουστικό υλικό, στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής εκ-

παίδευσης, το οποίο συνοδεύεται από σχετικές δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες 

στηρίζονται στο υλικό που προτείνεται στο διαδραστικό σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας 

της Γ΄ Γυμνασίου. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Η επιλογή 

και αξιοποίηση του υλικού θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ώστε αυτό να ανταποκρίνε-

ται στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, στην κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης στη διδασκαλία. Το αξιοποιήσιμο οπτικοακουστικό υλικό και οι συ-

νοδευτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται ενδεικτικά, σε δύο ενότητες. Η πρώτη α-

φορά τα γεγονότα μέχρι τη «Δίκη των εξ» (1922) και η δεύτερη το θέμα των προσφύ-

γων, μέχρι την άφιξή τους και τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στην Ελλάδα. 

Ενότητα πρώτη. Ενδεικτικό αξιοποιήσιμο υλικό 

-Τηλεγράφημα του Ελευθερίου Βενιζέλου, από το Παρίσι, προς το Υπουργείο Εξωτε-

ρικών τις παραμονές αποστολής εκστρατευτικού σώματος στη Σμύρνη (1919). 

(http://www.greek-language.gr/digitalResources/files/image/literature/greek-

history/1919-1922_image01.jpg?width=640&height=360) -Χάρτης των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρα-

τείας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/image/literature/greek-history/1919-

1922_image06.jpg?width=640&height=360) –Φωτογραφία «Υποδοχή του ελληνικού 

στρατού στην Σμύρνη (2 Μαΐου 1919)» (Κ.Ε.Γ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ, 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/files/image/literature/greek-

history/1919-1922_image02.jpg?width=640&height=360) -Λαϊκή εικόνα/χάρτης που 

απεικονίζει τα εδαφικά οφέλη του ελληνικού κράτους από τις Συνθήκες Νεϊγύ και Σε-

βρών (1920) (Κ.Ε.Γ. http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/image/literature/greek-history/1919-

1922_image04.jpg?width=640&height=360) -Φωτογραφικό Υλικό για τη Μικρασια-

τική Εκστρατεία  (Γενικό Επιτελείο Στρατού 

http://www.army.gr/default.php?pname=Mikrasiatikh_Ekstrateia&la=1) -Στολές α-

ξιωματικών και στρατιωτών του Ε.Σ. περιόδου 1912-1922 (Γενικό Επιτελείο Στρατού 

http://www.army.gr/default.php?pname=1912_1922&la=1) -«Μέχρις εσχάτων». Εικα-

στικό έργο του Γ. Προκοπίου, φωτογράφου κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκ-

στρατείας (Βικιπαίδεια) -Ντοκιμαντέρ «Σμύρνη. Η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης 

πόλης 1900-1922» (https://www.youtube.com/watch?v=YdtARmIq9ms) -Φωτογρα-
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φία με τα τουρκικά στρατεύματα στο λιμάνι της Σμύρνης, όπου διακρίνονται τα αντι-

κείμενα που άφησαν πίσω τους οι Έλληνες κάτοικοι στην προσπάθειά τους να εγκατα-

λείψουν την πόλη. (Κ.Ε.Γ. http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/image/literature/greek-history/1919-

1922_image10.jpg?width=640&height=360) -Φωτογραφικό αφιέρωμα στη μικρασια-

τική εκστρατεία (ΕΡΤ http://www.ert-archives.gr/v3/public/collection/P3) -Τηλεο-

πτική εκπομπή, «Η Καταστροφή της Σμύρνης'» Η Μηχανή Του Χρόνου (Α΄ μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=SzxMhoHey58 και Β΄ μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=w3zakdgLEhg) -Βίντεο «Η Μικρασιατική Κατα-

στροφή» (ΕΡΤ1 https://www.youtube.com/watch?v=a-qBpCvvHd0) -Βίντεο «Ο Πλα-

στήρας στην Αθήνα». (Κ.Ε.Γ. http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/video/literature/greek-

history/video01_x264_3.mp4?width=640&height=360-) – Φωτογραφία με την ηγεσία 

της «Επανάστασης του 1922» (Κ.Ε.Γ. http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/image/literature/greek-

history/1922_exi_image01.jpg?width=640&height=360) -Στιγμιότυπα από τη «Δίκη 

των εξ», το Νοέμβριο του 1922 (Κ.Ε.Γ., Ε.Λ.Ι.Α. http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/video/literature/greek-

history/video02_x264_1.mp4?width=640&height=360) -Τηλεοπτική εκπομπή «Η 

Δίκη των Έξι» (Η Μηχανή Του Χρόνου,  Α΄ Μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=L82hh8TE5X0 και Β΄ Μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=pk3iqg119JA) -Απόσπασμα από το «Ανακοινωθέν 

εκτέλεσης της θανατικής καταδίκης «των έξι»» (Κ.Ε.Γ. http://www.greek-

language.gr/digitalResources/files/image/literature/greek-

history/1922_exi_image04.jpg?width=640&height=360) – Ντοκιμαντέρ «Από τη Με-

γάλη Ελλάδα στην Μικρασιατική Καταστροφή» (ΕΡΤ2 

https://www.youtube.com/watch?v=3cV7A7IyKGQ). 

Δραστηριότητες 

-Ως δραστηριότητα εισαγωγής στην ενότητα, οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο με 

στιγμιότυπα της ειρηνικής ζωής στη Σμύρνη πριν τον πόλεμο 

(http://www.youtube.com/watch?v=yF3bYQ7RcbY ). -Περιγραφή της ατμόσφαιρας 

που επικρατεί στο βίντεο «Ο Πλαστήρας στην Αθήνα». -Μελετώντας το βίντεο, σε 

συνδυασμό με τη σχετική εικόνα που αναφέρεται παραπάνω, στο αξιοποιήσιμο υλικό 

και με την εικόνα του βιβλίου της Γ΄ Γυμνασίου (σ. 108), οι μαθητές αναφέρονται στο 

κίνημα του 1922. -Λαμβάνοντας υπόψη το οπτικοακουστικό υλικό για τη δίκη των έξι, 

οι μαθητές καλούνται να αποτυπώσουν το κλίμα και τις συνθήκες της εποχής. -Αξιο-

ποιώντας το κείμενο και τις εικόνες από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελ-

ληνισμού (Ι.Μ.Ε.), οι μαθητές δημιουργούν ηλεκτρονική χρονογραμμή με τα σημαντι-

κότερα γεγονότα του Μικρασιατικού Πολέμου (π.χ. 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/11.html για το 1919 κ.ο.κ.). -Α-

ξιοποιώντας το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο μελέτησαν κατά τη διδασκαλία του 

μαθήματος και έχοντας ως βάση το βίντεο που καταγράφει τα ιστορικά γεγονότα, με 
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τίτλο «Από τη Μεγάλη Ελλάδα στην Μικρασιατική Καταστροφή», (ΕΡΤ2 

https://www.youtube.com/watch?v=3cV7A7IyKGQ) ή άλλα σχετικά βίντεο, οι μαθη-

τές συνθέτουν το δικό τους βίντεο με το χρονικό γεγονότων που διδάχτηκαν. 

Ενότητα δεύτερη. Ενδεικτικό αξιοποιήσιμο υλικό 

-Γελοιογραφία εποχής «Η Ελλάδα και η Τουρκία διαφωνούν σε ζητήματα ανταλλαγής 

πληθυσμών» και «Δήλωσις Εκκαθαρίσεως Περιουσίας κατά την ανταλλαγή ελληνο-

τουρκικών πληθυσμών (1923-1927)» (Βικιπαίδεια, Προσφυγικό ζήτημα, Μικρασια-

τική Καταστροφή) –Βίντεο «Ελλάδα 1922» (National Geographic,  

https://www.youtube.com/watch?v=h_UZk_rpU7I) -Τηλεοπτική εκπομπή, «1922. Η 

Υποδοχή των Προσφύγων στην Ελλάδα» (Η Μηχανή του Χρόνου, 

https://www.youtube.com/watch?v=uD3b90-k7vU) -Αποσπάσματα από τον ελληνικό 

Τύπο της εποχής και το αρχείο Π. Πουλίδη-ΕΡΤ, για την άφιξη των προσφύγων στον 

Πειραιά (1922) (http://mlp-blo-g-spot.blogspot.gr/2014/09/ProsfygiaPireas1922.html) 

-Φωτογραφικό υλικό από την καταστροφή της Σμύρνης, την έξοδο των προσφύγων και 

την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη (Φάρος του Θερμαϊκού 

http://farosthermaikou.blogspot.gr/2012/07/90.html) -Φωτογραφία «Προσφυγικό σχο-

λείο» του συνοικισμού Βύρωνα (ΕΡΤ http://archive.ert.gr/5434/) -Αφιέρωμα στη Μι-

κρασιατική Καταστροφή με σπάνιο υλικό (ΕΡΤ http://www.ert.gr/afieroma-sti-

mikrasiatiki-katastrofi-me-spanio-iliko-apo-to-archio-tis-ert/) -Μαρτυρίες από την Έ-

ξοδο. (Φωτόδεντρο, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9508) -Ντοκιμαντέρ 

«Παιδιά είμαστε τότε… Οι Μικρασιάτες θυμούνται» (Ι.Μ.Ε. 

http://www.genealogies.gr) -Τραγούδια για τη φωτιά της Σμύρνης και την προσφυγιά 

που ακολούθησε, από το youtube, όπως: «Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι», «Η Σμύρνη κι 

αν ικάηκε», «Τα σμυρναίικα τραγούδια» -Βίντεο «Χρονικό της προσφυγιάς» (ΕΡΤ 

http://archive.ert.gr/27877/) -Ταινία «1922» του Νίκου Κούνδουρου (1982) 

(https://www.youtube.com/watch?v=LVxXvLF3Hjw). 

Δραστηριότητες  

-Οι μαθητές εντοπίζουν σε τι εστιάζει ο φωτογράφος σε κάθε φωτογραφία και τι προ-

σπαθεί να εκφράσει μέσω της συγκεκριμένης εικόνας (π.χ. εστίαση στο γεγονός, στην 

αποτύπωση των συναισθημάτων των προσώπων, στον περιβάλλοντα χώρο που υποδη-

λώνει τις συνθήκες, στη γλώσσα του σώματος). -Από τις φωτογραφίες της άφιξης, ά-

ντληση πληροφοριών για τις συνθήκες ζωής των προσφύγων κατά το πρώτο διάστημα 

της άφιξής τους στην Ελλάδα. -Μελέτη του φωτογραφικού υλικού και ταξινόμησή του 

κατά χρονολογική σειρά, για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. -Αναζήτηση φω-

τογραφιών στο διαδίκτυο και δημιουργία ηλεκτρονικού λευκώματος για την άφιξη των 

Μικρασιατών  προσφύγων και το πρώτο διάστημα της ζωής τους στον ελλαδικό χώρο. 

-Προσδιορισμός της έννοιας του πρόσφυγα σήμερα. -Αναζήτηση φωτογραφιών στο 

διαδίκτυο για τις δυσκολίες μετάβασης των προσφύγων από τον τόπο τους στην Ελ-

λάδα. Αναζήτηση αντίστοιχων φωτογραφιών για τους σημερινούς πρόσφυγες πολέμου 

και σύγκριση των συνθηκών. -Από την Κιβωτό Κειμηλίων Προσφύγων 

(http://www.ceti.gr/kivotos/index2.html), οι μαθητές  αναζητούν κειμήλια που έφεραν 
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μαζί τους οι πρόσφυγες με βάση το υλικό κατασκευής, τον τόπο προέλευσης και το 

είδος/κατηγορία τους. Στη συνέχεια, δημιουργούν ηλεκτρονική παρουσίαση για τη ζωή 

των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, χρησιμοποιώντας και το φωτογραφικό υλικό. -Οι μα-

θητές εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τι θα έπαιρναν οι ίδιοι μαζί τους, αν 

χρειαζόταν να εγκαταλείψουν τη χώρα με βίαιο τρόπο. -Με βάση τις μαρτυρίες για την 

έξοδο των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, συγκριτική ανάλυση των 

αναπαραστάσεων του ξεριζωμού των Μικρασιατών προσφύγων. -Αναζήτηση μαρτυ-

ριών των προσφύγων πολέμου στην Ελλάδα σήμερα και συγκριτική μελέτη βιωμάτων 

τους με των Μικρασιατών προσφύγων -Ακούγοντας σχετικά τραγούδια, οι μαθητές α-

παντούν σε ποια γεγονότα αναφέρονται οι στίχοι και ποια συναισθήματα διαφαίνονται 

μέσα από στίχους, μουσική και ερμηνεία. -Προβολή τηλεοπτικής εκπομπής, «Η Κατα-

στροφή της Σμύρνης» (Η Μηχανή Του Χρόνου 

https://www.youtube.com/watch?v=w3zakdgLEhg). Αντιπαραβολή της με το βίντεο 

με τα στιγμιότυπα της ειρηνικής ζωής στη Σμύρνη πριν τον πόλεμο. Η σύγκριση της 

ζωής των κατοίκων Σμύρνης με την κατάσταση στην οποία περιήλθαν μετά τα γεγο-

νότα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις του πολέμου και στην ανά-

πτυξη ενσυναίσθησης για τους πρόσφυγες πολέμου, γενικότερα. 

Δραστηριότητες για ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους 

-Οι μαθητές εκφράζουν πρώτες εντυπώσεις και συναισθήματα, μετά την προβολή της 

ταινίας. -Εκφράζουν συναισθήματα που τους δημιουργούν συγκεκριμένες σκηνές. -Ε-

ντοπίζουν ποια θέματα τονίζονται στο έργο. -Απαντούν αν βοήθησε η ταινία να κατα-

νοήσουν την ιστορική αφήγηση, το κλίμα και τις συνθήκες της εποχής και με ποιον 

τρόπο. -Εντοπίζουν κοινά σημεία και διαφορές της ταινίας με την αφήγηση του σχολι-

κού εγχειριδίου. -Διαπιστώνουν λάθη ή ασυνέπειες στην ταινία. -Παρατηρούν πώς α-

ντέδρασε ο πρωταγωνιστής σε μια συγκεκριμένη σκηνή. -Καλούνται, αν γνωρίζουν 

ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, να τους ρωτήσουν πώς αντέδρασαν εκείνοι σε 

ανάλογες συνθήκες. Επίσης, καλούνται να απαντήσουν πώς θα αντιδρούσαν οι ίδιοι. -

Αποσπάσματα ταινιών προβάλλονται χωρίς ήχο, για να εντοπιστούν οι συναισθηματι-

κές φορτίσεις που προσθέτουν οι ήχοι στις εικόνες. Οι μαθητές αλλάζουν ήχους ή τη 

μουσική επένδυση με άλλα που εκφράζουν περισσότερο τα δικά τους συναισθήματα 

για τα δρώμενα. -Οι μαθητές δημιουργούν τις δικές τους μικρές παραγωγές, με θέμα 

«Πρόσφυγες και Ανθρώπινα Δικαιώματα». 

Καθώς όλες οι ταινίες δεν αποτελούν αξιόπιστες πηγές, είναι σημαντικό να λαμβάνει ο 

διδάσκων υπόψη την ιστορική ποιότητα των ταινιών και να ασκεί τους μαθητές να ξε-

χωρίζουν τις απλουστεύσεις και τις ανακρίβειες, το πραγματικό από το φανταστικό. 

Συμπέρασμα 

Η ιδιαιτερότητα του μαθήματος της Ιστορίας απαιτεί διδασκαλία με βάση τις αρχές της 

εποπτικότητας και βιωματικότητας, καθώς η οπτικοποίηση και αισθητοποίηση των ι-

στορικών εννοιών διευκολύνουν τη δημιουργία ισχυρών παραστάσεων που αποτυπώ-

νονται στη μνήμη των μαθητών με διάρκεια και σταθερότητα (Βερτσέτης, 2003). Με 
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την αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού, μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δρα-

στηριότητες, κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών, οι μαθητές αποκτούν θετική 

στάση για το μάθημα και, ταυτόχρονα, μαθαίνουν να μεταφέρουν τα οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα στο γραπτό και προφορικό λόγο. Η εικόνα και ο ήχος αποτελούν έναυσμα 

για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και ευνοϊκό μαθησιακό παράγοντα για μαθητές 

με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρέχει ευκαιρίες 

ευαισθητοποίησης στο ζήτημα των προσφύγων πολέμου, που ενισχύονται με τη χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού. 

Η πολυπρισματική προσέγγιση μέσω μιας ποικιλίας ιστορικών πηγών ενισχύει την κα-

τανόηση του μαθήματος, την άσκηση των μαθητών σε μεθοδική εργασία και στη χρήση  

επιχειρηματολογίας για την τεκμηρίωση και υποστήριξη των γνώσεών τους, με την 

προϋπόθεση να ελέγχεται η αξιοπιστία των πηγών. 
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Περίληψη 

Οι Βιωματικές Δράσεις ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σταδιακά σε όλες τις τάξεις του 
Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2013-14. Η υλοποίησή τους γίνεται με τη δημιουργία 
ομάδων μαθητών/τριών. Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ένα τμήμα Βιωματικής Δρά-
σης της Α΄ Γυμνασίου, με 20 μαθητές/τριες, ήταν "Το κάπνισμα και οι επιπτώσεις του 
στον ανθρώπινο οργανισμό". Το τμήμα χωρίστηκε σε 5 ομάδες των 4 ατόμων και κάθε 
ομάδα ανέλαβε την υλοποίηση ενός επιμέρους κεφαλαίου. Στην υλοποίηση της Δράσης 
χρησιμοποιήθηκε το "νέφος αποθήκευσης δεδομένων" Google Drive, μία εφαρμογή 
Web 2.0. Τα μέλη κάθε ομάδας μπορούσαν, από οποιοδήποτε υπολογιστή και οποια-
δήποτε ώρα επιθυμούσαν, να ασχοληθούν με την εργασία που είχαν αναλάβει, η οποία 
ήταν μεταφορτωμένη στο "αποθηκευτικό νέφος". Η υλοποίηση της διδακτικής μας 
πρακτικής έδειξε την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει στη συνεργατική μάθηση 
η χρήση του "αποθηκευτικού νέφους", καθώς διευκόλυνε την υλοποίηση της Δράσης, 
αν και οι μαθητές που συμμετείχαν περισσότερο σε κάθε ομάδα ήταν μαθητές υψηλών 
βαθμολογικών επιδόσεων, οι οποίοι πράγματι χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά τα ερ-
γαλεία του διαδικτύου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βιωματικές δράσεις, ομάδα, αποθηκευτικό νέφος, Google Drive. 

Εισαγωγή 

Με το νέο πρόγραμμα σπουδών, που άρχισε να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2013-
14, οι "Βιωματικές Δράσεις – Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες – Project" εντάχθη-
καν ως διακριτές ενότητες στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου 
(Υ.Α. 115472/Γ2 και Υ.Α. 115475/Γ2, ΦΕΚ 2121/28-8-2013, τ. Β΄). Οι Βιωματικές 
Δράσεις, όπως και οι Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο, ως διδακτική προσέγγιση εκ-
φράζουν τις αρχές της Βιωματικής Παιδαγωγικής, η οποία εκσυγχρονισμένη παραμένει 
και στις ημέρες μας μια καινοτόμος προσέγγιση στα εκπαιδευτικά πράγματα, με σημα-
ντική στήριξη από σύγχρονες ψυχολογικές και κοινωνιολογικές σχολές (Ματσαγγού-
ρας, 2011). Στη δασκαλοκεντρική αφομοιωτική μάθηση της παραδοσιακής Παιδαγω-
γικής που βασίζεται στην επανάληψη, η Βιωματική Παιδαγωγική αντιπαραθέτει τη μα-
θητοκεντρική ενεργητική μάθηση, μέσω της επεξεργασίας των εμπειριών με την αξιο-
ποίηση των προϋπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων (Χρυσαφίδης, 2006). 

Οι Βιωματικές Δράσεις είναι μία καινοτομία του νέου Προγράμματος Σπουδών του 
Γυμνασίου, η οποία βασίζεται στις αρχές της βιωματικής, της συνεργατικής και της 
διερευνητικής μάθησης. Έχει στόχο να ενεργοποιήσει τους μαθητές ώστε να αποκτή-
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σουν και να επεξεργαστούν πολλές και ποικίλες εμπειρίες, κάτι που συμβάλλει αποτε-
λεσματικά στη μάθηση και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων 
Βιωματικών δράσεων που λειτουργούν ταυτόχρονα, την ίδια ώρα της εβδομάδας, με 
τη μορφή δηλαδή "ζώνης Βιωματικών Δράσεων" στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό-
γραμμα του σχολείου. Τα τμήματα αυτά αποτελούνται από 16 – 20 μαθητές το καθένα 
και υλοποιούν ένα θέμα. Οι μαθητές κάθε τμήματος χωρίζονται σε ομάδες 3 – 4 μελών 
τα οποία συνεργάζονται κατά την υλοποίηση του θέματος Βιωματικής Δράσης (Εγκύ-
κλιος 141288/Γ2/08-09-2013, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

Η Α΄ τάξη του σχολείου μας (4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής) αποτελούνταν κατά 
το σχολικό έτος 2015 – 16 από τρία τμήματα. Η υλοποίηση των Βιωματικών δράσεων 
στην Α΄ τάξη πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία τεσσάρων τμημάτων Βιωματικών 
Δράσεων, που αποτελούνταν από περίπου 20 μαθητές το καθένα και λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα, δηλ. την ίδια ώρα της εβδομάδας, όπως προβλέπεται. Οι μαθητές όλων 
των τμημάτων της Α΄ Γυμνασίου υλοποίησαν θέματα που εντάσσονται στο επιστημο-
νικό πεδίο της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής (Σ.Κ.Ζ.). 

Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση χάνει σταδιακά τον παραδοσιακό της χαρακτήρα 
και δε μένει ανεπηρέαστη από τις συνεχείς αλλαγές στον τεχνολογικό τομέα. Όλο και 
περισσότερο αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον ως εκπαιδευτική διαδικασία η υποστηριζό-
μενη από υπολογιστή συνεργατική μάθηση (Computer Supported Collaborative Learn-
ing – CSCL). Με τον όρο αυτό γίνεται αναφορά στην αποτελεσματική υπολογιστική 
υποστήριξη των μαθητών στο να μαθαίνουν μαζί. (Κατμάδα, Πολιτόπουλος & Χον-
δρούλη, 2015).  

Η συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστών απαιτεί ή ενθαρρύνει τη συ-
νεργασία των μαθητών και η συνεργασία αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δίκτυα υπολο-
γιστών. Στοχεύει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσης και στην ενίσχυση της αλ-
ληλεπίδρασης των μαθητών που εμπλέκονται σε μια ομαδική εργασία. Οι ιδέες και τα 
προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσα από μια συλλογική οπτική, μελετώνται, συζητού-
νται, και επεξεργάζονται από διαφορετικές προοπτικές με σκοπό την από κοινού κατα-
σκευή νέας γνώσης. Στην ιδανική της μορφή περιλαμβάνει την αμοιβαία εμπλοκή των 
εκπαιδευομένων σε μια συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και απόκτη-
σης γνώσεων (Meijden, 2005). Οι έρευνες δείχνουν πως η CSCL συμβάλλει στην ενερ-
γοποίηση και κινητοποίηση της μάθησης. Στα περιβάλλοντα αυτά ο εκπαιδευτικός α-
ποσαφηνίζει τους μαθησιακούς στόχους, βοηθά στην διαμόρφωση του θέματος και 
προτείνει πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ολοκλήρωση της εργασίας. 
Επίσης, παρέχει ένα είδος ανατροφοδότησης στη διαδικασία (Prinsen et al., 2008). 

Σε ένα από τα τέσσερα παραπάνω τμήματα, οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 
τεσσάρων ατόμων και υλοποίησαν το θέμα της Βιωματικής Δράσης με τη βοήθεια "νέ-
φους αποθήκευσης δεδομένων" (storage cloud), το οποίο αποτελεί μία εφαρμογή Web 
2.0 και συγκεκριμένα της τεχνολογίας του "υπολογιστικού νέφους" (computing cloud). 
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Σύμφωνα με τους Mell & Grance (2011), η τεχνολογία του "υπολογιστικού νέφους" είναι 
ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει απεριόριστη, κατά απαίτηση (on-demand) πρόσβαση στο 
δίκτυο σε μια κοινόχρηστη πλατφόρμα διαμόρφωσης υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα, 
διακομιστές, αποθήκευση, εφαρμογές και υπηρεσίες), οι οποίοι μπορούν να δεσμευτούν 
και να απελευθερωθούν γρήγορα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και αλληλεπίδραση 
(p.2). Επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί λογισμικό, υπηρεσίες και δεδομένα, τα 
οποία δεν είναι αποθηκευμένα σε δικό του υπολογιστή. Δεν εγκαθιστούμε δηλαδή τί-
ποτα στον υπολογιστή μας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σύνδεσης με 
το διαδίκτυο.  

Η τοποθεσία του χώρου αποθήκευσης των δεδομένων παραμένει άγνωστη στους χρή-
στες. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένες δικτυακές τοποθεσίες, σε με-
γάλα κέντρα αποθήκευσης δεδομένων (data centers) και ο χρήστης μπορεί να έχει πρό-
σβαση σε αυτά μέσω κάποιας δικτυακής διεπαφής (web interface). Μερικά παραδείγ-
ματα είναι οι δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail), το Dropbox, 
τα "νέφη αποθήκευσης" Microsoft OneDrive και Google Drive κ.ά. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι η υψηλή ευελιξία, η ελάχιστη 
προσπάθεια που απαιτείται από το χρήστη και η υψηλή αυτοματοποίηση. Οι χρήστες 
της υποδομής του "νέφους" μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και στα δεδο-
μένα τους οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε. Τα δεδομένα δεν περιορίζονται σε 
έναν σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, αλλά η πρόσβαση μπορεί να γίνει απομακρυ-
σμένα και από πολλούς χρήστες. Το μόνο που χρειάζεται να έχει ο χρήστης είναι ένα 
πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (web browser) και πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(Sosinsky, 2011). 

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με τα "νέφη αποθήκευσης δεδομένων" έχουν να 
κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια, καθώς αυτά 
παραδίδονται σε μία τρίτη εταιρεία, την εταιρεία – πάροχο της υποδομής του "νέφους" 
(Sosinsky, 2011). 

Στο πεδίο της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης οι εφαρμογές του "υπολογιστι-
κού νέφους" επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες από οπουδήποτε, 
υπόσχονται επεκτασιμότητα, αυξημένη διαθεσιμότητα και μείωση του κόστους 
(Gonzalez – Martinez et al., 2015). 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος της Βιωματικής Δράσης χρησιμοποίησαν 
το "νέφος αποθήκευσης δεδομένων" Google Drive. Πρόκειται για μία υπηρεσία απο-
θήκευσης και συγχρονισμού αρχείων, που παρέχεται από την αμερικανική εταιρεία 
Google Inc. Κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου του 2012 και δίνει τη δυνατότητα δη-
μιουργίας νέων εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων κ.ά. Τα αρχεία αυτά 
μπορεί να τα διαχειριστεί ένα άτομο μόνο του, ή να τα μοιραστεί με άλλους και να 
συνεργαστεί μαζί τους σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτό-
ματα στο "νέφος", γι' αυτό δεν υπάρχει κουμπί αποθήκευσης, ενώ οι χρήστες έχουν τη 
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δυνατότητα να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους, συνομιλώντας γρα-
πτά ή ανταλλάσσοντας μηνύματα. Τα αρχεία που μοιράζονται δημόσια στο Google 
Drive, μπορούν να αναζητηθούν με μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (Wikipedia, 
Google Drive, 2016). Το Google Drive προσφέρει δωρεάν σε όλους τους χρήστες του 
έναν αρχικό "online" χώρο αποθήκευσης μεγέθους 15 GB (αρχικά ήταν 5GB), που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις τρεις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες της Google: το 
Google Drive, το Gmail και τις φωτογραφίες του Google+ (Google Inc., 2016).  

Έτσι, μέσα από το Google Drive, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν εξ’ αποστάσεως να συ-
νεργάζονται για μία κοινή τους εργασία, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολου-
θούν την πρόοδο τους μέσω μιας δυναμικής και διαδραστικής διαδικασίας, η οποία 
τους επιτρέπει επίσης να παρέχουν ολοκληρωμένη καθοδήγηση. Με αυτό τον τρόπο 
ενθαρρύνεται η συνεργασία και αναπτύσσονται συνεργατικές δεξιότητες (Τσαράβα & 
Μαρκάκη, 2015). 

Διδακτικοί στόχοι Βιωματικής Δράσης 

Να μπορέσουν οι μαθητές: 

 να ενημερωθούν για τις βλαβερές ουσίες που περιέχονται στον καπνό, 
 να αναγνωρίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στη σωματική και ψυ-
χική υγεία του ανθρώπου, 
 να γνωρίσουν τη νομοθεσία για το κάπνισμα, 
 να δημιουργήσουν δικά τους έργα, αποτελώντας μέλη μίας ομάδας, 
 να χρησιμοποιήσουν ομαδοσυνεργατικά εργαλεία τεχνολογίας Web 2.0 και στην 
προκειμένη περίπτωση το "νέφος αποθήκευσης δεδομένων" Google Drive. 

Φάσεις υλοποίησης 

Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε το ένα από τα τέσσερα τμήματα Βιωματικής Δράσης 
της Α΄ Γυμνασίου ήταν "Το κάπνισμα και οι επιπτώσεις του στον ανθρώπινο οργανι-
σμό". Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την υγεία του ανθρώπου και ειδικά 
των εφήβων, προκειμένου να μην εθιστούν στις εξαρτησιογόνες ουσίες του καπνού.  

Δημιουργία ομάδων – Κατανομή εργασιών 

Η υλοποίηση του θέματος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολι-
κού έτους 2015 – 16. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελούνταν από 20 μαθητές και μα-
θήτριες. Αρχικά οι μαθητές/τριες έπρεπε να χωριστούν σε ομάδες εργασίας και γι' αυτό 
το λόγο έγιναν διάφορες ασκήσεις γνωριμίας. Για παράδειγμα, χωρίστηκαν σε δυάδες 
και αφού συνεργάστηκε το κάθε ζευγάρι και συζήτησαν για τα ενδιαφέροντα τους και 
τις ασχολίες τους, παρουσίασε το κάθε παιδί το συμμαθητή του στην ολομέλεια του 
τμήματος. 
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Τελικά, τα είκοσι παιδιά του τμήματος χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων. Αυτό έγινε μετά από συζήτηση και συνεργασία των παιδιών με τον επιβλέπο-
ντα εκπαιδευτικό, προσέχοντας οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς, δηλ. να περιέχουν 
αγόρια και κορίτσια, καλούς και αδύνατους μαθητές κλπ. Η κάθε ομάδα αποφάσισε για 
το όνομα της και τους ρόλους του κάθε μέλους μέσα σε αυτή. Έτσι ορίστηκε ο γενικός 
συντονιστής, ο υπεύθυνος επικοινωνίας με τις άλλες ομάδες, ο γραμματέας, ο υπεύθυ-
νος παρουσιάσεων των εργασιών της ομάδας. Στόχοι ήταν να αισθανθούν οι μαθητές 
ως μέλη μίας ομάδας, να μάθουν να προβάλλουν τις προσωπικές τους απόψεις, να καλ-
λιεργήσουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης, να εμπλέκονται ενεργά στη λήψη 
αποφάσεων, να αποδέχονται τις επιλογές των συμμαθητών τους και να μοιράζονται τις 
κοινές τους ανησυχίες. 

Ανάλυση θέματος 

Μετά από συζήτηση με τους μαθητές και αφού συμφώνησαν όλοι ότι το κάπνισμα είναι 
ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, η κάθε ομάδα ανέλαβε να υλοποιήσει 
ένα από τα εξής πέντε "κεφάλαια": "Κάπνισμα και νέοι", "Ηλεκτρονικό τσιγάρο", "Συ-
νέπειες του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό", "Παθητικό κάπνισμα και επι-
πτώσεις του" και "Τρόποι διακοπής του καπνίσματος". 

Τρόπος εργασίας 

Από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό δημιουργήθηκαν, για την κάθε ομάδα, αρχεία επε-
ξεργασίας κειμένου στο "νέφος αποθήκευσης δεδομένων" Google Drive, στα οποία 
δόθηκε το αντίστοιχο όνομα του κεφαλαίου. Ακολούθως ορίστηκαν τα δικαιώματα 
χρήσης κάθε αρχείου για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στην κάθε ομάδα, δη-
λαδή να μπορούν να το επεξεργαστούν και το αρχείο στάλθηκε με μήνυμα στο ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους της ομάδας.  

Με αυτό τον τρόπο το κάθε αρχείο είχε καταστεί πλέον κοινόχρηστο στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας και πλέον μπορούσε ο καθένας από τους μαθητές – μέλη της ομά-
δας να μπαίνει όποτε θέλει και να προσθέτει τα στοιχεία και το υλικό που επιθυμούσε 
στο αρχείο κειμένου. Μοναδική προϋπόθεση ήταν η δυνατότητα πρόσβασης των μα-
θητών στο διαδίκτυο από το σπίτι τους, την οποία διέθεταν όλοι. Η κάθε αλλαγή που 
πραγματοποιείται καταγράφεται σαν ιστορικό, μαζί με το άτομο που την πραγματοποί-
ησε. Έτσι υπήρχε επίβλεψη των αλλαγών που έκανε κάθε μαθητής και σε περίπτωση 
κάποιου λάθους μπορούσε να γίνει αναθεώρηση και επαναφορά του κοινόχρηστου αρ-
χείου σε προγενέστερη κατάσταση. Αυτό χρειάστηκε να γίνει λίγες φορές, καθώς οι 
περισσότεροι μαθητές πρόσθεταν με αρκετή προσοχή τις πληροφορίες για το θέμα που 
είχαν αναλάβει και επίσης δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια. Μόνο γραμματικά 
και συντακτικά λάθη χρειάστηκε να διορθωθούν. Τα αρχεία είναι πλέον δημοσιευμένα 
στον παγκόσμιο ιστό και συγκεκριμένα: "Κάπνισμα και νέοι", "Ηλεκτρονικό τσιγάρο", 
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"Συνέπειες του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό", "Παθητικό κάπνισμα και ε-
πιπτώσεις του" και "Τρόποι διακοπής του καπνίσματος" (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1: Τμήμα εργασίας στο Google Drive. 

Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να δουλεύουν από το σπίτι τους, 
όποια ώρα ήταν πιο πρόσφορη για τον καθένα και να συνεργάζονται μέσω του διαδι-
κτύου, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική κοινή τους παρουσία. Τα παιδιά έβρισκαν 
πληροφορίες και υλικό για το κάθε θέμα συνεργαζόμενοι εκτός σχολείου και από το 
σπίτι τους. Η εφαρμογή του Google Drive δίνει τη δυνατότητα στα μέλη που έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης σε ένα αρχείο, εφόσον είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα, να συνο-
μιλούν γραπτά σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή, κάτι που χρησιμοποίη-
σαν αρκετά οι μαθητές. Οποιαδήποτε αλλαγή κάνει ένα μέλος της ομάδας, φαίνεται σε 
πραγματικό χρόνο από όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που είναι συνδεδεμένα εκείνη 
τη στιγμή.  

Σε κάθε συνάντηση της ολομέλειας του τμήματος στο σχολείο, την ώρα του μαθήματος 
της Βιωματικής Δράσης, οι μαθητές συζητούσαν τα προβλήματα που συναντούσαν 
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγχρόνως η κάθε ομάδα παρουσίαζε στην ολομέ-
λεια, στο εργαστήριο Πληροφορικής, την πορεία και τη δουλειά της στο διάστημα που 
είχε περάσει από το προηγούμενο μάθημα και προέκυπτε σχετική συζήτηση. 

Αφού συγκεντρώθηκε ικανοποιητικό υλικό για το κάθε θέμα και ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες σαν αρχεία κειμένου στο Google Drive, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για 
να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες παρουσιάσεις κάθε θέματος. Οι μαθητές, συνεργαζό-
μενοι με τον ίδιο τρόπο μεταξύ τους και με βάση το υλικό που είχαν συγκεντρώσει και 
είχαν χρησιμοποιήσει στα αρχεία κειμένου, δημιούργησαν παρουσιάσεις στο Google 
Drive, με την ίδια διαδικασία. Αυτές οι παρουσιάσεις είναι επίσης δημοσιευμένες στο 
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διαδίκτυο: "Κάπνισμα και νέοι", "Ηλεκτρονικό τσιγάρο", "Συνέπειες του καπνίσματος 
στον ανθρώπινο οργανισμό", "Παθητικό κάπνισμα και επιπτώσεις του" και "Τρόποι 
διακοπής του καπνίσματος". 

Στο τέλος του διδακτικού έτους οι μαθητές δημιούργησαν ενημερωτικά φυλλάδια με 
συνοπτικές πληροφορίες και πληροφοριακό υλικό για το θέμα που μελέτησαν κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς και το μοίρασαν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. 

Συμπεράσματα 

Η χρήση του "νέφους αποθήκευσης δεδομένων" Google Drive, ενός Web 2.0 εργα-
λείου, προσέφερε σημαντικές ευκολίες, αυτοματοποίηση και θετικά αποτελέσματα ως 
προς την υλοποίηση της Βιωματικής Δράσης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώ-
θηκαν με το συγκεκριμένο εργαλείο και συγχρόνως ανακάλυψαν νέες δυνατότητες 
χρήσης του διαδικτύου. Το ενδιαφέρον αρκετών μαθητών αυξήθηκε και είχαν πιο ε-
νεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, καθώς μπορούσαν να συμπληρώσουν την ερ-
γασία που είχαν αναλάβει οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε βρίσκονται και να δια-
μορφώσουν όλοι μαζί την εργασία που είχαν αναλάβει σαν ομάδα. 

Πάντως η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχε πιο ενεργά στην υλοποίηση του 
θέματος που είχε αναλάβει κάθε ομάδα, ήταν μαθητές με υψηλή βαθμολογική επίδοση. 
Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στη σχετικά μικρή ηλικία των μαθητών που συμ-
μετείχαν στην υλοποίηση της Βιωματικής Δράσης (Α΄ Γυμνασίου). 
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Αξιοποίηση των εργαλείων δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών στο Δημοτικό σχο-

λείο: ένα παράδειγμα εφαρμογής με θέμα τον «Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό». 

Παναγιωτοπούλου Βασιλική 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.20, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε.Α.Π. 

vasiathe@windowslive.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή των εργαλείων δημιουργίας 

ψηφιακών ιστοριών, έτσι όπως υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2015-2016 στο 9ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου, με τη μέθοδο project. Περιγράφεται η  με-

τάβαση των μαθητών από τη δημιουργία μιας παραδοσιακής προφορικής αφήγησης 

στη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας, στη μετατροπή της, δηλαδή, σε ηλεκτρονικό 

βιβλίο με τη χρήση εφαρμογών και πολυμεσικών εργαλείων, τα οποία διδάχθηκαν στο 

εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου.  Παρουσιάζονται, ακόμα, τα οφέλη της ενα-

σχόλησης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και την εξοικείωσή τους με αυτές, δί-

νοντας έμφαση στη χρησιμότητά τους στην εποχή της Πληροφορίας και της Επικοινω-

νίας του 21ου αιώνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, πρόγραμμα movie maker, πρόγραμμα flip book. 

Εισαγωγή 

Η αφήγηση είναι μια αρχαία μορφή επικοινωνίας και μια μορφή τέχνης που εξελίσσε-

ται με τα χρόνια και με κάθε μορφής τεχνολογική εξέλιξη. Πιστεύεται ότι, αρχικά, οι 

κοινωνίες επικοινωνούσαν με τη γλώσσα του σώματος και μετά προόδευσαν στην προ-

φορική επικοινωνία, τα ιερογλυφικά, τη γραπτή επικοινωνία κι έπειτα, με την πρόοδο 

της τεχνολογίας των πολυμέσων, στην ψηφιακή επικοινωνία. 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια φυσική πρόοδος της προφορικής αφήγησης. Με τον όρο 

ψηφιακή αφήγηση εννοούμε την αφήγηση, όπως αυτή πραγματώνεται σε ψηφιακά παι-

χνίδια και άλλες διαδραστικές εφαρμογές, αλλά και τη δημιουργία οπτικοακουστικού 

υλικού με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ως μέσο προσωπικής έκφρασης και επικοι-

νωνίας (Handler-Miller, 2004). Η εξέλιξη που έχει πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο τα 

τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο δόμησης και οργάνωσης πληθώρας 

πληροφοριών, γεγονός που έχει επιπτώσεις τόσο σε κοινωνικό όσο και επιστημονικό 

επίπεδο. Οι χρήστες του δεν είναι απλοί καταναλωτές της διαθέσιμης πληροφορίας, 

αλλά έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν υλικό στο διαδίκτυο, να επεξεργάζονται τις 

διαθέσιμες πληροφορίες και να συμμετέχουν στο σχολιασμό αλλά και τη μετάδοση 

αυτών. Σε αυτή την εξέλιξη έχει συμβάλλει η συνύπαρξη διαφορετικών εκφραστικών 

μέσων, όπως η εικόνα, ο ήχος και το βίντεο αλλάζοντας τις εμπειρίες, τα ερεθίσματα 

και την επικοινωνία των ανθρώπων (Handler-Miller, 2004).  
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Ιστορική αναδρομή και Χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Αφήγησης 

Η ιδέα της ψηφιακής αφήγησης ξεκίνησε το 1993 από τους Joe Lambert και Dana 

Atchley, οι οποίοι αποτέλεσαν τους συνιδρυτές του Κέντρου Ψηφιακής Αφήγησης 

(CDS) του Πανεπιστημίου Berkeley στην Καλιφόρνια. Παράλληλα, έχουν αναπτύξει 

ένα οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει τα επτά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης: 

 Οπτική γωνία: Η ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να συνοψίζει ξεκάθαρα το κεντρικό 

σημείο της ιστορίας και την οπτική από την οποία αυτό παρουσιάζεται. 

 Ερώτηση-κλειδί: Η ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις-κλει-

διά που προσελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του ακροατή και οι οποίες 

θα πρέπει να απαντώνται στο τέλος της ιστορίας. 

 Συναίσθημα: Οι ψηφιακές αφηγήσεις θα πρέπει να μεταφέρουν και να «ξυπνούν» 

συναισθήματα στον ακροατή. Μέσω των συναισθημάτων (π.χ. αγάπη, θυμός) ο α-

κροατής παρακολουθεί περισσότερο ενεργά την αφήγηση. 

 Ήχος: Τα λόγια που συνοδεύουν την οπτικοποίηση της ψηφιακής αφήγησης πρέπει 

να επιλέγονται προσεκτικά, ώστε να βοηθούν τον ακροατή στην εύκολη κατανόηση 

της ιστορίας. 

 Μουσική: Η μουσική που επιλέγεται για να συνοδεύσει τα επεισόδια μιας ψηφια-

κής αφήγησης θα πρέπει να ενισχύει τη συναισθηματική φόρτιση του ακροατηρίου 

προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Οικονομία περιεχομένου: Οι ψηφιακές ιστορίες θα πρέπει να δομούνται προσε-

κτικά, ώστε να διατηρούν ισορροπημένη χρήση ακουστικών και οπτικών στοιχείων 

για τη μετάδοση των εκάστοτε μηνυμάτων. 

 Ρυθμός εξέλιξης: Ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η ιστορία είναι καθοριστικός 

για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου. Μια ιστορία στην οποία τα 

γεγονότα εξελίσσονται πολύ γρήγορα μπορεί να κουράσει τον ακροατή, ο οποίος 

δεν μπορεί να παρακολουθήσει την πλοκή και να συνδέσει τις πληροφορίες που 

λαμβάνει. Αντίθετα, μια ιστορία που εξελίσσεται αργά απωθεί το ενδιαφέρον του 

ακροατή. Ο ρυθμός εξέλιξης των ψηφιακών αφηγήσεων θα πρέπει να μεταβάλλεται 

ανάλογα με τα μηνύματα που μεταδίδονται κάθε φορά (Lambert, 2002). 

Οφέλη 

Ο Papert, όπως και ο Piaget, (όπως αναφέρεται από τον Κόμη, 2004) αναγνωρίζει τη 

μάθηση ως προϊόν της δόμησης και της αναδόμησης της γνώσης από το ίδιο το παιδί. 

Η μάθηση συνιστά ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία το πρόσωπο που δρα σκέ-

φτεται γύρω απ’ αυτή τη δράση. Ο Papert υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας πλούσιας και συγκεκριμένης 

δραστηριότητας, κατά την οποία ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα 

προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο (Κόμης, 2004).  
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Η ψηφιακή αφήγηση βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν τεχνικές, κοινωνικές και δη-

μιουργικές δεξιότητες. Όλα αυτά που κερδίζουν οι μαθητές από τη διαδικασία δημιουρ-

γίας μιας ψηφιακής αφήγησης, τους είναι απαραίτητα για να βρουν θέση στην αυριανή 

οικονομία αλλά και να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες πάσης φύσεως. Οι νε-

αροί χρήστες έχουν – στο τέλος της διαδικασίας – αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που 

χρειάζεται, ώστε να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία με πρακτικό και κυρίως 

δημιουργικό τρόπο.  Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο προώθησης της 

αυτογνωσίας λόγω της εστίασής της στην προσωπική εμπειρία, τη μνήμη και τη θέ-

ληση. Βοηθάει τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, μια ικανότητα πολύ ση-

μαντική όχι μόνο για τη μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες αλλά και για να επικοινωνή-

σουν με τους άλλους ή να έχουν πρόσβαση σε διάφορες σημαντικές πληροφορίες κ.λπ.  

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές ιστορίες ως ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό παι-

δαγωγικό εργαλείο. Η δυνατότητα ανάρτησης και άρα δημοσιοποίησης ενθουσιάζει τα 

παιδιά και είναι ένα επιπλέον κίνητρο για την ουσιαστική εμπλοκή τους στο πρό-

γραμμα, καθώς ήδη είναι εξοικειωμένα με τέτοιου είδους δημοσιεύσεις σε διάφορα 

μέσα (π.χ. youtube). Η ιστορία που διανέμεται μέσω της ψηφιακής αφήγησης επεκτεί-

νει τους παραδοσιακούς τρόπους των γλωσσικών τεχνών, δηλαδή την ανάγνωση, τη 

γραφή, το άκουσμα, την ομιλία και την οπτική αναπαράσταση. 

Στάδια υλοποίησης του project (κατά Lambert, 2010) 

 Υλοποίηση στην τάξη: 

1. Καταιγισμός ιδεών. Οι μαθητές, βασιζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις 

τους, αναζητούν την ιδέα πάνω στην οποία θα βασιστεί η ψηφιακή ιστορία. Συ-

ζητούν και προτείνουν. 

2. Ερευνούν πηγές που μπορούν να τους παρέχουν βοήθεια για την υλοποίηση της 

ιδέας τους. 

3. Συγγράφουν την ιστορία. 

 

 Υλοποίηση στο εργαστήριο Πληροφορικής: 

1. Δημιουργούν ή αναζητούν τις εικόνες και τους ήχους που θα αποτελέσουν την 

ιστορία τους. Οι πηγές τους μπορεί να είναι εικόνες από το διαδίκτυο, ζωγρα-

φιές που έχουν φτιάξει οι ίδιοι, σκαναρισμένες εικόνες, ηχογραφημένα κείμενα 

ή ήχοι. 

2. Εισάγουν το υλικό που δημιούργησαν σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας ηλεκτρο-

νικού βιβλίου (π.χ. Ncesoft Flip Book Maker) ή σε ένα πρόγραμμα παραγωγής 

και επεξεργασίας βίντεο (π.χ. Windows Movie Maker).  

3. Διάχυση στην κοινωνία. Παρουσιάζουν οι ίδιοι οι μαθητές τα έργα τους σε εκ-

δήλωση του σχολείου τους, τα αναρτούν στο διαδίκτυο (π.χ. youtube) για διά-

θεση στην κοινωνία. 
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4. Αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση: οι ίδιοι οι μαθητές γίνονται ακροατές 

της δικής τους εργασίας και αξιολογούν το έργο τους, μέσα από τη συζή-

τηση και τον προβληματισμό για το τι αποκόμισαν σύμφωνα με τις προσ-

δοκίες και τους στόχους που αρχικά είχαν θέσει. 

Πρακτική εφαρμογή: Το project για τον «Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό» 

Τόπος, χρόνος και αφορμή για την υλοποίηση 

Το project της δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών με θέμα τον «Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό 

– Cyber Bullying», υλοποιήθηκε από τα δύο τμήματα της ΣΤ΄ τάξης του 9ου Δημοτικού 

Σχολείου Αιγίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 και κατά τις διδακτι-

κές ώρες του μαθήματος Τ.Π.Ε. υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Πληροφορι-

κής. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η συμμετοχή του σχολείου στο Θεματικό Δίκτυο «Α-

σφάλεια στο Διαδίκτυο» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο-

νίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης και πιο συγκεκριμένα της 7ης Εκπαιδευτικής Περι-

φέρειας Π.Ε. Αχαΐας.  

Μεθοδολογία – Στόχοι – Σκοπός  

Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (project method) μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

της εποικοδομητικής, της ανακαλυπτικής και της χειραφετικής μάθησης. Μέσα από 

πολύπλευρες, συνεργατικές και ευέλικτες διδακτικές δραστηριότητες αξιοποίησης εκ-

παιδευτικών εφαρμογών, λογισμικών και εργαλείων των Τ.Π.Ε., δίνει τη δυνατότητα 

μιας πολυτροπικής προσέγγισης μιας θεματικής ενότητας, με την ταυτόχρονη αξιοποί-

ηση πολλών λειτουργιών του εγκεφάλου (Fragaki, Reynolds, Vanbuel, 2009). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω τέθηκαν και οι στόχοι της εργασίας: 

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της διαχείρισης σύνθετων σχεδίων εργασίας. 

 Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθη-

τές και την εκπαιδευτικό τους (Χρυσαφίδης, 1994). 

 Προσέγγιση της γνώσης βιωματικά, χρησιμοποιώντας και τη δική τους πρότερη 

γνώση και εμπειρία, ειδικά σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου. 

Ο γενικός σκοπός που τέθηκε από την εκπαιδευτικό ήταν να κατακτήσουν οι μαθητές 

τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και να προβλη-

ματιστούν για τα αρνητικά αλλά και τα θετικά από τη χρήση του Διαδικτύου. 

Στάδια εφαρμογής του project 

Η υλικοτεχνική υποδομή του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου κατέστησε δυ-

νατή την περάτωση του έργου. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τους 10 φορητούς υπολο-

γιστές σε ομάδες των 2 ατόμων ανά υπολογιστή, καθώς κι έναν κεντρικό υπολογιστή 

με μεγάλη οθόνη στον οποίο είχαν οπτική πρόσβαση από όλα τα σημεία του εργαστη-

ρίου, όταν η εργασία χρειαζόταν συνεργασία των ομάδων μεταξύ τους. Η διάρκειά του 
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ήταν περίπου 2 μήνες και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του δίωρου εβδομαδιαίου 

μαθήματος των Τ.Π.Ε. Το κάθε ένα από τα δύο τμήματα της ΣΤ΄ τάξης δημιούργησε 

τη δική του ιστορία, εργάστηκε όμως με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τα παρακάτω 

στάδια. 

Αναλυτικότερα τα στάδια εφαρμογής  (βλ. Καρτσιώτης, κ.ά., 2010): 

 Σύλληψη ιδέας. Όπως προαναφέρθηκε, οι μαθητές στα πλαίσια της συμμετοχής 

τους στο Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ενημερώθηκαν από το υ-

λικό του Θεματικού Δικτύου και παρακολούθησαν διάφορα ενδιαφέροντα βίντεο, 

όπως «Το Παντοπωλείο» από την ιστοσελίδα saferinternet.gr-Για ένα ασφαλέ-

στερο διαδίκτυο, καθώς και βίντεο από youtube και τηλεοπτικά σποτ (βλ. Βιβλιο-

γραφία-Χρήσιμοι Σύνδεσμοι). Ακολούθησε σχολιασμός και συζήτηση με τους μα-

θητές, οι οποίοι βασίστηκαν όχι μόνο στο προαναφερθέν υλικό αλλά και σε προ-

σωπικές τους εμπειρίες. Σχεδιάστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν και 

θα ασχοληθούν και προέκυψε η ιδέα ενασχόλησής τους με ένα θέμα που τους α-

πασχολούσε πιο πολύ, ο Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός (Cyber bullying). 

 Σχεδιασμός ομάδων και ορισμός αρμοδιοτήτων. Οι ομάδες δημιουργήθηκαν από 

τους ίδιους τους μαθητές, αφού πρώτα ορίστηκαν οι αρμοδιότητες με τη βοήθεια 

της εκπαιδευτικού Πληροφορικής. Δημιουργήθηκαν ομάδες: 

1. Συγγραφής Ιστορίας. Η ομάδα αυτή ανέλαβε τη συγγραφή της ιστορίας, δεχόμενη 

και τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις των άλλων ομάδων. 

2. Εικονογράφησης. Τέσσερις ομάδες ανέλαβαν να εικονογραφήσουν τους ήρωες 

και το περιβάλλον στο οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία. Με τη χρήση του λογισμικού 

ζωγραφικής (TuxPaint, ανοιχτού κώδικα ελεύθερο λογισμικό σχεδίασης για παι-

διά, βλ. Βιβλιογραφία-Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) δημιούργησαν μόνοι τους τις εικόνες 

της ιστορίας τους. 

 
3. Επεξεργασίας Κειμένου και εισαγωγής του στις εικόνες. Δύο ομάδες ανέλαβαν τη 

συγγραφή του κειμένου και των διαλόγων που υπήρχαν στο αρχικό σενάριο, πάνω 

στις εικόνες με τη χρήση του προγράμματος της Ζωγραφικής των Windows. 

4. Ηχογράφησης. Με το πρόγραμμα ηχογράφησης φωνής που διέθεταν οι φορητοί 

υπολογιστές του σχολείου, η ομάδα ηχογράφησης μοιράστηκε τους διαλόγους και 

την αφήγηση και ηχογράφησε την ιστορία. 
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5. Εισαγωγής Εικόνων στα Προγράμματα Δημιουργίας ταινιών και Δημιουργίας η-

λεκτρονικού βιβλίου. Η εισαγωγή των εικόνων στο αντίστοιχο πρόγραμμα 

(Windows Movie Maker για το ΣΤ1 και Ncesoft Flip Book Maker για το ΣΤ2) 

έγινε από μια ομάδα του κάθε τμήματος αντίστοιχα, στον κεντρικό υπολογιστή 

του εργαστηρίου, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν οπτική επαφή με το τελικό 

αποτέλεσμα. (Οι εργασίες των μαθητών είναι δημοσιευμένες στο youtube, βλ. Βι-

βλιογραφία-Χρήσιμοι Σύνδεσμοι). Σημείωση: Η εργασία του τμήματος ΣΤ2 με-

τατράπηκε και σε βίντεο για να μπορέσει να δημοσιευτεί στο youtube, διότι το 

πρόγραμμα ncesoft flip book maker που χρησιμοποίησαν τα παιδιά στην παρου-

σίασή τους, δημιουργεί εκτελέσιμα αρχεία που εναλλάσσουν τις σελίδες χειροκί-

νητα. 

6. Ομάδα Παρουσίασης. Η ομάδα αυτή παρουσίασε το έργο όπως περιγράφεται πα-

ρακάτω. 

 Διάχυση στην κοινωνία. Το έργο των μαθητών παρουσιάστηκε από τους ίδιους 

στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, καθώς και στους γονείς, τους εκπαι-

δευτικούς και τους μαθητές άλλων σχολείων σε εκδήλωση του Θεματικού Δικτύου 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό.  

 

Συμπεράσματα 

Η αφήγηση υπήρξε ανέκαθεν μορφή έκφρασης και εξωτερίκευσης των σκέψεων και 

των συναισθημάτων του ανθρώπου. Όταν δε, αυτή εμπλουτίζεται από τις δυνατότητες 

της τεχνολογίας και λαμβάνει ψηφιακή μορφή, μπορεί να αναχθεί σε πολύτιμο δη-

μιουργικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού δίνοντας μια άλλη διάσταση στη δι-
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δασκαλία. Η νέα γενιά μαθητών εξοικειώνεται με γοργούς ρυθμούς με τις νέες τεχνο-

λογικές εφαρμογές και βρίσκει τρόπους έκφρασής της μέσα από αυτές. Η ύπαρξη των 

κατάλληλων υποδομών στα σχολεία δίνει εφόδια στους μαθητές για το μέλλον τους 

μέσα στον κόσμο της Πληροφορίας που ανοίγεται μπροστά τους, αλλά και στους εκ-

παιδευτικούς, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τες κάνουν το μάθημά τους πιο κατανοητό, 

πιο ενδιαφέρον και πιο δελεαστικό για τους μαθητές τους (βλ. Ράπτης & Ράπτη, 2004).  

Η εμπειρία που αποκομίσθηκε από το έργο που παρουσιάστηκε σε αυτή την εισήγηση, 

τόσο για την εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές της, είναι η χαρά της δημιουργίας 

ενός έργου που μέσα από τη θεματική του προσέφερε γνώση, ενώ μέσα από τη διαδι-

κασία υλοποίησής του ενδυνάμωσε τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, μεταξύ αυ-

τών και των εκπαιδευτικών τους, των γονέων τους και εν τέλει της κοινωνίας στην 

οποία ζουν.  
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Τα δέκα μπουφάν του… Kαισαρίωνα!  

Εξερευνώντας αξίες με εργαλείο την ψηφιακή αφήγηση 

 

Νταλταγιάννη Αναστασία  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» Παν. Δ. Μακεδονίας 

anadalt@yahoo.gr 

 

Σφήκα Mαρία  

Εκπαιδευτικός  ΠΕ06 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» Παν. Δ. Μακεδονίας 

m.sfika@yahoo.com 

 

Μανικάρου Μεταξούλα 

Δρ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

manikarou.m@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα ψηφιακή αφήγηση έχει σκοπό να προσεγγίσει τη Λογοτεχνία με έναν επο-

πτικό και άμεσο τρόπο, επιστεγάζοντας τους σκοπούς του μαθήματος και πετυχαίνο-

ντας τη σύνδεση της Λογοτεχνίας με την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Στο 

βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του Λυ-

κείου προβλέπεται η διδασκαλία του ποιήματος του Κ.Π. Καβάφη «Καισαρίων», που 

σχετίζεται με το εφήμερο της ζωής και των υλικών αγαθών. Αρχικά γίνεται αναφορά 

στο σκεπτικό της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης. Στη συνέχεια περιγράφεται 

ο ρόλος της ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα της Λογοτεχνίας, εξηγείται η χρήση του 

ιστοριοπίνακα (storyboard) ως εργαλείου οργάνωσης του υλικού μας και αναφέρονται 

ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το βίντεο. Ακολουθεί το κείμενο της 

ψηφιακής αφήγησης και το ίδιο το βίντεο. Στο τέλος, και μετά τις βιβλιογραφικές ανα-

φορές, παρατίθενται στο «Παράρτημα» τα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη που εξετάστη-

καν και αξιοποιήθηκαν γι’ αυτή την εργασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, Δημιουργική Γραφή, Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου, 

«Καισαρίων». 

Εισαγωγή 

O ιστοριοπίνακας (storyboard) και η ψηφιακή αφήγηση με τίτλο «Τα δέκα μπουφάν 

του… Καισαρίωνα!» σχεδιάστηκαν ως υποστηρικτικό-εποπτικό υλικό στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, στο ποίημα του Κ. 

Π. Καβάφη «Καισαρίων». Ως παράλληλα κείμενα εξετάζονται δυο άλλα ποιήματά του, 

οι «Αλεξανδρινοί βασιλείς» και το  «Απολλώνιος ο Tυανεύς εν Pόδω» (βλ. το «Παράρ-

τημα» μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές). 
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Σήμερα, αντιλαμβανόμενοι μέσα από ποικίλα γεγονότα και πλήθος αρρώστιες το εφή-

μερο της ζωής, την ανατροπή των δεδομένων και τη μικρή αξία της δόξας και των 

υλικών αγαθών, ανατρέχουμε στη Λογοτεχνία, στις τέχνες και στις αξίες, γιατί είναι 

«χρυσελεφάντινες» και όχι «πήλινες και κεραμικές», που εύκολα καταστρέφονται. 

Καιρός να εκτιμήσουμε τον άνθρωπο γι’ αυτό που είναι ως προσωπικότητα και όχι για 

τα υπάρχοντά του. Τα πλούτη έρχονται και παρέρχονται. Η δόξα χάνεται. Οι τίτλοι 

είναι  κενοί. Η υγεία δεν κρατάει για πάντα. Η ζωή κυλάει σαν το νερό μέσα από τα 

δάχτυλά μας. Ας κρατήσουμε τα σημαντικά στη ζωή μας και ας τους δώσουμε τη θέση 

που τους αξίζει. Την πρωτεύουσα!  

Με αναφορά αυτά τα θεματικά πλαίσια σχεδιάστηκε ο ιστοριοπίνακας (storyboard) και 

συντέθηκε η ψηφιακή αφήγηση, προκειμένου οι μαθητές να εμβαθύνουν στο πραγμα-

τικό νόημα του ποιήματος του Καβάφη μέσα από τη συναισθηματική τους εμπλοκή και 

δέσμευση χάριν της εικόνας. Ζητούμενο ήταν, δηλαδή, να δοθεί έμφαση στο εφήμερο 

της ζωής και στη μηδαμινή αξία των υλικών αγαθών. Παράλληλα, επιδιώχθηκε να με-

ταφέρουν οι μαθητές μας τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες των ποιημάτων στο σήμερα 

(επικαιροποίηση της ποίησης) και να  εμπνευστούν για τη συγκρότηση του δικού τους 

αξιακού κώδικα. Τέλος, η χρήση των ΤΠΕ  στην τάξη προσφέρει ένα επιπλέον πλεο-

νέκτημα: Εξοικειώνει τους μαθητές με τις νέες τεχνολογίες και με εναλλακτικά μο-

ντέλα παρουσίασης ενός θέματος. 

Ο ρόλος της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

Ο ρόλος της ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα της Λογοτεχνίας συνδέεται με έναν από 

τους βασικούς στόχους που θέσαμε εξαρχής: Να μεταφέρουν οι μαθητές τα πρόσωπα 

των ποιημάτων στη σημερινή εποχή (επικαιροποίηση της ποίησης). 

Αφού διαβάσουμε, αναλύσουμε και συγκρίνουμε μεταξύ τους τα ποιήματα, είναι η ώρα 

να τα «ξαναγράψουμε» στο σήμερα. Τα ποιήματα του Καβάφη αναφέρονται στην αλε-

ξανδρινή-ελληνιστική εποχή. Είναι, όμως, πάντοτε επίκαιρα. Και στις μέρες μας πιο 

επίκαιρα από ποτέ. Πώς όμως αυτό θα το εμπεδώσουν οι μαθητές μας, και μάλιστα με 

τρόπο εύληπτο και ευχάριστο; Βλέποντας ολοζώντανη μπροστά τους μια ανάλογη ι-

στορία της εποχής μας. Πού; Οπουδήποτε. Στο σπίτι τους, στη γειτονιά τους, στην τη-

λεόραση, στο internet. Ο καθηγητής που θέλει να δώσει μια άλλη διάσταση στο μάθημά 

του και να το μεταφέρει στο σήμερα, πρέπει να παρουσιάσει μια τέτοια ιστορία. Και 

πού θα τη βρει, αν οι εμπειρίες του δεν τον βοηθούν; Θα την κατασκευάσει ο ίδιος! 

Στο σημείο αυτό έρχονται πρόθυμα να μας συνδράμουν οι νέες τεχνολογίες, και ειδι-

κότερα η ψηφιακή αφήγηση. Την ιστορία μπορεί είτε να τη γράψει ο ίδιος ο καθηγητής 

είτε να τη συνθέσουν οι μαθητές ως άσκηση Δημιουργικής Γραφής. Η ιδανική περί-

πτωση, βέβαια, είναι να συντεθεί από όλη την τάξη και να ανεβεί στο ιστολόγιό της ή 

στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στο youtube, έτσι ώστε να γίνεται άνετα ο διαμοιρα-

σμός του υλικού και όλοι (καθηγητής και μαθητές) να έχουν «ες αεί» ένα ενθύμιο της 

ομαδικής-συλλογικής δουλειάς τους. 
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Με τον τρόπο αυτό η ψηφιακή αφήγηση/νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται δημιουρ-

γικά και λειτουργικά στο συγκεκριμένο μάθημα της Λογοτεχνίας και δεν αποτελούν 

αυτοσκοπό, ούτε στοχεύουν μόνο στην αισθητική απόλαυση και στο να αιχμαλωτίσουν 

την προσοχή των ήδη κουρασμένων και βαρυφορτωμένων μαθητών της Γ΄ Λυκείου. 

Δεν χρησιμοποιούμε την ψηφιακή αφήγηση απλώς και μόνο επειδή οι νέες τεχνολογίες 

είναι «της μόδας» ή του συρμού, ούτε επειδή το απαιτούν τα νέα Αναλυτικά Προγράμ-

ματα Σπουδών (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ). Η επιλογή αυτή έρχεται να επιστεγάσει το μάθημα και 

να βοηθήσει τους μαθητές να ανεβούν στο πιο ψηλό και πιο απαιτητικό σκαλοπάτι της 

διδασκαλίας μας: Στη σύνδεση των ποιημάτων με το σήμερα. 

Η εισαγωγή της εφαρμογής των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο μάθημα ας γίνεται με φειδώ, 

με προσοχή, ως άρτυμα στη διδασκαλία μας και στο σημείο που εξυπηρετεί τους διδα-

κτικούς μας στόχους.  

Ο ιστοριοπίνακας (storyboard): Ένα ψηφιακό brainstorming 

Για την κατασκευή της ψηφιακής αφήγησης χρησιμοποιήσαμε έναν ιστοριοπίνακα 

(storyboard). O ιστοριοπίνακας είναι η περιγραφή μιας ιστορίας σταδιακά, με δομικά 

στοιχεία τις εικόνες πάνω στις οποίες βασίζεται η ιστορία. Πρόκειται για μια σειρά από 

ζωγραφιές ή έτοιμες εικόνες με συνοδευτικές «σκηνοθετικές οδηγίες». Ουσιαστικά, 

είναι ένα οπτικοποιημένο σενάριο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ψη-

φιακής αφήγησης. Λειτουργεί σαν βοήθημα σχεδιασμού ή καταγραφής ιδεών 

(concepts), δομώντας την αλληλουχία γεγονότων και ενεργειών. Κάθε καρέ πρέπει να 

απεικονίζει ξεκάθαρα ένα τμήμα της ιστορίας που θα φτιαχτεί, τη μουσική, τις λεζά-

ντες, καθώς και τις απαραίτητες μεταβάσεις. 

Η χρήση ιστοριοπίνακα (storyboard) θεωρήθηκε απαραίτητη πριν την τελική φάση δη-

μιουργίας της ψηφιακής μας αφήγησης, γιατί μας βοήθησε να βάλουμε σε μια σειρά 

τις εικόνες και τις σκέψεις μας και έδωσε μια ομαλή ροή στην εξέλιξη της ιστορίας. 

Επιπλέον, ο ιστοριοπίνακας εξοικειώνει τα παιδιά με εναλλακτικούς τρόπους παρουσί-

ασης ενός θέματος. Η επιλογή της ψηφιακής πλατφόρμας 

https://www.storyboardthat.com δεν έγινε τυχαία: Η εν λόγω πλατφόρμα προσφέρει 

συγκριτικά με άλλες μεγάλο διάστημα ελεύθερης παραμονής και δοκιμής χωρίς συν-

δρομή (free trial) και μόνιμη αποθήκευση του υλικού. Το storyboard βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tinyurl.com/zyhyfwn 

Η ψηφιακή αφήγηση: σενάριο-τεχνικές λεπτομέρειες 

Η ψηφιακή μας αφήγηση έχει τίτλο «Τα δέκα μπουφάν του… Καισαρίωνα!». Η υπό-

θεσή της είναι απλή. Ήρωάς μας είναι ένας τυχαίος, καθημερινός άνθρωπος, ο άνθρω-

πος της διπλανής πόρτας: Ο Νικήτας, μια σύγχρονη persona, παράλληλη του Καισαρί-

ωνα. Ο Νικήτας αγαπάει πολύ τα ρούχα του. Συγκεκριμένα, λατρεύει τα  δερμάτινα 

μπουφάν του. Πρωί και βράδυ ξημεροβραδιάζεται μπροστά στον καθρέφτη, προβάρο-

ντάς τα και θαυμάζοντας τον εαυτό του. 
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Η λογική πάνω στην οποία χτίστηκε η συγκεκριμένη ψηφιακή αφήγηση είναι η εξής: 

Περνούν εικόνες από μπουφάν, κρεμάστρες, γκαρνταρόμπες και καθρέφτες η μια μετά 

την άλλη αργά, χωρίς υπότιτλους, και χωρίς καθόλου εφέ, ενώ συγχρόνως ακούγεται 

ηχογραφημένη η αφήγηση σε πολύ αργό ρυθμό και με ύφος μεγαλοπρεπές και επίσημο. 

Στόχος όλης αυτής της τεχνικής είναι να φορτιστεί η ατμόσφαιρα κατάλληλα και να 

δημιουργηθεί το απαραίτητο υποβλητικό-συγκινησιακό κλίμα. Οι μαθητές αρχίζουν 

ήδη να προβληματίζονται για τη συνέχεια και να αγωνιούν για την εξέλιξη των γεγο-

νότων.  

Τα γεγονότα στην αφήγηση εξελίσσονται αργά, με μια κανονικότητα ανησυχητική. 

Κάτι ύποπτο κρύβει όλη αυτή η περίεργη ατμόσφαιρα. Τι θα συμβεί άραγε; Θα εξακο-

λουθήσει για πολύ η ζωή του Νικήτα να είναι μια ήρεμη γαλάζια λίμνη; Η κυκλική 

επανάληψη των ίδιων πραγμάτων αρχίζει να μας θορυβεί. Μήπως η ζωή επιφυλάσσει 

-και σ’ αυτόν- κάποια έκπληξη;  

Εφέ κίνησης στην ψηφιακή αφήγηση δεν υπάρχουν, γιατί δεν θέλουμε να κερδίσουν 

αυτά τις εντυπώσεις. Στόχος μας στο α΄ μέρος είναι να καταγραφεί  στη συνείδηση των 

μαθητών η καθημερινή πρόβα των μπουφάν ως απαραίτητο μέρος της ρουτίνας του 

ήρωα, κάτι που γινόταν με πληκτική μονοτονία και απαρέγκλιτη τάξη, ίδια κι απαράλ-

λακτα κάθε μέρα.  

Όλη αυτή η αέναη ακολουθία των πραγμάτων όμως, αν συνεχιζόταν ως το τέλος, θα 

καθιστούσε την ψηφιακή μας αφήγηση φοβερά μονότονη και βαρετή. Χρειαζόταν,  ε-

πομένως, ένα εύρημα, ένα τέχνασμα, μια ανατροπή. Μια πέτρα που να ταράξει τα νερά 

της μικρής γαλάζιας λίμνης. Συγχρόνως ήταν απαραίτητο να βρεθεί ένα τεχνικό εφέ 

που να καταφέρει να αποσπάσει την προσοχή και να κερδίσει τις εντυπώσεις. 

Αυτή η ανατροπή επιφυλάσσεται για το τέλος της ιστορίας: Μια μέρα ο Νικήτας μα-

θαίνει  ξαφνικά ότι είναι βαριά άρρωστος και δεν του μένει πολύς ακόμα χρόνος ζωής. 

Στο σημείο αυτό η ηχογραφημένη αφήγηση διακόπτεται απότομα. Σταματάει ξαφνικά, 

έτσι όπως διακόπτεται και η καθημερινή αγαπημένη ρουτίνα του ήρωά μας. Και, α-

σφαλώς, αυτό δεν γίνεται καθόλου τυχαία. Είναι μέρος του σχεδίου: Ο ήρωας οδεύει 

προς το θάνατο, η αγωνία κορυφώνεται, οπότε τα λόγια σε τέτοιες δραματικές στιγμές 

περιττεύουν. Αντικαθίστανται από ξερούς, «αμακιγιάριστους» υπότιτλους, που πέ-

φτουν και αυτοί χωρίς εφέ, μιας και δεν έχει κανείς πλέον διάθεση για φτιασίδια, επι-

τήδευση και ωραιολογίες. Ταυτόχρονα αρχίζει να ακούγεται ως μουσικό χαλί το τρα-

γούδι «Μini world» της Indila.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι προφανής: Ο κόσμος είναι μικρός, η 

ζωή  εφήμερη, σύντομη. Κι εμείς πρέπει να μάθουμε να βάζουμε προτεραιότητες και 

να δίνουμε αξία μόνο στα σημαντικά. Το τραγούδι σβήνει σταδιακά, (με fade out), έτσι 

ακριβώς όπως σβήνει και η ζωή του Νικήτα. 

Οι τίτλοι τέλους, που περνούν με το εφέ της κύλισης από μπροστά μας, μάς δίνουν την 

αίσθηση ότι η ζωή κυλάει σαν το νερό. Μας επισημαίνουν ότι το παραμύθι/ιστορία που 
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μόλις είδαμε είναι, βέβαια, προϊόν φαντασίας, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα πρωταγω-

νιστής του να είναι ο καθένας από μας.  

Η ευκαιρία για προβληματισμό και αυτοκριτική είναι μοναδική. Και το έδαφος έχει 

πλέον ετοιμαστεί κατάλληλα για έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με τους μαθητές 

μας, με εμβάθυνση στην ποίηση του Καβάφη και μεταφορά της στο σήμερα. Ιδού ο 

ρόλος και η αξία της ψηφιακής αυτής αφήγησης! 

Το κείμενο της ψηφιακής αφήγησης: «Τα δέκα μπουφάν του… Καισαρίωνα!» 

Ο Νικήτας είχε ένα ψώνιο: Aγαπούσε τα ακριβά δερμάτινα μπουφάν. Τρεις φορές το 

χρόνο ανανέωνε τη γκαρνταρόμπα του. Περνούσε ατέλειωτες ώρες στα μαγαζιά, και-

νούρια και vintage. Δεν τα φορούσε όμως ποτέ. Ήθελε μόνο να τα έχει. Καθότανε 

μπροστά στην ντουλάπα του και τα καμάρωνε. Χάιδευε τις ραφές τους, παρατηρούσε 

τις λεπτομέρειες, μύριζε με ηδονή το γνήσιο δέρμα τους, διάβαζε τις ετικέτες, τα φο-

ρούσε, καθρεφτιζόταν καλά καλά με αυταρέσκεια και τα ξανακρέμαγε στην κρεμάστρα 

τους. Αυτό γινόταν σαν ιεροτελεστία δύο φορές τη μέρα: πρωί και βράδυ. Τα μπουφάν 

ήτανε μέρος της ζωής του.  

Κάποια μέρα ένιωσε έναν δυνατό πόνο πίσω, χαμηλά στο κεφάλι. Ανησύχησε. Η διά-

γνωση ήταν καταπέλτης: Καρκίνος στην υπόφυση! Ένας μήνας ζωής… Γύρισε σπίτι 

σέρνοντας τα πόδια του. Ο νους του ήτανε όλο στα μπουφάν. Τι θα γινότανε τώρα ο 

θησαυρός του; Ο Νικήτας άνοιξε τη ντουλάπα. Τα κοίταξε με στοργή για τελευταία 

φορά. Όλα του φαίνονταν ίδια τώρα. Άχρωμα. Ανούσια. Φόρεσε ένα στην τύχη και 

ξεκίνησε για το νοσοκομείο. Πίσω του η πόρτα έμεινε ανοιχτή. Είχε πια καμιά σημα-

σία; Το βίντεο της ψηφιακής αφήγησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=RTI50AP_slw 
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Παράρτημα 

Καισαρίων  

Εν μέρει για να εξακριβώσω μια εποχή, 

εν μέρει και την ώρα να περάσω, 

την νύχτα χθες πήρα μια συλλογή 

επιγραφών των Πτολεμαίων να διαβάσω. 

Οι άφθονοι έπαινοι κ’ η κολακείες 

εις όλους μοιάζουν. Όλοι είναι λαμπροί, 

ένδοξοι, κραταιοί, αγαθοεργοί· 

κάθ’ επιχείρησίς των σοφοτάτη. 

Aν πεις για τες γυναίκες της γενιάς, κι αυτές, 

όλες η Βερενίκες κ’ η Κλεοπάτρες θαυμαστές.  

Όταν κατόρθωσα την εποχή να εξακριβώσω 

θ’ άφινα το βιβλίο αν μια μνεία μικρή, 

κι ασήμαντη, του βασιλέως Καισαρίωνος 

δεν είλκυε την προσοχή μου αμέσως..... 

 

A, να, ήρθες συ με την αόριστη  

γοητεία σου. Στην ιστορία λίγες 

γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα, 

κ’ έτσι πιο ελεύθερα σ’ έπλασα μες στον νου μου. 

Σ’ έπλασα ωραίο κ’ αισθηματικό. 

Η τέχνη μου στο πρόσωπό σου δίνει  
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μιαν ονειρώδη συμπαθητική εμορφιά. 

Και τόσο πλήρως σε φαντάσθηκα, 

που χθες την νύχτα αργά, σαν έσβυνεν 

η λάμπα μου —άφισα επίτηδες να σβύνει— 

εθάρρεψα που μπήκες μες στην κάμαρά μου, 

με φάνηκε που εμπρός μου στάθηκες· ως θα ήσουν 

μες στην κατακτημένην Aλεξάνδρεια, 

χλωμός και κουρασμένος, ιδεώδης εν τη λύπη σου, 

ελπίζοντας ακόμη να σε σπλαχνισθούν 

οι φαύλοι —που ψιθύριζαν το «Πολυκαισαρίη».  

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)  

 

Αλεξανδρινοί βασιλείς  

Μαζεύθηκαν οι Aλεξανδρινοί 

να δουν της Κλεοπάτρας τα παιδιά, 

τον Καισαρίωνα, και τα μικρά του αδέρφια, 

Aλέξανδρο και Πτολεμαίο, που πρώτη 

φορά τα βγάζαν έξω στο Γυμνάσιο, 

εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς, 

μες στη λαμπρή παράταξι των στρατιωτών. 

 

Ο Aλέξανδρος— τον είπαν βασιλέα 

της Aρμενίας, της Μηδίας, και των Πάρθων. 

Ο Πτολεμαίος— τον είπαν βασιλέα 

της Κιλικίας, της Συρίας, και της Φοινίκης. 

Ο Καισαρίων στέκονταν πιο εμπροστά, 

ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλί, 

στο στήθος του ανθοδέσμη από υακίνθους, 

η ζώνη του διπλή σειρά σαπφείρων κι αμεθύστων,  

δεμένα τα ποδήματά του μ’ άσπρες 

κορδέλλες κεντημένες με ροδόχροα μαργαριτάρια. 

Aυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς, 

αυτόν τον είπαν Βασιλέα των Βασιλέων. 

 

Οι Aλεξανδρινοί ένοιωθαν βέβαια 

που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά. 

 

Aλλά η μέρα ήτανε ζεστή και ποιητική, 

ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό, 

το Aλεξανδρινό Γυμνάσιον ένα 
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θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης, 

των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη, 

ο Καισαρίων όλο χάρις κι εμορφιά 

(της Κλεοπάτρας υιός, αίμα των Λαγιδών)· 

κ’ οι Aλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή, 

κ’ ενθουσιάζονταν, κ’ επευφημούσαν 

ελληνικά, κ’ αιγυπτιακά, και ποιοι εβραίικα, 

γοητευμένοι με τ’ ωραίο θέαμα— 

μ’ όλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά, 

τι κούφια λόγια ήσανε αυτές η βασιλείες.  

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

  

Απολλώνιος ο Tυανεύς εν Pόδω 

Για την αρμόζουσα παίδευσι κι αγωγή 

ο Aπολλώνιος ομιλούσε μ’ έναν 

νέον που έκτιζε πολυτελή 

οικίαν εν Pόδω. «Εγώ δε ες ιερόν» 

είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθών 

πολλώ αν ήδιον εν αυτώ μικρώ 

όντι άγαλμα ελέφαντός τε και χρυσού 

ίδοιμι ή εν μεγάλω κεραμεούν τε και φαύλον.» — 

 

Το «κεραμεούν» και «φαύλον»∙ το σιχαμερό: 

που κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι αρκετή) 

αγυρτικώς εξαπατά. Το κεραμεούν και φαύλον.   

 

 (Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 
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Ψηφιακή αφήγηση εμπνευσμένη από τους ποιητές της λογοτεχνικής γενιάς 

του 1930: «Το επικό παραμύθι» 

Δασκαλάκη Στυλιανή 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, PhD στη Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες 

st.daskalaki@gmail.com 

Περίληψη 

Στη σημερινή εποχή των ΤΠΕ και της καινοτομίας, η λογοτεχνία συμβαδίζει και ενίοτε 

κάνει δυναμικές εμφανίσεις μέσα από ψηφιακά βιβλία, πολυμεσικές-διαδραστικές 

εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια, ιστοσελίδες ανάγνωσης, δημιουργικής γραφής και 

ανταλλαγής ιδεών, καθώς και ψηφιακές αφηγήσεις. Εδραιώνοντας τη θέση της στην 

ψηφιακή εποχή, η λογοτεχνία καταργεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς, 

ανανεώνεται, εμπλουτίζεται και με σταδιακά βήματα γίνεται προσιτή στο μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού, ανεξάρτητα από μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Μέσα από την παρούσα μελέτη ο αναγνώστης θα βιώσει το πέρασμα από την 

προφορική-παραδοσιακή αφήγηση στην ψηφιακή-πολυμεσική, όπως το βίωσαν και οι 

μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου βορείων προαστίων των Αθηνών. Με 

πρόθεση την εξέλιξη και όχι την υποβάθμιση, οι μαθητές που πειραματίστηκαν με το 

συγκεκριμένο project, επιβεβαίωσαν πως εξοικειώνονται με τη λογοτεχνία και την 

κατανοούν περισσότερο, όταν τη συναντούν μέσα από την οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, λογοτεχνία, μέθοδος project 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτομιών η γνώση χειρισμού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή-Η/Υ δεν παρουσιάζεται στον πληθυσμό ως επιλογή αλλά ως 

αναγκαιότητα (Ράπτης, 2002). Προτού το παιδί έρθει σε επαφή με το σχολείο, έχει 

έρθει σε επαφή με τις οθόνες αφής, τις ψηφιακές εφαρμογές και τα παιχνίδια. Η παιδεία 

έχοντας ως στόχο να συμβαδίσει με τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, ενσωμάτωσε 

τις ΤΠΕ ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κεκές-Μυλωνάκου, 2011). Η 

συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στους μαθητές του σημερινού δημοτικού 

σχολείου, οι οποίοι σταδιακά διδάσκονται το σωστό χειρισμό του Η/Υ και μαθαίνουν 

να τον αντιμετωπίζουν ως εργαλείο και όχι ως πανάκεια (Μαλαφάντης, 2010). Το παιδί 

σε προσχολική ακόμα ηλικία δέχεται από το οικογενειακό του περιβάλλον αμέτρητα 

ψηφιακά ερεθίσματα. Γεννιέται σε έναν πραγματικό και παράλληλα εικονικό κόσμο. 

Καθώς μεγαλώνει μαθαίνει να διαχωρίζει την πραγματικότητα από τη φαντασία με τη 

βοήθεια της οικογένειας και του σχολείου. Το παιδί της σημερινής ψηφιακής εποχής 

θα διδαχθεί το μέτρο, ώστε να αξιοποιήσει όλα όσα έχουν να του προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες δημιουργικά, χωρίς να παρασυρθεί από τις πολλαπλές-δυνητικές 

διαδρομές που ενυπάρχουν (Δασκαλάκη, 2010-2014).  
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Ο εκπαιδευτικός με την προϋπόθεση πως έχει εξοικειωθεί στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, έχει στη διάθεσή του ποικιλία από ψηφιακά εργαλεία, λογισμικά και 

εφαρμογές για να εργαστεί με τους μαθητές του (Κόμης, 2004). Στο σημερινό δημοτικό 

σχολείο η χρήση του Η/Υ είναι ενταγμένη στην καθημερινή διδακτική πρακτική 

(Μικρόπουλος, 2006). Για παράδειγμα οι εργασίες στον κειμενογράφο, τα 

προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, οι ψηφιακές παρουσιάσεις, οι εφαρμογές 

και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, δεν αντιμετωπίζονται στις μέρες μας ως ελεύθερη ώρα 

ή δημιουργική απασχόληση ανεξάρτητη από τη διδακτική ενότητα του σχολικού 

μαθήματος (Αλεξανδράτος, 2006). Κατά τη διάρκεια του ωρολόγιου σχολικού 

προγράμματος, η διεπιστημονικότητα δε μένει στη θεωρία και οι μαθητές 

μεταφέρονται από το χαρτί στην οθόνη και αντίστροφα. Εάν στη σημερινή εποχή το 

σχολείο αρνείται να ακολουθήσει τις εξελίξεις, είναι οπισθοδρομικό. Το μέγεθος της 

αναγκαιότητας, να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ορθή χρήση Η/Υ στα πλαίσια της 

σχολικής καθημερινότητας, το διαπιστώνει ο αναγνώστης αρκεί να αναλογιστεί ποια 

ήταν η τελευταία μέρα που δεν άνοιξε κάποια ψηφιακή συσκευή. Ακριβώς επειδή η 

χρήση των νέων τεχνολογιών έχει γίνει απαραίτητη στον κάθε άνθρωπο, επιβάλλεται 

να διδαχθεί σωστά στο σχολείο.  

Επιπλέον, ενώ η λογοτεχνία συμβαδίζει με την ψηφιακή εποχή, προτεραιότητά της 

παραμένει να καλλιεργήσει στους μαθητές τη φιλαναγνωσία (Μαλαφάντης, 2008). Η 

«ορθή» διδακτική της λογοτεχνίας θα προάγει το ήθος και θα αναδείξει τις αξίες, 

αναδιαμορφώνοντας την ψυχοσύνθεση του μικρού παιδιού και μετατρέποντάς το από 

πρόσωπο σε προσωπικότητα (Τζάνη, 2012). Η τέχνη του λόγου ξεπέρασε τις 

δεισιδαιμονίες και την κινδυνολογία, σταμάτησε να είναι προνόμιο των «ολίγων» και 

χάραξε το δρόμο της στη νέα εποχή (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2001). Έτσι ακόμα και αν 

κάποιος δεν είναι κριτικός λογοτεχνίας μπορεί να σχολιάσει ελεύθερα ένα απόσπασμα 

σε ιστοσελίδες ανάγνωσης. Ακόμα κι αν λανθάνει, θα ανταλλάξει απόψεις και θα μάθει. 

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτονται τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και μελετούν 

μεγαλεπήβολα έργα ακόμα και ως αρχεία pdf. Ανερχόμενοι συγγραφείς γράφουν τα 

έργα τους με τη βοήθεια των διαδικτυακών τους φίλων και παράγουν ψηφιακά-

συλλογικά έργα, τα οποία ακόμα κι αν αμφισβητείται η αξία τους, αποτελούν μια 

μορφή δημιουργικής γραφής (Νικολαΐδου, 2009). Οι ψηφιακές κοινότητες 

αναγνωστών και συλλογικής γραφής κεντρίζουν το ενδιαφέρον των νέων να 

συμμετέχουν στη διαδικασία , αφού δε φοβούνται πως θα κάνουν λάθος (Hayles, 2007). 

Στις μέρες μας άλλωστε το σωστό-λάθος έχει δώσει τη θέση του στις πολλαπλές 

επιλογές και στην εύρεση μιας περισσότερο ικανοποιητικής «λύσης» (Ζαράνης, 2009). 

Έτσι στο σκέφτομαι και γράφω ο εκπαιδευτικός αφήνει το μαθητή ελεύθερο να σκεφτεί 

και να δημιουργήσει, αντίστοιχα όταν πρόκειται για λογοτεχνικό έργο, με 

αλλεπάλληλες ερωτήσεις προβληματίζει τον μαθητή, τον κατευθύνει να ενστερνιστεί 

τα συναισθήματα που του γεννιούνται και τελικά να αποδώσει νόημα. Όλα όσα 

προαναφέρθηκαν είναι εφικτό να γίνουν και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

(Δασκαλάκη, 2010-2014). 
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Οι μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου βορείων προαστίων των Αθηνών, 

ακολουθώντας τη μέθοδο project και με ένα συνδυασμό παραδοσιακής-

δασκαλοκεντρικής και σύγχρονης-μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, ήρθαν σε επαφή με 

επιλεγμένα ποιητικά έργα λογοτεχνών της γενιάς του 1930, απομόνωσαν το νοηματικό 

περιεχόμενο, επέλεξαν λεξιλόγιο ή έφτιαξαν δικό τους και συνέθεσαν το «Επικό 

Παραμύθι». Τη γραπτή-συλλογική δημιουργία τους, την πλαισίωσαν εικαστικά, 

ηχογράφησαν τον εαυτό τους να αφηγείται το παραμύθι  προφορικά και ολοκλήρωσαν 

στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου. Εκεί οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού 

ενσωμάτωσαν το κείμενο, την εικόνα και τον ήχο σε μία ψηφιακή παρουσίαση-βίντεο, 

πλαισιωμένη από το μουσικό χαλί της επιλογής τους. Αναλυτικές λεπτομέρειες θα 

δοθούν στον αναγνώστη στη συνέχεια της εργασίας. 

Δημιουργοί ψηφιακής αφήγησης: «Το Επικό Παραμύθι» 

Η ψηφιακή αφήγηση που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία δημιουργήθηκε 

από 18 μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου βορείων προαστίων των Αθηνών σε 

συνεργασία με την εκπαιδευτικό της τάξης, κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Το 

project διήρκησε 3 μήνες (Ιανουάριος-Μάρτιος 2016). Με την ολοκλήρωσή του 

παρουσιάστηκε στην τάξη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου http://4dim-

chalandr.att.sch.gr/?p=548, (πρόσβαση στις 23/8/2016). 

Συνθήκες υλοποίησης του project 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το project στον προβλεπόμενο χρόνο οι μαθητές 

εργάστηκαν μεθοδικά. Η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της σχολικής τάξης και στη 

συνέχεια οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο χώρο της βιβλιοθήκης. Αφού μελέτησαν τη 

ζωή και το έργο επιλεγμένων ποιητών της λογοτεχνικής γενιάς του 1930, αναζήτησαν 

στη βιβλιοθήκη του σχολείου περισσότερα έργα τους, βιογραφίες και πληροφορίες που 

έχουν γραφτεί για αυτούς. Κάποιοι μαθητές επέλεξαν μυθιστορήματα από συγγραφείς 

παιδικής λογοτεχνίας με κοινή θεματολογία με τους ποιητές, προκειμένου να 

συγκρίνουν τον ποιητικό με τον πεζό λόγο. Ακολούθησαν πολλές εργασίες 

δημιουργικού γραπτού λόγου και εικαστικής πλαισίωσης αυτού στο χώρο της 

βιβλιοθήκης και στη σχολική τάξη, μέχρι να μεταφερθούν οι μαθητές στο εργαστήριο 

Η/Υ του σχολείου. Εκεί η έντυπη μορφή έδωσε τη θέση της στην ψηφιακή. Οι μαθητές 

εργάστηκαν στον κειμενογράφο, βρήκαν επιπλέον πληροφορίες για τους ποιητές σε 

επιλεγμένες σελίδες του διαδικτύου στο φυλλομετρητή, εργάστηκαν με  προγράμματα 

επεξεργασίας εικόνας ελεύθερα στο διαδίκτυο, ενώ πειραματίστηκαν με τις δικές τους 

ζωγραφιές. Στη συνέχεια ηχογράφησαν τις φωνές τους, καθώς αφηγούνταν το επικό 

παραμύθι που δημιούργησαν συλλογικά και επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού τα αρχεία ήχου στον Η/Υ, ενσωματώνοντάς τα στο τελικό αποτέλεσμα. 

Οι μαθητές έφτιαξαν μια ψηφιακή παρουσίαση σε μορφή βίντεο, ενώ εξοικειώθηκαν 

με όλα τα λογισμικά καθώς διαχειρίζονταν με άνεση τις προτεινόμενες επιλογές όπως 

αλλαγή γραφικών, φόντου, γραμματοσειράς, εφέ κίνησης και πολλά ακόμα. Οι μαθητές 

απασχολούνταν με το project δύο (2) ώρες εβδομαδιαία και για τρεις (3) μήνες. Η μία 

ώρα φιλαναγνωσίας και η ευέλικτη ζώνη αξιοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα πολλές 
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αφορμές για επανεξέταση του project δίνονταν κατά τη διεξαγωγή των υπολοίπων 

μαθημάτων. 

Στοχοθεσία 

Το project που περιγράφεται στην παρούσα εργασία είναι μέρος ενός συνόλου 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στο να επιβεβαιώσουν την υπόθεση, πως οι μαθητές 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και ειδικότερα την ποίηση, όταν τη 

συναντούν μέσα από πολυμεσικές εφαρμογές, ψηφιακές δραστηριότητες και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το κείμενο, η εικόνα και ο ήχος ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο 

και άρτια δομημένο σύνολο, βοηθώντας τους μαθητές να εμβαθύνουν σε ένα 

λογοτεχνικό έργο, στη θεματολογία μιας λογοτεχνικής γενιάς, στην τεχνοτροπία ενός 

αποσπάσματος στο ύφος και ήθος του ποιητή-συγγραφέα. Παράλληλα εξοικειώνονται 

με τα πολυμέσα, οικοδομώντας τις γνώσεις τους και σμιλεύοντας τον χαρακτήρα τους 

στα πλαίσια μιας σύγχρονης και απαιτητικής τεχνολογικής κοινωνίας (Δασκαλάκη, 

2010-2014). Ειδικότερος στόχος του project ήταν οι μαθητές που εμπνεύστηκαν το 

«Επικό Παραμύθι» να εξοικειωθούν με την ψηφιακή αφήγηση-digital storytelling, να  

συνειδητοποιήσουν το πέρασμα από την προφορική στην ψηφιακή αφήγηση, να 

δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να συνεργαστούν και κυρίως να ψυχαγωγηθούν. 

Επιμέρους στόχοι: 

 Γνωριμία με τη ζωή και το έργο του Οδ. Ελύτη, Γ. Σεφέρη, Γ. Ρίτσου, Ν. 

Βρεττάκου, Ν. Γκάτσου και Ν. Εγγονόπουλου. Τα αποσπάσματα επιλέχθηκαν από 

το σχολικό ανθολόγιο και εμπλουτίστηκαν από ποιητικές συλλογές. 

 Γνωριμία με τη μελοποιημένη ποίηση. 

 Γνωριμία με την τεχνική του κολλάζ και την υπερρεαλιστική γραφή και ζωγραφική. 

 Νοηματική εμβάθυνση σε επιλεγμένα αποσπάσματα, εμπλουτισμός λεξιλογίου, 

λεξιπλασίες, παραγωγή και σύνθεση νέων προτάσεων, παραγράφων, συλλογικός 

δημιουργικός γραπτός λόγος.  

 Ικανότητα να διακρίνουν οι μαθητές το «δάνειο-διακείμενο», να το αναγνωρίζουν 

σε άλλα αποσπάσματα ποιήματα ή πεζά και να αντιλαμβάνονται την πηγή 

προέλευσης. 

 Ικανότητα ενσωμάτωσης ποιητικού λεξιλογίου στον καθημερινό λόγο και 

συγγραφή νέου κειμένου-παραμυθιού. 

 Γνωριμία των μαθητών με το περικείμενο. Εικαστική πλαισίωση του παραμυθιού 

ώστε η εικόνα να συμπληρώνει το νόημα. 

 Άσκηση στο χρωματισμό της φωνής των μαθητών, στη χροιά και την ένταση, στο 

να υποδύονται ρόλους και να εκφράζουν συναισθήματα.  
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 Γνωριμία με την παραδοσιακή τέχνη του παραμυθά. Οι μαθητές δοκίμασαν να 

αφηγηθούν παραμύθια σε μαθητές μικρότερων ηλικιών και με το χρωματισμό της 

φωνής τους να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον τους. 

 Γνωριμία των μαθητών με το πολυτροπικό κείμενο και τα πολυμέσα, ενσωμάτωση 

κειμένου, εικόνας και ήχου σε ένα ενιαίο σώμα-παρουσίαση. 

 Εξοικείωση με τον φυλλομετρητή Microsoft Internet Explorer, Google Chrome. 

 Εξοικείωση με τον κειμενογράφο Microsoft Word. 

 Επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας με λογισμικά όπως Revelation Natural Art, 

Photoshop, Gimp, Microsoft Photo Story. 

 Δημιουργία ψηφιακού κολλάζ με το πρόγραμμα Microsoft Autocollage. 

 Ενσωμάτωση φωτογραφιών και ήχου/Δημιουργία βίντεο με το πρόγραμμα 

Microsoft Movie Maker. 

 Εξοικείωση με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, σύγχρονη Skype και ασύγχρονη 

google mail. 

Σύνδεση με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών-ΑΠΣ 

Το project συμπληρώνει τα ΑΠΣ για τη Γλώσσα-Λογοτεχνία, τα Εικαστικά, τη 

Μουσική και την Πληροφορική για μαθητές Ε΄ δημοτικού. Οι δημιουργικές 

δραστηριότητες, οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις, η μουσική επένδυση και η εξοικείωση 

με χρήσιμα λογισμικά οδήγησαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή του. Οι μαθητές μέσα 

από την προσωπική ενασχόληση συνειδητοποίησαν το πώς η παραδοσιακή αφήγηση 

προσαρμόζεται στα σημερινά δεδομένα. 

Εφαρμογή Μεθοδολογίας/Υλοποίηση 

Για τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης εφαρμόστηκε η μέθοδος project, συνεργατική, 

σχολική, ερευνητική εργασία (Χρυσαφίδης, 1998). Οι μαθητές τόσο στη σχολική τάξη, 

στη βιβλιοθήκη, όσο και στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου εργάστηκαν 

ομαδοσυνεργατικά με ένα συνδυασμό παραδοσιακής-δασκαλοκεντρικής και 

σύγχρονης-μαθητοκεντρικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000). Στο ξεκίνημα του 

project οι μαθητές επεξεργάστηκαν ποιητικά αποσπάσματα όπως: Επιλεγμένο μέρος 

από την «Κίχλη», 1947, του Γ. Σεφέρη, καθώς και τα «Ποιήματα με ζωγραφιές σε 

μικρά παιδιά», 1992. Επίσης μελέτησαν τον «Ήλιο τον Ηλιάτορα», 1971, «Το 

Τρελοβάπορο» 1943, επιλεγμένα αποσπάσματα από «Το Άξιον Εστί», 1959, του Οδ. 

Ελύτη. Επιπλέον εμβάθυναν νοηματικά στον ποιητή Γ. Ρίτσο, διαβάζοντας  «Τα 18 

Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», 1973, στον ποιητή Ν. Γκάτσο, μελετώντας 

μέρος από την «Αμοργό», 1943. Ακόμα ήρθαν σε επαφή με επιλεγμένο μέρος από το 

ποιητικό και εικαστικό έργο του ποιητή Ν. Εγγονόπουλου, διαβάζοντας αποσπάσματα 
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από το «Μπολιβάρ», 1978.  Τέλος οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση και στα 

επιλεγμένα έργα του Ν. Βρεττάκου που τους δόθηκαν, όπως «Η μητέρα μου στην 

εκκλησία», 1957 και «Ο Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας», 1978. Ακολούθησαν 

πολλές φιλαναγνωστικές δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες αναφέρθηκαν στη 

στοχοθεσία.  

Στη συνέχεια του project οι μαθητές επέλεξαν βιβλία από τη βιβλιοθήκη, επηρεασμένοι 

από τα ποιητικά αναγνώσματα. Καθώς μελετούσαν με τη μορφή δανειστικής 

βιβλιοθήκης ή και στην τάξη στον ελεύθερό τους χρόνο, ζητήθηκε από τους μαθητές 

να διακρίνουν τις αξίες που αναδύονται μέσα από τα ποιητικά αποσπάσματα και τα 

επιλεγμένα βιβλία τους. Έτσι προέκυψαν η ελευθερία, η ειρήνη, η αγάπη, η ζωή, η 

φιλία, η πατρίδα-Ελλάδα, η δικαιοσύνη, η φύση και η ελληνική γλώσσα. Έπειτα 

επέλεξαν ποιητικό λεξιλόγιο προσαρμόζοντάς το στον καθημερινό λόγο και ξεκίνησαν 

να συνθέτουν το δικό τους κείμενο. Μαζί με την εκπαιδευτικό, το παραμύθι των 

παιδιών καταγράφηκε στον πίνακα και οι μαθητές ενώ αφηγούνταν, αντέγραφαν στα 

τετράδιά τους. Υπήρξε διάλογος, συνεργασία και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αφού το 

παραμύθι ολοκληρώθηκε, του δόθηκε ο τίτλος και ανάλογα με τη θεματολογία της κάθε 

παραγράφου, χωρίστηκε σε μέρη και εικονογραφήθηκε από τους μαθητές, όπως 

φαίνεται ενδεικτικά στην εικόνα 1 

 

Εικόνα 1 

Έπειτα οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου. Στο χώρο του 

εργαστηρίου και με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, επεξεργάστηκαν τις 

φωτογραφίες τους και αντέγραψαν το κείμενο στον κειμενογράφο, ενσωματώνοντάς 

το έπειτα στις ζωγραφιές τους, όπως ξανά ενδεικτικά παρατηρεί ο αναγνώστης στην 

εικόνα 1. Οι μαθητές ηχογράφησαν τον εαυτό τους να αφηγείται το παραμύθι και 

ολοκλήρωσαν ενώνοντας κείμενο, εικόνα και ήχο σε ένα ενιαίο βίντεο όπως φαίνεται 

στην εικόνα 2.  
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Εικόνα 2 

Τα λογισμικά που αξιοποιήθηκαν έχουν ήδη αναφερθεί στη στοχοθεσία, όμως χρήζει 

να τονιστεί πως παράλληλα με την εξοικείωσή τους και την ψυχαγωγία τους, 

ενισχύθηκε στους μαθητές ο τεχνολογικός εγγραμματισμός και ο πληροφορικός 

αλφαβητισμός. Ολοκληρώνοντας να σημειωθεί πως το project έτρεξε στα πλαίσια 

υλοποίησης πολιτιστικού προγράμματος για το σχολικό έτος 2015-2016, με τίτλο 

«Ποίηση και Νέες Τεχνολογίες». 

Συμπεράσματα 

Το project ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι μαθητές ψυχαγωγήθηκαν και 

παράλληλα έμαθαν από όλη τη διαδικασία. Διαφήμισαν την προσπάθειά τους και 

εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον να επαναλάβουν με νέο παραμύθι. Πιο συγκεκριμένα 

οι μαθητές ενίσχυσαν: 

 Την κριτική τους ικανότητα 

 Τη δημιουργική τους φαντασία 

 Τη φιλαναγνωσία τους 

 Τον αφαιρετικό τρόπο σκέψης τους 

Επιπλέον οι μαθητές έμαθαν: 

 Να συνεργάζονται 

 Να συνδιαλέγονται 

 Να καταμερίζουν ρόλους και εργασίες 

 Να αυτοελέγχονται-αυτοδιορθώνονται και αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά και 

μάθησή τους (Κολιάδης, 1997). 

 Να αντιμετωπίζουν τον Η/Υ ως εργαλείο, πηγή πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. 

Βιώνοντας τον ενθουσιασμό των μαθητών, η εκπαιδευτικούς της τάξης και ερευνήτρια, 

επιβεβαιώνει την υπόθεση, πως οι μαθητές δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για τη 

λογοτεχνία, όταν τη συναντούν μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Η λογοτεχνία 

κατοχύρωσε τη θέση της στην ψηφιακή εποχή, της καινοτομίας και των αλλεπάλληλων 

τεχνολογικών ανακαλύψεων. Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα μικρό δείγμα του τι μπορεί 
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να δημιουργήσει ένας εκπαιδευτικός με τους μαθητές του, εάν έχει όραμα και 

φαντασία. 
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Κάθε ταξίδι έχει μυστικούς προορισμούς που ο ταξιδιώτης δεν γνωρίζει... 

Αλεξίου Ελένη 
Eκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed  

eleni.alex@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εν λόγω εργασία αφορά ένα διαθεματικό, διαδικτυακό μάθημα, που έχει αναπτυχθεί 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Cloudschool», καθώς προωθεί την εξ’ αποστάσεως εκ-
παίδευση. Συνδυάζει στοιχεία από τις γνωστικές περιοχές της γλώσσας, των μαθημα-
τικών και της γεωγραφίας, ενώ συγχρόνως εξασκεί τους μαθητές, στη χρήση διάφορων 
μαθησιακών τεχνολογικών εργαλείων. Μέσα από μία μυστήρια υπόθεση οι μαθητές 
εμπλέκονται σε μία περιπέτεια, όπου έχοντας απομακρυνθεί από το σπίτι τους, ψά-
χνουν τρόπους να επιστρέψουν σε αυτό. Το φανταστικό και το πραγματικό συνυπάρ-
χουν, καθώς μέσα από πραγματικές δραστηριότητες, οι μαθητές/τριες καλούνται να 
βρουν λύση στο φανταστικό πρόβλημά τους. Οι δραστηριότητες, στις οποίες υποβάλ-
λονται, είναι αυθεντικές και πρόκειται να φανούν χρήσιμες στην περίπτωση που οι μα-
θητές/τριες βρεθούν πραγματικά στο αντίστοιχο μέρος. 

Λέξεις-Κλειδιά: διαδικτυακή διδασκαλία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ταξίδια, 
Κρήτη. 

Εισαγωγή 

Η Παγκοσμιοποίηση και οι ανταγωνιστικές δυνάμεις της αγοράς προξένησαν τη μα-
ζική ανάπτυξη των βιομηχανιών της γνώσης, με αποτέλεσμα η κοινωνία και τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα να χρήζουν μεταρρυθμίσεων (Zajda, 2005). Η εξ’ αποστάσεως εκ-
παίδευση, που έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία 30 χρόνια, θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι αποτελεί προϊόν της Παγκοσμιοποίησης (Zondiros, 2008). Χάρη 
στις τεχνολογικές εξελίξεις, επιτρέπεται η αλληλεπίδραση πολλών χρηστών σε μία ευ-
ρεία κλίμακα (Vrasidas & Glass, 2002).  

«Μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, μελετητές, ερευνητές και επαγγελματίες συμμετέ-
χουν σε διαδικτυακές κοινότητες, συνεργάζονται σε έργα, ανταλλάσσουν πληροφορίες, 
και κατασκευάζουν τη γνώση, με τρόπο που δεν έχει επαναληφθεί» (Vrasidas & Glass, 
2002, σελ. 1). 

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται ως αυτή που ενεργοποιεί τον μαθητή και τον 
οδηγεί προς την αυτομάθηση. Υποστηρίζεται πως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη 
μιας ποιοτικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την τυπολογία του West 
(1996), είναι η ανίχνευση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών και η ομαλή και 
επιτυχημένη σύνδεσή τους με τη νέα γνώση. Αναπόσπαστο κομμάτι θα πρέπει να απο-
τελεί η πρακτική εφαρμογή της νεοαποκτηθείσας γνώσης, μέσα από την κατάλληλη 
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καθοδήγηση. Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) στην επαύξηση αυτής της ε-
μπειρίας είναι σημαντική και αναμφίβολη (Λιοναράκης, 2001).  

Σε αυτό συμφωνεί και η Vasileiou (2009), η οποία αναφέρει πως η σπατάλη χρόνου, η 
κινητικότητα των μανθανόντων και το συνεπαγόμενο κόστος μετακίνησης και διαμο-
νής είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα τα οποία έρχεται να επιλύσει η εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση. Η δυνατότητα διεπαφής του χρήστη με αναρίθμητα τεχνολογικά πε-
ριβάλλοντα και εφαρμογές, αυξάνουν τις ευκαιρίες της επικοινωνίας και της μάθησης, 
επιτρέποντας τη γνώση να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της γης. Η δυνατότητα ρύθμισης 
του προσωπικού ρυθμού διαβάσματος του κάθε χρήστη και η διαμόρφωση του ατομι-
κού περιβάλλοντος μάθησης, αποτελούν χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της ανοιχτής 
εκπαίδευσης. 

Όπως είναι φυσικό, σε μία εξ’ αποστάσεως διδασκαλία οι αλληλεπιδράσεις των παρα-
γόντων είναι συχνά απρόβλεπτες και πολύπλοκες, δεδομένου ότι προκύπτουν από τους 
εκάστοτε στόχους και τον ατομικό προγραμματισμό (Vrasidas, 1999, 2002). Συνεπώς, 
σε αυτού του είδους τη διδασκαλία δύναται να συναντηθούν χαρακτηριστικά διάφορων 
θεωριών μάθησης. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός διαδικτυακού μαθήματος, 
σύμφωνα με μία θεωρία μάθησης, αποτελεί η αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται 
μεταξύ εκπαιδευτικού- εκπαιδευομένου- περιεχομένου. Για το λόγο αυτό είναι εύλογο 
να θεωρείται πως η ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
αποτελεί κράμα διαφόρων θεωριών (Vrasidas & Glass, 2002).  

Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθούν τα απαιτούμενα προσόντα από 
πλευράς μαθητή, προκειμένου ένα εξ’ αποστάσεως μάθημα να καταστεί επιτυχές και 
γόνιμο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να γνωρίζουν τις ατομικές εκπαιδευτικές 
τους ανάγκες και στυλ μάθησης, να γνωρίζουν τη βασική χρήση της αγγλικής γλώσσας, 
να είναι μιντιακά εγγράμματοι, να έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο, να 
διακατέχονται από υπευθυνότητα στη χρήση του διαδικτύου, και να είναι εξοικειωμέ-
νοι με τη διαχείριση διαφόρων λογισμικών (Zondiros, 2008). 

Όπως είναι φανερό, οι άνω προϋποθέσεις απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες, 
σε μανθάνοντες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση (Passey, 2000). 
Σύμφωνα με μία παλιά μελέτη των Taylor και Tomlinson (1984) μια επιτυχής εξ’ απο-
στάσεως εκπαίδευση μαθητών δημοτικού, εξαρτάται άμεσα από τον προσωπικό δά-
σκαλο ή τον γονέα που κατευθύνει τον μαθητή από το σπίτι.  

Θα μπορούσε, λοιπόν, να εξαχθεί το συμπέρασμα πως, η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι ακατόρθωτη, αλλά προτείνεται η χρήση της 
στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, όπου η υπευθυνότητα έχει ωριμάσει, ως ένα 
βαθμό, στους μαθητές και η καθοδήγηση του παιδιού από τον εξ’ αποστάσεως δάσκαλο 
είναι εφικτή. Ωστόσο, η συμβολή της οικογένειας στη μάθηση του παιδιού, μέσω της 
συνεχούς συνεργασίας εκπαιδευτή- γονέων δεν παύει να αποτελεί ουσιαστικό παράγο-
ντα μιας ποιοτικής μάθησης (Σταμέλος και Μπαρτζακλή, 2005), είτε πρόκειται για εξ’ 
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επαφής είτε για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. 

Κάθε ταξίδι έχει μυστικούς προορισμούς που ο ταξιδιώτης δεν γνωρίζει... 

Παρουσίαση διαδικτυακού μαθήματος 

Το εν λόγω, εξ αποστάσεως, διδακτικό σενάριο δεν έχει υλοποιηθεί. Αποτελεί μία πρό-
ταση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αφορά τους εκπαιδευτικούς της ΣΤ’ τάξης, που 
θα ήθελαν, σε περιόδους διακοπών (συνίστανται οι διακοπές του Πάσχα και του καλο-
καιριού, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η διδακτέα ύλη) να δια-
τηρήσουν επαφή με τους μαθητές τους, κάνοντας παράλληλα επανάληψη της μέχρι 
τότε διδακτέας ύλης.  

Βασίζεται στις διδακτικές ενότητες 3, 4 και 5 των Μαθηματικών (Λόγοι- Αναλογίες, 
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, Μετρήσεις- Μοτίβα), στην ενότητα 4 του σχο-
λικού βιβλίου της Γλώσσας και μπορεί να συνδυαστεί με την ενότητα Β’ της Γεωγρα-
φίας, με τίτλο «Το φυσικό περιβάλλον». Παράλληλα, αποτελεί ένα μάθημα περισσό-
τερο ευρείας γνώσης και όχι αυστηρά επικεντρωμένο στους στόχους του αναλυτικού 
προγράμματος, προσπαθώντας να εντάξει τη γνώση μέσα σε ένα πλαίσιο με νόημα, για 
τους μαθητές. 

Έχει αναπτυχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Cloudschool, η οποία χαρακτηρίζεται 
από ευκρίνεια και ξεκάθαρη δομή. Επιτρέπει την ευδιάκριτη κίνηση του χρήστη μεταξύ 
των διάφορων ενοτήτων, ενώ η χρωματική μορφοποίησή της παρέχει ένα ξεκούραστο 
περιβάλλον για μάθηση. Συγχρόνως, επιτρέπει τη διασύνδεση της πλατφόρμας με ποι-
κίλα μαθησιακά τεχνολογικά εργαλεία, γεγονός που λειτούργησε θετικά στην τελική 
επιλογή της, ως περιβάλλον μάθησης.  

Όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος, αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί 
βάσει μιας μόνο θεωρίας μάθησης, καθώς είναι άγνωστες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των παραγόντων του διδακτικού έργου. 

Το μάθημα, ωστόσο, βασίζεται στη θεωρία της αυθεντικής μάθησης, καθώς προωθεί 
τη μάθηση μέσα από αυθεντικές καταστάσεις προβλημάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται και 
από τη διαθεματική φύση των δραστηριοτήτων, που αφορούν τις γνωστικές περιοχές 
τριών διαφορετικών μαθημάτων του σχολείου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
στην καθημερινότητά μας, δεν χαρακτηρίζονται από μονομέρεια, αλλά η επίλυση τους 
απαιτεί κριτική και πολύπλευρη διερεύνηση. 

Παράλληλα με τη θεωρία της αυθεντικής μάθησης, στη δεδομένη διδασκαλία, εντοπί-
ζονται στοιχεία εποικοδομητικών προσεγγίσεων, αφού οι μαθητές καλούνται να δη-
μιουργήσουν ενεργά και αυτόνομα (με χειραγώγηση, όπου απαιτείται) τη δικιά τους 
μάθηση. Ο διάλογος, παρ’ ότι δεν ευνοείται λόγω της απόστασης εκπαιδευτικού- εκ-
παιδευομένων, κατέχει σημαντική θέση στη διδασκαλία, καθώς θεωρείται μέσο ανα-
στοχασμού και αξιολόγησης. 
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Μικρότερες δραστηριότητες, τύπου κουίζ γνώσεων αντικατοπτρίζουν τη θεωρία μάθη-
σης του συμπεριφορισμού, ενώ ευρύτερος στόχος της όλης διαδικασίας είναι η δη-
μιουργία μιας κοινότητας μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητευομένων. 

Η δομή του μαθήματος χωρίζεται σε 7 ενότητες, με την πρώτη και τη τελευταία να 
αποτελούν τον πρόλογο και τον επίλογο του μαθήματος. Στην αρχή οι μαθητές ενημε-
ρώνονται με βασικές πληροφορίες για το διαδικτυακό μάθημα που θα υλοποιήσουν, 
ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να διατηρούν ένα φόρουμ συζητήσεων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας.  

Από την ενότητα 1 ξεκινάει το φανταστικό ταξίδι των μαθητών. Εμπλέκονται σε μία 
μυστήρια υπόθεση, μαζί με τον κολλητό τους φίλο και προσπαθούν να ανακαλύψουν 
το μέρος στο οποίο έχουν βρεθεί με μυστήριο τρόπο. Μέσα από τα βίντεο που δομούν 
κάθε ενότητα, ανακαλύπτουν σιγά- σιγά τον μυστήριο τόπο, ο οποίος είναι το Φαράγγι 
της Σαμαριάς, στο νομό Χανίων της Κρήτης. Τα βίντεο περιγράφουν την ακριβή πεζο-
πορία που ακολουθούν οι επισκέπτες, ούτως ώστε, οι μαθητές να βιώσουν την όλη 
εμπειρία ως πραγματική. 

Καθώς το Φαράγγι της Σαμαριάς εκτείνεται στα 16,7 χιλιόμετρα μέχρι την ακτή της 
Αγιάς Ρουμέλης, που είναι ένας από τους σταθμούς των ταξιδιωτών μαθητών, η δια-
δρομή που έχουν να διανύσουν είναι μεγάλη. Ανακαλύπτουν τον φυσικό πλούτο του 
τοπίου, συναντούν περαστικούς, οι οποίοι τους μιλάνε με γρίφους γλωσσικού και μα-
θηματικού περιεχομένου. Οι μαθητές καλούνται να λύσουν αυτούς τους γρίφους, με 
σκοπό να ανακαλύψουν τον μυστήριο τόπο και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.  

Στο τέλος κάθε βίντεο ανατίθενται στους μαθητές μικρές εργασίες και μικρά κουίζ, 
ώστε να τους κρατάνε σε εγρήγορση. Μέσω των μικρών κουίζ οι μαθητές γνωρίζουν 
ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια των οργανωτικών δεξιοτήτων των μαθητών, αφού 
δεν είναι λίγες οι φορές, στις οποίες καλούνται να συλλέξουν και να οργανώσουν στοι-
χεία, προκειμένου να βρουν λύση σε ένα πρόβλημα. 

Τα βίντεο είναι εμπλουτισμένα με ακουστικά εφέ, ώστε να καταστεί το μάθημα, όσο 
το δυνατόν, πιο ευχάριστο, για τον μανθάνοντα και να επαυξήσει το βίωμα της υποθε-
τικής εμπειρίας που ζει. Παράλληλα, κάθε εικόνα στο βίντεο συνοδεύεται από την α-
ντίστοιχη φωνητική περιγραφή της, με σκοπό να καταστούν όλοι οι μαθητές δυνατοί 
να παρακολουθήσουν ευχάριστα το μάθημα, ανεξάρτητα από το αν είναι οπτικοί ή α-
κουστικοί τύποι. 

Η αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών (διαγνωστική αξιολόγηση) 
είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, εφόσον αυτός ρυθ-
μίζει το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης του διαδικτυακού μαθήματος. Η προϋπάρ-
χουσα εμπειρία του κάθε μαθητή δεν επηρεάζει την έκβαση του μαθήματος, εφόσον οι 
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μαθητές δεν έρχονται σε επαφή και δεν μπορούν να αντιπαραταχθούν οι διαφορετικές 
εμπειρίες τους. Ωστόσο, επειδή οι μαθητές ανακαλύπτουν τον μυστήριο τόπο, από την 
αρχή μέχρι το τέλος, με τη λήξη αυτής της εμπειρίας, όλοι οι μαθητές έχουν καταφέρει 
να εξισορροπήσουν την έλλειψη εμπειρίας, αφού υπάρχει και αρκετό εποπτικό υλικό 
για το σκοπό αυτό. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως η ιστορία των μαθητών δεν λήγει με το τέλος της διαδρομής 
του Φαραγγιού, αλλά συνεχίζει μέχρι να καταφέρουν να επιστρέψουν σπίτι τους. Έτσι, 
καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά από πραγματικά προβλήματα, προσαρμο-
σμένα στις ανάγκες του μαθήματος, καλλιεργώντας δεξιότητες που τους είναι απαραί-
τητες στην οργάνωση ενός πραγματικού ταξιδιού. 

Λόγω του ότι πρόκειται για ένα εξ’ αποστάσεως μάθημα, η συνεχής ανατροφοδότηση 
είναι μείζονος σημασίας. Προκειμένου λοιπόν να δοθεί κίνητρο στους μαθητές να συ-
νεχίσουν, με τη λήξη κάθε ενότητας, ενημερώνονται για την πρόοδό τους, μέσω της 
εφαρμογής «Class Dojo». Ωστόσο, και μετά από κάθε μικρό κουίζ που επιλύουν, τους 
παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση για το ποσοστό επιτυχίας τους.  

Η τελευταία ενότητα της διδασκαλίας έχει μορφή επαναληπτική και άρα αξιολογική. 
Αφού έχει γίνει η αποκάλυψη του μυστήριου τόπου, οι μαθητές εξερευνούν διάφορα 
βίντεο και ιστοσελίδες, ώστε να δημιουργήσουν μία πραγματική εικόνα του τοπίου και 
να ανακεφαλαιώσουν τα όσα «έζησαν». Καλούνται να δημιουργήσουν μία παρουσίαση 
Power Point, συμπυκνώνοντας όλες τις πληροφορίες που συνέλεξαν για το Δρυμό, α-
ποδεικνύοντας τι έχουν αποκομίσει από τη συνολική εμπειρία. Ακόμη, ως μορφή τελι-
κής αξιολόγησης λειτουργεί και η σύνθεση του κειμένου, που σκοπό έχει, οι μαθητές 
να διεγείρουν τη φαντασία τους και να καλύψουν το μοναδικό κενό που δεν καλύφθηκε 
στη μυστήρια υπόθεση «πώς δηλαδή βρέθηκαν στο μυστήριο τόπο».  

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογήσουν μέσα από την ανταλλαγή 
απόψεων την εμπειρία τους. Αδιαμφισβήτητης σημασίας θεωρείται και η δραστηριό-
τητα αυτό-αξιολόγησης της επίδοσής τους, από τους ίδιους τους μαθητές, μέσω της 
συμπλήρωσης μιας «ρούμπρικας αυτοαξιολόγησης». Η τελική αξιολόγηση των μαθη-
τών θα γίνει, μέσω της συμπλήρωσης μιας αντίστοιχης ρούμπρικας από τον εκπαιδευ-
τικό της τάξης, η οποία επίσης θα γνωστοποιηθεί στους μαθητές. 

Έπειτα από την ολοκλήρωση αυτής της διδασκαλίας, παρέχονται ποικίλα ερεθίσματα 
για περεταίρω συζήτηση και διεκπεραίωση δραστηριοτήτων εντός τάξης, με την προσ-
δοκία πως θα επικρατεί η αίσθηση, γεφύρωσης του κενού των διακοπών, μεταξύ εκ-
παιδευτικού και μαθητών.  

Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες για την πρόσβαση στο μάθημα, οι στόχοι του μα-
θήματος, καθώς και η ρούμπρικα αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό.  
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Πρόσβαση στο μάθημα 

Για να έχετε πρόσβαση στο μάθημα συνδεθείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα 
(https://www.cloudschool.org/alexioee/course) και στο πεδίο του κωδικού πληκτρολο-
γήστε τον κωδικό: 555. 

Στόχοι της Διδασκαλίας 

Γνωστικοί στόχοι: 

Γλώσσα:  
• να γνωρίσει κάθε μαθητής/τρια άριστα τους χρόνους κλίσης των ρημάτων, 
• να μπορεί να κλίνει τα ρήματα σε όλους τους χρόνους, 
• να μπορεί να κάνει αναγνώριση των ρημάτων, 
• να μπορεί να υποστηρίξει την άποψή του/της με επιχειρηματολογία, 
• να μπορεί να βρει συνώνυμα λέξεων, 
• να μπορεί να παράγει γραπτό λόγο. 

Μαθηματικά: 
• να μπορεί να επιλύει γενικά προβλήματα, 
• να μπορεί να επιλύει προβλήματα με αναλογίες, 
• να μπορεί να επιλύει προβλήματα με μονάδες μέτρησης μήκους, 
• να μπορεί να επιλύει προβλήματα με μονάδες μέτρησης χρόνου, 
• να μπορεί να επιλύει προβλήματα με χρήματα, 
• να μπορεί να επιλύει προβλήματα με ποσοστά.  

 

Γεωγραφία: 
• να μάθει τις βασικές πληροφορίες για το Φαράγγι της Σαμαριάς, 
• να μάθει για τον φυσικό πλούτο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, 
• να μάθει για την χλωρίδα και πανίδα του Φαραγγιού, 
• να μάθει πληροφορίες για το χωριό Αγία Ρουμέλη, 
• να μάθει πληροφορίες για τη Χώρα των Σφακίων, 
• να μάθει πληροφορίες για τα Χανιά, 
• να μπορεί να συμπληρώνει και να επεξεργάζεται χάρτες, 
• να μπορεί να σχεδιάζει διαδρομές πάνω σε χάρτη. 

Γενικοί στόχοι: 

Στη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων: 
• να μπορεί να χρησιμοποιεί εύκολα την πλατφόρμα Cloudschool, 
• να μπορεί να χρησιμοποιεί εύκολα τα ακόλουθα τεχνολογικά εργαλεία: 
• Cacoo 
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• Class Dojo 
• Google maps 
• Kahoot 
• Mapfab 
• Microsoft Excel 
• Microsoft Word 
• Microsoft Power point 
• Play Buzz 
• Proprofs 
• Printing Press 

 

Γενικές δεξιότητες: 

• να μπορεί να χρησιμοποιεί εύκολα τις Ν.Τ. στη διαδικασία μάθησής τους, 
• να μπορεί να οργανώνει δεδομένα σε πίνακα, 
• να μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα από πίνακες, 
• να μπορεί να οργανώνει ένα πλάνο δράσης, 
• να μπορεί να οργανώνει το ταξίδι τους, 
• να γνωρίσει βασικά στοιχεία για την κρητική παράδοση, 
• να μπορεί να επιλύει παρόμοια προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή, 
• να μπορεί να ερευνά πληροφορίες στο διαδίκτυο, 
• να μπορεί να ομαδοποιεί τις γνώσεις του, 
• να μπορεί να παρουσιάζει πληροφορίες σε άλλους, 
• να μπορεί να αυτο-αξιολογήσει την προσπάθεια και την κατάκτηση των γνώ-

σεων. 
 

Αξιολόγηση διδασκαλίας 

Η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας συντελείται από τον διδάσκοντα μέσω της 
συμπλήρωσης της ρούμπρικας αξιολόγησης. 
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Crimson Idol - Μια ταινία στα πλαίσια έργου eTwinning, με θέμα την 
ενδοοικογενειακή βία, τις εξαρτήσεις, το χώρο του θεάματος και την 

αυτοπεποίθηση 

Ματεντσίδου Χριστιάνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

christiana_ma@hotmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της πλατφόρμας eTwinning, το 1o Γυμνάσιο Εχεδώρου, Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με το σχολείο Escola Rosa Oriol, Lliça d’Amunt της Ισπανίας, 
δημιούργησε μια ταινία, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μουσικό-θεματικό άλμπουμ 
«Crimson Idol», του συγκροτήματος W.A.S.P. Πρόκειται για πρότυπη εκπαιδευτική 
τεχνική, η οποία προέκυψε από την ανάγκη να μιλήσουμε στα παιδιά για θέματα της 
σύγχρονης πραγματικότητας, μέσα από έναν ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο- αυτού 
της δημιουργίας ταινίας. Χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων web2.0. και 
προγραμμάτων, η αγγλική γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας μεταξύ των δύο σχολείων, 
η φαντασία και η ευστροφία των μαθητών που σε κρίσιμες στιγμές φάνηκαν σωτήριες 
και τέλος η όρεξη για δημιουργία. Ο αντίκτυπος του εγχειρήματος αυτού στους 
μαθητές ήταν μεγάλος καθώς ο καθένας ανακάλυψε νέες πτυχές της προσωπικότητάς 
του, απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα δουλεύοντας 
συνεργατικά. 

«Crimson Idol» An eTwinning movie project on domestic violence, addictions, 
showbusiness and self-confidence 

Abstract 

1st Gymnasium of Echedoros, Thessaloniki in collaboration with Escola Rosa Oriol, 
Lliça d’Amunt, Spain, created a movie based on the W.A.S.P.’s homonymous concept-
music album “Crimson Idol”, via eTwinning platform. It is a standard educational 
technique, which popped out of the need to communicate matters of the modern reality 
to students, via an interesting and intriguing way; by creating a movie. A wide variety 
of web tools and IT programs have been used. Another mark on the picture is the 
English language as a mean of communication between the collaborative schools along 
with the students’ imagination and intelligence, that in crucial times turned out to be 
really valuable and all these would not have happened if it wasn’t for students’ and 
teachers’ appetite for creativity. The impact of this accomplishment on the students was 
of high importance, since each one of them discovered new sides of his personality, 
new possibilities and gained greater self-confidence and responsibility through 
teamwork. 
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Εισαγωγή 

Στην παρούσα εισήγηση προβάλλονται οι αιτίες δημιουργίας αυτού του έργου, οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι, η σημασία της χρήσης κινηματογραφικών μεθόδων και πώς 
αυτές μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να συμβάλουν 
ουσιαστικά στην εκπαίδευση, η μέθοδος υλοποίησης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ 
των δυο σχολείων, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, ο αντίκτυπος και τα επιτεύγματα 
από την προσπάθεια αυτή.  Η ταινία αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο ευρύτερο 
διδακτικό πλαίσιο του σχολείου, μέσω της προβολής της κατά τις παγκόσμιες/διεθνείς 
ημέρες κατά της ενδοοικογενειακής βίας, κατά των ναρκωτικών, κατά του 
αλκοολισμού. Δεν υλοποιήθηκε στα πλαίσια κάποιου μαθήματος, αλλά αποτελεί έναν 
πολύ καλό τρόπο προβολής προβλημάτων της σημερινής εποχής που απασχολούν τους 
νέους και ταυτόχρονα προβληματισμού αναφορικά με τις αιτίες που τα προκαλούν, με 
τη βοήθεια της εικόνας και του ήχου. Στις Ηλεκτρονικές Παραπομπές παρατίθενται οι 
σύνδεσμοι για την ταινία και για ένα slideshow φωτογραφιών των μαθητών, κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

Υπόθεση 

Όντας ο δεύτερος γιος μιας συντηρητικής οικογένειας στα τέλη της δεκαετίας του ’80 
και έχοντας βιώσει έντονες καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, απόρριψης και 
υποτίμησης από νεαρή ηλικία, ο Τζόναθαν αποφασίζει να εγκαταλείψει το σπίτι του. 
Ακολουθεί ένα δρόμο αυτοκαταστροφής μέσα από εξαρτήσεις κάθε μορφής (αλκοόλ-
ναρκωτικά). Καταφεύγει στη μουσική με στόχο να γίνει διάσημος για να κερδίσει την 
αποδοχή των γονιών του, αλλά όταν διαπιστώνει ότι η προσπάθεια που κάνει δεν 
αλλάζει την προβληματική αυτή σχέση, αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή του έχοντας 
αποδεχτεί και συγχωρέσει τη στάση των γονιών του. 

Η θεματολογία κινείται σε 4 βασικούς άξονες: 

1ος - Ενδοοικογενειακή βία και απόρριψη του παιδιού απο την οικογένειά του.  

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις 
σήμερα, αλλά ίσως θα πρέπει να σταθούμε στο τί θα μπορούσε να ωθήσει ένα παιδί σε 
τέτοιες συμπεριφορές. Η οικογένεια παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συναισθηματικής νοημοσύνης του. Μέσα στο 
σχολείο παρατηρούνται φαινόμενα βίας και είναι διαπιστωμένο πως η οικογένεια είναι 
η καλύτερη αφετηρία για την εξήγηση αυτών. Ψυχολογική και σε ορισμένες 
περιπτώσεις σωματική βία μπορεί να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με έναν ευαίσθητο χαρακτήρα και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορούν να 
οδηγήσουν σε ακραίες συμπεριφορές.  

 2ος - Εξαρτήσεις (αλκοόλ- ναρκωτικά)  
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Χρήζει, λοιπόν, αναφοράς το πρόβλημα των εξαρτήσεων, καθώς αυτές οι ηλικίες είναι 
πιο επιρρεπείς. Δεν είναι τυχαίο που ελαττώνεται συνεχώς η ηλικία έναρξης της χρήσης 
με αποτέλεσμα να μειώνεται η ηλικία θανάτου. Στο έργο διαφαίνεται η 
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του ήρωα, ο οποίος τελικά διαπιστώνει ότι δεν 
κερδίζει, αλλά αντίθετα χάνει τη ζωή του μέσα από το δρόμο που επέλεξε. 

 3ος – Ο χώρος του θεάματος (Showbusiness)  

Η απατηλή αίσθηση ειδώλων που τόσο περίτεχνα προβάλλονται από τα ΜΜΕ, καθώς 
και η πλύση εγκεφάλου που αυτά ασκούν στις μάζες. Ο ήρωας επιδιώκει να γίνει ένας 
μεγάλος ροκσταρ, αποζητώντας να αποδείξει την αξία του, ελπίζοντας πως θα κερδίσει 
την αποδοχή της οικογένειάς του. Αλλά ο χώρος του θεάματος δεν είναι τόσο λαμπερός 
όσο φαίνεται. Δίνεται έμφαση στην εκμετάλλευση των καλλιτεχνών από μεγάλες 
μουσικές βιομηχανίες, οι οποίες στο βωμό του χρήματος εκμεταλλεύονται 
ταλαντούχους καλλιτέχνες. Αφ’ετέρου δε, στο βωμό της δόξας, του χρήματος και της 
δημοσιότητας, πολλοί επίδοξοι καλλιτέχνες θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους και 
γίνονται πιόνια σε παιχνίδια συμφερόντων. Θίγουμε έτσι το ρόλο των ΜΜΕ 
(τηλεόραση, τύπος, διαδίκτυο), της χειραγώγησης των μαζών και την ανάγκη για 
καθαρό πνεύμα, υγιή αμφιβολία και οξυμένη κριτική ικανότητα. 

 4ος - Πίστη στις δυνάμεις που κρύβει ο κάθε άνθρωπος μέσα του  

Αυτή αποτελεί την κινητήρια δύναμη για εξέλιξη και πρόοδο, ανεξάρτητα από τα 
εμπόδια που προκύπτουν. Μετά από μια δύσκολη πορεία ζωής ο ήρωας βρίσκεται 
αντιμέτωπος με το μεγαλύτερό του φόβο: την απόρριψη. Όταν όμως ο φόβος του 
επιβεβαιώνεται, ο ίδιος φόβος γίνεται και η αιτία για ένα νέο ξεκίνημα ζωής. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Πρωταρχικός στόχος ήταν να περαστούν τα παραπάνω μηνύματα σε γονείς και παιδιά, 
καθώς αυτά είναι οι αυριανοί γονείς. Η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των μαθητών 
μέσα από την ένταξη τους σε ομάδες τόσο ενδοσχολικές όσο και διακρατικές, η 
ανάληψη ευθυνών και η υλοποίηση στόχων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, 
η εύρεση λύσεων (problem solving) σε ανακύπτοντα προβλήματα (λειτουργικά και 
οικονομικά), η ανακάλυψη νέων κλίσεων και δεξιοτήτων, η βελτίωση της αγγλικής 
γλώσσας, καθώς αυτή ήταν η βασική γλώσσα επικοινωνίας με το συνεργαζόμενο 
σχολείο, και τέλος η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους αναφορικά με τη χρήση των Η/Υ 
και του διαδικτύου ήταν οι στόχοι που ετέθησαν με την υποβολή αυτού του προς 
υλοποίηση έργου. 

Υλοποίηση Έργου 

Αριθμός μαθητών και Στάδια υλοποίησης 

Εργάστηκαν συνολικά 60 μαθητές της στ’ δημοτικού και της γ’ γυμνασίου.  
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Στάδιο 1ο: Αρχικά μοιράστηκε έντυπο και ψηφιακό υλικό στους μαθητές σχετικής 
θεματολογίας. Ακολούθησαν προβληματισμοί και συζητήσεις σε διακρατικό επίπεδο, 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτές οι συζητήσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για συνεργασία. 
Βασική πλατφόρμα εργασίας ήταν ο χώρος του Twinspace. Έγιναν, ωστόσο, 
ανταλλαγές λογαριασμών των μαθητών σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, για αμεσότερη 
πρόσβαση και επικοινωνία. 

Στάδιο 2ο: Η ταινία αυτή είναι βασισμένη σε ένα θεματικό μουσικό άλμπουμ. 
Διαμοιράστηκε διαδικτυακά στους μαθητές και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση 
επί αυτού. Στην πρωτότυπη εκδοχή ο ήρωας δίνει τέλος στη ζωή του. Το γεγονός αυτό 
προβλημάτισε τους μαθητές και έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση μιας ιδέας για έναν 
εναλλακτικό και αισιόδοξο επίλογο.  

Στάδιο 3ο: Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου ένα 
βιωματικό εργαστήριο γύρω από την τέχνη της σκηνοθεσίας και του μοντάζ. 
Προσεκλήθη ο σκηνοθέτης, κ. Εμμανουήλ Ζανδές, ο οποίος στο πρώτο μέρος της 
εισήγησής του παρουσίασε στους μαθητές το επάγγελμά του, παραθέτοντας τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που υπάρχουν στο χώρο αυτό και εντάχθηκε έτσι 
η επίσκεψή του στα πλαίσια του μαθήματος ΣΕΠ της Γ’ γυμνασίου. Στο δεύτερο μέρος 
πραγματοποίησε ένα βιωματικό εργαστήρι, καλώντας τους μαθητές να συμμετέχουν 
στη δημιουργία ενός μικρού σεναρίου, και storyboard. Έπειτα ακολούθησαν ο ορισμός 
των σκηνών, οι λήψεις των πλάνων και τέλος το μοντάζ. 

Στάδιο 4ο: Η ταινία χωρίστηκε σε δυο μέρη∙ το πρώτο αφορούσε στην παιδική ως 
προεφηβική ηλικία του ήρωα και το ανέλαβε η ομάδα της Ισπανίας, καθώς απαρτιζόταν 
από μαθητές δημοτικού. Απέδωσε το κομμάτι που ανέλαβε μέσω θεάτρου σκιών, με 
στόχο να αποδοθεί μια παρελθοντική αίσθηση και ταυτόχρονα μια πιο διακριτική 
απόδοση των σκηνών βίας. Το δεύτερο μέρος ανέλαβε που αφορούσε στην εφηβεία και 
την ενήλικη ζωή του ήρωα, ανέλαβε η ελληνική ομάδα. Οι μαθητές εργάστηκαν 
σύμφωνα με αυτά που αποκόμισαν από το βιωματικό εργαστήριο. Έγινε διαχωρισμός 
των μαθητών σε επιμέρους υποομάδες. Η ομάδα υποτίτλων εργάστηκε 
χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα αφήγηση η οποία ήταν δοσμένη στα αγγλικά. Τη 
μετέφρασε και την παρέδωσε σε μορφή ψηφιακού αρχείου MS Word. Παρά το γεγονός 
ότι επρόκειτο για βωβό κινηματογράφο, προέκυψε η ανάγκη σχηματισμού ομάδας 
σεναρίου καθώς κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει ένα σενάριο, βάσει του οποίου θα 
δούλευε η ομάδα ηθοποιών. Στην ομάδα του μουσικού συγκροτήματος οι μαθητές 
ερμήνευσαν το τραγούδι «The Idol» του συγκροτήματος W.A.S.P. Οργανώνονταν 
πρόβες επί καθημερινής βάσης κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων. Η φωτογραφική ομάδα 
ανέλαβε να βρει ή να δημιουργήσει φωτογραφικό υλικό συναφές των 4 θεματικών 
αξόνων της ταινίας καθώς και να φωτογραφίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τις 
συναντήσεις κατά τις πρόβες και τα γυρίσματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα αρχείο 
φωτογραφιών, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός αναμνηστικού βίντεο. Η 
ομάδα ενδυματολογίας – μακιγιάζ ανέλαβε να βρει όλα τα ρούχα και αξεσουάρ που 
χρειάστηκαν και ήταν πάντα παρούσα στα γυρίσματα για την προετοιμασία των 
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ηθοποιών. Η ομάδα συλλογής υλικού και κατασκευής σκηνικών για τα γυρίσματα της 
ταινίας εργάστηκε ανεξάρτητα και σε ώρες εκτός σχολείου. Η ομάδα σκηνοθεσίας 
ανέλαβε να βρει τους χώρους των γυρισμάτων, τις γωνίες λήψης και τον αριθμό των 
καμερών που θα χρησιμοποιηθούν. Τα περισσότερα γυρίσματα έγιναν σε χώρους εκτός 
σχολείου. Η ομάδα χειριστών βιντεοκάμερας ανέλαβε τη λήψη σκηνών υπό την 
καθοδήγηση της σκηνοθετικής ομάδας, η οποία στη συνέχεια συνεργάστηκε με την 
ομάδα του μοντάζ για το τελικό προϊόν. Οι βοηθοί και οι υπεύθυνοι συντονισμού είχαν 
καταλυτικό ρόλο. Πολλά από τα παιδιά ανήκαν σε περισσότερες από μία ομάδες.  

Στάδιο 5ο: Μέσα από καταιγισμό ιδεών, οι μαθητές έλαβαν δράση. Ακολούθησε ο 
καταμερισμός των εργασιών και εφόσον όλα ετοιμάστηκαν, ακολούθησε μια μακρά 
περίοδος προβών και γυρισμάτων. Στο μεσοδιάστημα γινόταν ανταλλαγή 
μονταρισμένων τμημάτων ταινίας και φωτογραφικού υλικού για να υπάρχει μια γενική 
εικόνα της πορείας του έργου, προτείνοντας παράλληλα ιδέες για την εμφάνιση των 
χαρακτήρων. Δίνονταν γενικές οδηγίες και προέκυπταν πρωτότυπες ιδέες, τις οποίες οι 
μαθητές καλούνταν να υλοποιήσουν. 

Στάδιο 6ο: Εφόσον ολοκληρώθηκαν τα δυο μέρη της ταινίας, ενώθηκαν και στη 
συνέχεια προστέθηκαν οι υπότιτλοι, τόσο στην ελληνική όσο και στην ισπανική 
γλώσσα για τη δημιουργία του τελικού φιλμ.  

Χρονική διάρκεια προβών και γυρισμάτων 

Το έργο πραγματοποιήθηκε εντός και εκτός σχολικού ωραρίου. Ένα μεγάλο μέρος των 
προβών γινόταν κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων καθώς και μετά το πέρας του 
διδακτικού ωραρίου. Η πλειοψηφία των γυρισμάτων της ταινίας γινόταν σε 
εξωτερικούς χώρους και σε μη εργάσιμες ημέρες, όπως Σαββατοκύριακα και γιορτές, 
κατόπιν συνεννόησης με γονείς. 

Επικοινωνία & Συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων 

Σχεδιαζόταν από την προηγούμενη μέρα, λόγω διαφοράς ώρας των δυο χωρών και 
διαφορετικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Μία φορά το μήνα οργανωνόταν μια 
διαδικτυακή συνάντηση μέσω Skype, κατά την οποία τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα 
να γνωριστούν και να συζητούν σχετικά με τη θεματολογία του έργου. Μετά τις πρώτες 
συναντήσεις αντάλλαξαν λογαριασμούς σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Για λόγους 
αμεσότητας και ευκολίας δημιουργήθηκαν ομάδες συζητήσεων στο Viber. Η ιδέα αυτή 
λειτούργησε άψογα για τη συνεργασία των δυο σχολείων.  

Υπήρχε διαρκής επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις που απαιτούνταν για να μπορέσουν να συνεργαστούν οι μαθητές. Εκτός 
των ενδοσχολικών ομάδων που προαναφέρθηκαν, συγκροτήθηκαν και διακρατικές 
ομάδες συνεργασίας. Η κάθε ομάδα συνεργαζόταν με την ομόλογή της για τη βέλτιστη 
απόδοση των σκηνών. 
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Τεχνολογία – Η/Υ - Προγράμματα 

Η τεχνολογία στάθηκε σημαντικός αρωγός για την υλοποίηση της ταινίας. Για τα 
γυρίσματα και τις λήψεις φωτογραφικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν διάφορα σύγχρονα 
ψηφιακά μέσα, όπως ψηφιακές μηχανές, βιντεοκάμερες και κινητά τηλέφωνα. Το 
Audacity, το Photoshop και το Sony Vegas Pro ήταν τα προγράμματα που 
χρησιμοποιήθηκαν για τις ηχογραφήσεις, την επεξεργασία εικόνων και το μοντάρισμα 
πλάνων. Χρησιμοποιήθηκε μουσικός εξοπλισμός (όργανα, ενισχυτές, κονσόλες, κάρτες 
ήχου). Δίαυλοι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου υπήρξαν πολλοί, όπως Twinspace , 
Viber, Whatsapp, Skype,και Facebook. Για αποστολή μεγάλου μεγέθους αρχείων η 
λύση δόθηκε μέσω Dropbox και Wetransfer, ενώ οι ανάγκες συγγραφής σεναρίου και 
υποτίτλων καλύφθηκαν μέσω του προγραμματος επεξεργασίας κειμένου Microsoft 
Word. 

Συμπεράσματα 

Η θεματολογία της ταινίας άρεσε πολύ στους μαθητές, καθώς άπτεται θεμάτων της 
σύγχρονης πραγματικότητας και ακόμη περισσότερο της καθημερινότητάς τους. Αρκεί 
να αναφερθεί ότι το 1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου απέχει μόλις 300 μέτρα από το κέντρο 
απεξάρτησης και επανένταξης «ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ». 

Ο τρόπος προσέγγισης του έργου ήταν μια καθημερινή πρόκληση για τους μαθητές. 
Κατόρθωσαν να παρουσιάσουν μια αρκετά σκληρή θεματολογία με τον πιο διακριτικό 
τρόπο. Αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα και ελλείψεις, κυρίως οικονομικής φύσης, 
καθώς δεν υπήρχε χρηματοδότηση, αλλά βρήκαν τρόπους να δουλέψουν με μηδενικό 
κόστος. Παρά την αντικειμενική δυσκολία, των πολύωρων προβών και γυρισμάτων, 
συμμετείχαν με χαρά και έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο και συνέπεια στη δουλειά τους.  

Επετεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί και επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν νέες φιλίες, 
συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους καθώς και με την ισπανική ομάδα, ανακάλυψαν 
νέες πτυχές της προσωπικότητάς τους, νέες δυνατότητες, απέκτησαν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και συνεργατικότητα, με πολλή δουλειά, επιμονή και 
υπομονή.  

Προβολή – Διακρίσεις 

Με την ολοκλήρωση του έργου, μοιράστηκαν προσκλήσεις σε μαθητές, γονείς, φίλους 
και έγινε η παρουσίασή του στο ευρύτερο κοινό της Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του δήμου Δέλτα, στις 14/5/2015 με παράλληλη προβολή στο 
σχολείο της Ισπανίας. 

Έχει προβληθεί: 
• Στην ημερίδα μαθητικού κινηματογράφου του 8ου Διεθνούς Κινηματογραφικού 

Φεστιβάλ Artfools, Λάρισα 7-11-2015. 
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• Κατά το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning, Πάτρα 15-11-2015. 
• Σε webzines της Ελλάδας (Rocktime, Rocking.gr, FeelA RockΑ) και της Ισπανίας 

(Metal Korner). 
• Στον online ραδιοφωνικό σταθμό διεθνούς εμβέλειας La Frontera Del Silencio που 

εδρεύει στη Μαδρίτη. 
• Κατά το 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας για την 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, Θεσσαλονίκη, 8- 10 Απριλίου 2016. 
• Κατά το Διεθνές Συνέδριο «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Οργάνωση, Διοίκηση, 

Διδακτικό Υλικό, Αναλυτικά Προγράμματα», Αλεξανδρούπολη, 8-10 Απριλίου 2016. 
• Κατά το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ», Αθήνα 16,17-04-2016. 
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eTwinning website, http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm, Twinspace webpage, 
http://twinspace.etwinning.net/3437, Adobe Photoshop software, 
http://www.adobe.com/products/photoshop.html, Sony Vegas Pro software, 
http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro, Audacity software, 
http://sourceforge.net/projects/audacity, Dropbox: https://www.dropbox.com/  
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project Greek Subtitles. (Διαθέσιμο online: 
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Νοέμβρη 2014 
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(Διαθέσιμο online: https://www.youtube.com/watch?v=D1wuvD4IWKs), 
προσπελάστηκε το Νοέμβρη 2014  

Dadoulovers(10/9/2011). REAL LIFE DRUG STORY VIDEOS -- Drug Addiction 
Experiences/Teenage Drugs Stories. (Διαθέσιμο online: 
https://www.youtube.com/watch?v=lOLb21bii-A), προσπελάστηκε το Δεκέμβρη 2014 

DiagramConsultores(1/11/2010). Los niños son un espejo. Campaña de prevención del 
maltrato infantile. (Διαθέσιμο online: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ric6z6rEjMY), προσπελάστηκε το Δεκέμβρη 
2014 
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2015 

Vogue India(21/10/2014). #StartWithTheBoys - A film by Vinil Mathew starring 
Madhuri Dixit for #VogueEmpower. (Διαθέσιμο online: 
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2014  
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2014  
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2014  
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REWind - Μια αναδρομή στο παρελθόν, μαθαίνοντας από την ιστορία μας. Ένα 
έργο eTwinning για το ρατσισμό (Racism), το περιβάλλον (Environment), τον 

πόλεμο (War) και την αλληλεπίδρασή τους 

Ματεντσίδου Χριστιάνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

christiana_ma@hotmail.com 

Ζέρβα Όλγα 
Εκπαιδευτικός 
Π.Ε.16, M.Sc 

olzerva@gmail.com 

Karol Barriuso Rayo 
Εκπαιδευτικός Αγγλικής 

Φιλολογίας 
christiana_ma@hotmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της πλατφόρμας eTwinning, το 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το Γυμνάσιο 
Ρεντίνας και το σχολείο Escola Rosa Oriol, Lliça d’Amunt της Ισπανίας, συνεργάστη-
καν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «REWind». Στις δεκαετίες ’80, ’90 στα 
κασετόφωνα υπήρχε το πλήκτρο REW, με λειτουργία να μαζεύει την ταινία της κασέ-
τας προς την αρχή για να ξαναπαιχτεί. Έτσι και το «REWind», στοχεύει να γυρίσει 
προς τα πίσω την κασέτα της παγκόσμιας ιστορίας, με σκοπό οι μαθητές να ξαναδια-
βάσουν γύρω από το ρατσισμό (Racism), το περιβάλλον (Environment), τον πόλεμο 
(War) και την αλληλεπίδρασή τους ανά τους αιώνες, να μάθουν από τα λάθη του πα-
ρελθόντος και να τα συγκρίνουν με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στους μαθητές ανα-
τέθηκε μια σειρά εργασιών ώστε να γίνει μια σφαιρική προσέγγιση της θεματολογίας, 
μέσω της χρήσης web2.0. εργαλείων και προγραμμάτων. Οι μαθητές εργάστηκαν ομα-
δοσυνεργατικά, και μέσω της δημιουργικής γραφής και του οπτικοακουστικού γραμ-
ματισμού δημιούργησαν την ταινία «REWind». 

Λέξεις-Kλειδιά: web2.0 tools, διαθεματικότητα, ψηφιακή αφήγηση, δημιουργική 
γραφή, κοινωνικά προβλήματα 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση γίνεται πολύς λόγος για τη διαθεματικότητα. 
Πολλοί συμφωνούν στο ότι η γενική εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση και συστατικό 
της ανώτατης και στο ότι θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να καταπιά-
νονται με θέματα και προβλήματα που ενσωματώνουν διαφορετικές προοπτικές και 
διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Σύμφωνα με τους Lattuca, Voight, & Fath (2004), ως 
διαθεματικότητα ορίζεται η ενοποίηση υπαρχουσών μονοθεματικών προοπτικών, ενώ 
για την Boix-Mansilla (Interdisciplinary Understanding), διαθεματική κατανόηση υ-
πάρχει όταν ενσωματώνεται η γνώση ή οι τρόποι σκέψης περισσότερων των δύο επι-
στημονικών πεδίων, έτσι ώστε να παραχθεί έργο, να διατυπωθούν ερωτήματα, να επι-
λυθούν προβλήματα και τελικά να προσφερθούν απαντήσεις για τον κόσμο, με τρόπο 
που δεν θα ήταν εφικτός στο πλαίσιο ενός μόνο επιστημονικού πεδίου. Παρόμοια ά-
ποψη με τη Boix-Mansilla εκφράζει και ο Otondo (2013), ισχυριζόμενος ότι διαθεμα-
τικότητα είναι η διαδικασία απάντησης/λύσης/συζήτησης ενός προβλήματος, το οποίο 
είναι τόσο πλατύ, ώστε αφορά σε περισσότερους από έναν επιστημονικούς κλάδους. 
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Ένα σημαντικό μέσο εκπαίδευσης των παιδιών σήμερα που αξιοποιεί τη διαθεματικό-
τητα είναι η ψηφιακή αφήγηση. Ο Davis (2004, όπως φαίνεται στον Ohler, 2006), ορί-
ζει την ψηφιακή αφήγηση ως ένα είδος σύντομης, συνήθως προσωπικής και σε πρώτο 
πρόσωπο αφήγησης, η οποία έχει τη μορφή ταινίας και μπορεί να προβληθεί είτε στην 
τηλεόραση, είτε στον υπολογιστή, είτε σε κάποια οθόνη με βιντεοπροβολέα. Η ψη-
φιακή αφήγηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί τη νέα έκφραση της αρχαίας 
τέχνης της αφήγησης (Digital Storytelling Association, όπως φαίνεται στον Chung, 
2007) και μπορεί να πραγματεύεται διάφορα θέματα: μπορεί να αφορά σε προσωπικές 
αφηγηματικές ιστορίες, ή σε ιστορίες που στόχο έχουν την πληροφόρηση και τη διδα-
σκαλία, ή σε ιστορίες που αφηγούνται ξανά κάποιο ιστορικό γεγονός, ή σε συνδυασμό 
όλων των παραπάνω (Robin, 2009). Τα οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές από 
τη συμμετοχή τους στη δημιουργία projects ψηφιακής αφήγησης είναι πολλαπλά 
(Chung, 2007; Ohler, 2006; Robin, 2009). Κατά τον Chung (2007) οι μαθητές ανα-
πτύσσουν την ικανότητα για κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα 
καλλιεργείται σε αυτούς η ευαισθησία σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα και σε ζητή-
ματα αισθητικής. Για τον Robin (2009), η ψηφιακή αφήγηση παρέχει στους μαθητές 
γερά θεμέλια για τον εγγραμματισμό του 21ου αιώνα, ο οποίος μπορεί να περιγραφεί 
ως ψηφιακός, σφαιρικός, τεχνολογικός, οπτικός και πληροφοριακός. Επίσης, σύμφωνα 
με τον Robin (2009), σε τέτοιου είδους projects οι μαθητές επιδεικνύουν αυξημένη 
ικανότητα επικοινωνίας, καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους για να θέσουν ερωτήματα, 
να οργανώσουν και να εκφράσουν ιδέες και απόψεις και να δημιουργήσουν τελικά ι-
στορίες μεστές περιεχομένου. Τέλος, κατά τον Ohler (2006), οι μαθητές, με τη δη-
μιουργία projects ψηφιακής αφήγησης, αποκτούν κριτική στάση απέναντι στα media, 
κατανοώντας ότι η διαφορά μιας επιτυχημένης ψηφιακής αφήγησης και μιας διαφήμι-
σης βρίσκεται στον στόχο πίσω από αυτές. Ταυτόχρονα (Ohler, 2006), η δημιουργία 
τέτοιων projects αξιοποιεί ταλέντα και ικανότητες των μαθητών που διαφορετικά θα 
έμεναν στην αφάνεια. 

Οι πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στην ελληνική αλλά και την διεθνή πραγ-
ματικότητα κατά τα έτη 2015 και 2016, έδωσαν την αφορμή για τη δημιουργία του 
REWind. Η λέξη rewind σημαίνει αναδρομή. Έγινε, έτσι, μια αναδρομή στο παρελθόν, 
μελετώντας την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των εννοιών «ρατσισμός», «περι-
βάλλον» και «πόλεμος» ανά τους αιώνες. Τα αρχικά των λέξεων ρατσισμός (Racism), 
περιβάλλον (Environment), πόλεμος (War) συνθέτουν τη συντομογραφία REW, η ο-
ποία χρησιμοποιείτο στα κασετόφωνα ως πλήκτρο περιέλιξης της μαγνητικής ταινίας 
της κασέτας προς τα πίσω. Από αυτό το συλλογισμό προέκυψε ο τίτλος του έργου. 
Στόχοι του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα όπως και σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επαφή τους με θέματα 
της παγκόσμιας ιστορίας (Άπαρτχάιντ, Α' ,Β' παγκόσμιος πόλεμος, κτλ), η έρευνα της 
ύπαρξης σχέσεων μεταξύ των τριών αξόνων του έργου (περιβάλλον, πόλεμος, ρατσι-
σμός (πόλεμος-καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, ρατσισμός-ανθρωπογενές περι-
βάλλον, πόλεμος-ρατσισμός)), η κοινωνικοποίηση των μαθητών και η ένταξή τους σε 
ομάδες εργασίας τόσο ενδοσχολικές όσο και διακρατικές. Μέσα από το έργο αυτό τους 
δόθηκε η ευκαιρία να εξασκηθούν σε τεχνικές δημιουργικής γραφής στοχεύοντας στη 
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δημιουργία σεναρίου με θέμα «Πόλεμος - Φυσικό Περιβάλλον - Ρατσισμός» και κατ’ 
επέκταση στη δημιουργία της σχετικής ταινίας, να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμι-
κών και προγραμμάτων Η/Υ για τη δημιουργία ταινίας και την ηχητική επένδυση αυτής 
(Alice, PowToon, Audacity, Sony Vegas Pro, Photoshop), να εκπαιδευτούν στη χρήση 
των Web 2.0. Tools μέσω της πλατφόρμας συνεργασίας ευρωπαϊκών σχολείων 
eTwinning, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες όσον αφορά στη χρήση της 
αγγλικής καθώς αυτή επρόκειτο να αποτελέσει το μέσον επικοινωνίας μεταξύ των συ-
νεργαζόμενων σχολείων, αλλά και το μέσον εργασίας των μαθητών, καθώς όλες οι ε-
πιμέρους εργασίες που τους ανατέθηκαν μέχρι τη δημιουργία ταινίας έγιναν στην αγ-
γλική και τέλος να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω θέματα από μια «μουσική» σκοπιά. 

Υλοποίηση έργου 

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείων 

Για το έργο αυτό συνεργάστηκαν οι μαθητές της γ΄τάξης του 26ου γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, της α΄ και γ΄ τάξης του γυμνασίου Ρεντίνας και της στ΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου Rosa Oriol (Ισπανία). Ο συνολικός αριθμός των μαθητών 
ανέρχεται στους 46. Πραγματοποιούνταν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους μαθητές 
για να συζητηθούν οι απορίες τους αναφορικά με την έρευνα, τη χρήση των web2.0. 
εργαλείων, την πορεία των εργασιών τους αλλά και τις ιδέες που είχαν σχετικά με την 
εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους. Οι πρόβες των μουσικών κομματιών γίνονταν 
τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων. Λόγω έλλειψης χρόνου για 
τις ανάγκες της διεξαγωγής του έργου, αξιοποιήθηκε ο ελεύθερος χρόνος κατά τους 
περιπάτους των μαθητών καθώς και μετά από εορταστικές εκδηλώσεις. 
Πραγματοποιήθηκε μόνον μία διαδικτυακή συνάντηση και των τριών σχολείων καθώς 
υπήρχε δυσκολία συντονισμού των ωρολογίων προγραμμάτων των συναδέλφων. 
Κατόπιν της διαδικτυακής τους συνάντησης, οι μαθητές αντάλλαξαν λογαριασμούς σε 
άλλα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να έχουν πιο άμεση επικοινωνία. Πέραν του 
χώρου του σχολείου, οι μαθητές εργάστηκαν διαδικτυακά. Η πλατφόρμα συνεργασίας 
τους ήταν το Twinspace, ωστόσο, επεδίωξαν την επικοινωνία μέσα από πιο εύχρηστα 
δίκτυα, όπως viber και skype. 

Στάδια διεξαγωγής έργου 

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε επιμέρους εργασίες, στόχος των οποίων είναι να 
κατανοήσουν οι μαθητές τους όρους περιβάλλον – ρατσισμός – πόλεμος, να 
αντιληφθούν τον τρόπο που αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να έρθουν σε επαφή 
με την παγκόσμια ιστορία έτσι ώστε στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια δική τους 
ταινία επάνω σε αυτή τη θεματολογία. 

Στάδια 1ο και 2ο : Prezi και Zeemaps. Κάθε σχολείο ανέλαβε να ασχοληθεί με έναν εκ 
των τριών θεματικών αξόνων του έργου (Πόλεμος/Ρατσισμός/Περιβάλλον). Αρχικά, 
δόθηκε στους μαθητές υλικό μέσω της πλατφόρμας eTwinning ως αφόρμηση για 
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περαιτέρω έρευνα. Το Γυμνάσιο Ρεντίνας ασχολήθηκε με το θέμα «Ρατσισμός», το 26ο 
Γυμνάσιο με το θέμα «Πόλεμος» και το σχολείο Rosa Oriol με το θέμα «Περιβάλλον», 
καθώς τυγχάνει να χαρακτηρίζεται ως “Πράσινο Σχολείο”. Κάθε μαθητής δούλεψε 
ατομικά για να αντλήσει πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές, σχετικά 
με προσωπικότητες των οποίων η δράση καθόρισε θετικά ή αρνητικά την πορεία της 
ανθρωπότητας σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. Τα 
αποτελέσματα της ατομικής έρευνας των μαθητών μπορεί κανείς να τα δει στις 
ιστοσελίδες: Prezi: Personalities that made a difference throughout history και 
Zeemaps: PERSONALITIES that became black spots in history pages. Το έργο 
των μαθητών οδήγησε στη δημιουργία ενός πόστερ που τοποθετήθηκε στο χώρο του 
σχολείου με την ελπίδα ότι πολλοί μαθητές θα επιδιώξουν να διαβάσουν τα βιογραφικά 
στοιχεία των προσωπικοτήτων που απεικονίζονται σε αυτό. 

Στάδιο 3ο : Padlet αξιολόγησης εργασίας. Παράλληλα, υπήρχε αναρτημένος στο 
Twinspace ένας Πίνακας Ανακοινώσεων (Padlet 1). Εκεί, ο κάθε μαθητής, αφού είχε 
δει τη δουλειά των υπολοίπων μαθητών μπορούσε να σχολιάσει το έργο τους και να 
μοιραστεί τις ιδέες του με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Με αυτόν τον τρόπο όλοι 
οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τη συνολική 
θεματολογία του έργου. 

Στάδιο 4ο : Padlet λέξεων. Στη συνέχεια οι τρεις θεματικές περιοχές 
(Πόλεμος/Ρατσισμός/Περιβάλλον) έγιναν κοινές για τα τρία σχολεία και 
δημιουργήθηκε ένας νέος Πίνακας Ανακοινώσεων (Padlet 2), όπου οι μαθητές 
καλούνταν να βρουν λέξεις συναφούς περιεχομένου με τη θεματολογία του REWind. 
Εδώ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). 

Στάδιο 5ο : Δημιουργική γραφή στο Titanpad. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές ταξίδεψαν 
νοερά και πήραν ρόλο στην ιστορία! Μεταφέρθηκαν με τη φαντασία τους σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους και γεωγραφικές περιοχές κατά τις οποίες οι 
άνθρωποι υπέφεραν από τον πόλεμο, τον ρατσισμό ή κάποια μεγάλη φυσική 
καταστροφή. Για τη συγγραφή των ιστοριών οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά 
και χρησιμοποίησαν τις λέξεις που είχαν αναρτηθεί στο Padlet 2. Οι ιστορίες αυτές 
γράφτηκαν σε ένα κοινόχρηστο διαδικτυακό σημειωματάριο, το Titanpad: Let's 
travel backwards in time and create our own stories 

Στάδιο 6ο : Ψηφοφορία με τη χρήση SurveyMonkey. Οι μαθητές όλων των σχολείων, 
αφού διάβασαν όλες τις ιστορίες, κλήθηκαν να ψηφίσουν αυτές που θα ήθελαν να 
ηχογραφήσουν και να οπτικοποιήσουν. Καθένας μπορούσε να επιλέξει μέχρι δύο 
ιστορίες, μία από κάθε σχολείο πλην του δικού του. Η ψηφοφορία διεξήχθη με χρήση 
του διαδικτυακού εργαλείου MonkeySurvey. Τα αποτελέσματά της φαίνονται στην 
Εικόνα 1 (διπλό κλικ για άνοιγμα αρχείου). 
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Εικόνα 1: Αποτελέσματα ψηφοφορίας MonkeySurvey  

Στάδιο 7ο : Ψηφιακή αφήγηση, μουσική επένδυση ταινίας. Ακολούθησε η ψηφιακή 
ηχογράφηση των ιστοριών με μορφή αφήγησης ή διαλόγου και η μουσική τους 
επένδυση με το λογισμικό Audacity. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές δεν 
ηχογράφησαν τις ιστορίες που έγραψαν οι ίδιοι καθώς έγινε ανταλλαγή ιστοριών 
ανάμεσα στα τρία σχολεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 
Αξιοποιήθηκαν επίσης λογισμικά δημιουργίας ταινίας, όπως το Movie Maker και το 
Sony Vegas Pro για να γίνει στη συνέχεια η οπτικοποίηση των αφηγήσεων αυτών. Σε 
κάποια τμήματα της ταινίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του animation. Το πρόγραμμα 
animation που χρησιμοποίησαν οι μαθητές ήταν το Alice. 

Για την ηχητική επένδυση και την οπτικοποίηση των ιστοριών αντλήθηκε υλικό από 
ιστότοπους που επιτρέπουν τη χρήση, διανομή και αξιοποίηση της γνώσης και της 
δημιουργικότητας, μέσω ελεύθερων αδειών (Creative Commons). Στόχος ήταν να 
μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σωστά, δηλαδή να παραθέτουν τις 
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πηγές τους στις περιπτώσεις που δεν έχουν άδεια χρήσης διαδικτυακού υλικού, 
διαφορετικά να εκπαιδευτούν στο να βρίσκουν υλικό ελεύθερης χρήσης. 

Τα παιδιά εργάστηκαν σε ενδοσχολικές και διακρατικές ομάδες ώστε να υπάρχει ένα 
κοινό πνεύμα εργασίας και απόδοσης του περιεχομένου των ιστοριών. 

Στάδιο 8ο : Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) με τις ιστορίες. Ακόμα όμως και 
οι ιστορίες που δεν επιλέχθηκαν για ψηφιακή αφήγηση όπως για παράδειγμα το “The 
story of Sonam Gonpa”, “JFK” και άλλες, έχουν συμπεριληφθεί στο τελικό e-book του 
έργου, όπου παρουσιάζονται όλες οι ιστορίες που γράφτηκαν συνοδευόμενες από 
ζωγραφιές των μαθητών. Για τη δημιουργία του ebook χρησιμοποιήθηκε το web2.0 
εργαλείο Issuu. Στο σύνδεσμο παρατίθεται η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό βιβλίο: 
Issuu: REWind: Our Back In Time Stories 

Στάδιο 9ο : Δημιουργία ταινίας. Το έργο ολοκληρώθηκε στο 9ο και τελευταίο στάδιο 
με τη δημιουργία ταινίας. Οι μαθητές επιστράτευσαν τις γνώσεις τους σε προγράμματα 
μοντάζ, μιξάζ και animation με αποτέλεσμα τη δημιουργία έξι επιμέρους βίντεο-
ιστοριών. Στη συνέχεια τα βίντεο ενώθηκαν, προστέθηκε μια αλληλουχία 
φωτογραφιών ως ανασκόπηση του έργου, έχοντας ως μουσική επένδυση τραγούδια 
(αναφέρονται παρακάτω) που ερμήνευσαν οι μαθητές και προέκυψε η τελική ταινία 
που παρατίθεται στον σύνδεσμο: Youtube: REWind -the movie 

Παράλληλες δράσεις. Παράλληλα με τις προαναφερθείσες εργασίες, οι μαθητές του 
γυμνασίου Ρεντίνας με τη συμμετοχή μαθητών της χορωδίας του σχολείου ανέλαβαν 
να τραγουδήσουν τα μουσικά κομμάτια “They don’t care about us” και "We are the 
World” του Michael Jackson, καθώς αναφέρονται το πρώτο στις φυλετικές διακρίσεις 
και πιο συγκεκριμένα στη σχέση «λευκών» και «μαύρων» της Αμερικής ενώ το 
δεύτερο παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών, περνώντας ένα 
μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν από τους μαθητές, 
ανέβηκαν στο διαδίκτυο μέσω του Soundcloud και συμπεριλήφθηκαν σε ραδιοφωνική 
εκπομπή του σχολείου στο European School Radio. Συμμετείχαν επίσης στα πλαίσια 
του μουσικού μαθητικού διαγωνισμού «Αρεθούσεια 2016». Αντίστοιχο έργο 
σημειώθηκε και από τους μαθητές του 26ου γυμνασίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 
με τη χορωδία του σχολείου τους. Τραγούδησαν, ηχογράφησαν και παρουσίασαν 
ενώπιον καθηγητών και συμμαθητών τους τα μουσικά κομμάτια “We are the world – 
Michael Jackson”, “Zombie – Cranberries”, “Dust in the wind – Kansas”, “Αν θα 
μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα – Φ.Πλιάτσικας”, “Ο προσκυνητής – Αλκίνοος 
Ιωαννίδης”. Όλα τα τραγούδια έχουν αναρτηθεί στο Soundcloud και στο Twinspace. 
Παραθέτω τα λίνκ: 
They don’t care about us – M.Jackson – Γυμνάσιο Ρεντίνας 
https://soundcloud.com/christiana-m/they-dont-care-about-us  
We are the World – M.Jackson – Γυμνάσιο Ρεντίνας https://soundcloud.com/christiana-
m/we-are-the-world-choir-of-gymnasium-of-rentina-thessaloniki 
Zombie – Cranberries – 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης https://soundcloud.com/user-
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https://issuu.com/ladyguardian/docs/rewind-ebook
https://youtu.be/-ZvSZCyVGjY
https://www.youtube.com/watch?v=Oco_NOeBWX4
https://www.youtube.com/watch?v=Oco_NOeBWX4
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301859847/zombie2 
Dust in the Wind – Kansas - 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης https://soundcloud.com/user-
301859847/dust-in-the-wind 
We are the World – M.Jackson - 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
https://soundcloud.com/user-301859847/we-are-the-world 
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα – Φ. Πλιάτσικας – 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
https://soundcloud.com/user-301859847/an-tha-borousa 
Ο Προσκυνητής – Α.Ιωαννίδης – 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
https://soundcloud.com/user-301859847/kapoios-eipe 

Εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

Κατά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αξιοποιήθηκε υλικό όπως κείμενα, 
ασκήσεις αντιστοίχισης, σταυρόλεξα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης 
με θέμα τον πόλεμο, το ρατσισμό και το περιβάλλον, ώστε οι μαθητές να εμπλουτίσουν 
το λεξιλόγιό τους και να αποκτήσουν ερεθίσματα που θα τους βοηθούσαν να 
συντάξουν τις ιστορίες τους. Για την υλοποίηση των εργασιών αξιοποιήθηκε η 
πλατφόρμα Twinspace, που αποτέλεσε το βασικό πεδίο εργασιών και κατόπιν 
εντάχθηκαν σε αυτή τα web2.0. tools: Prezi, Zeemaps, Padlet, Titanpad, 
MonkeySurvey, Issuu, Soundcloud, Youtube. Για τις ηχογραφήσεις των αφηγήσεων 
και των μουσικών κομματιών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου 
Audacity. Η επεξεργασία εικόνων έγινε με το πρόγραμμα Photoshop CS6. Για την 
οπτικοποίηση των σεναρίων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα μοντάζ και 
animation: Sony Vegas Pro, PowToon και Alice. Το διαδίκτυο και οι μηχανές 
αναζήτησης ήταν το βασικό ερευνητικό εργαλείο των μαθητών, ενώ για την 
επικοινωνία των σχολείων αξιοποιήθηκε το Skype και το Microsoft Outlook. 

Συμπεράσματα 

Αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές 

Στο τέλος του προγράμματος κρίθηκε σκόπιμο να μοιραστούν στους μαθητές 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης έτσι ώστε να διαφανεί η προσωπική τους άποψη για το 
REWind. Οι περισσότεροι θεώρησαν ως πιο ενδιαφέροντα τα στάδια συγγραφής, 
αφήγησης, ηχητικής επένδυσης και οπτικοποίησης των ιστοριών και δήλωσαν ότι 
αποκόμισαν γνώσεις και δεξιότητες σε πολλούς τομείς· έγιναν καλύτεροι στη γνώση 
της ιστορίας, στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, στη χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή αλλά και στο να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομάδες. Αυτό 
που αξιολογήθηκε από την πλειοψηφία των μαθητών ως αδυναμία του συγκεκριμένου 
project ήταν η συχνότητα της επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών σχολείων. Πιο 
συγκεκριμένα, οι μαθητές θα επιθυμούσαν συχνότερες επαφές με τους μαθητές των 
άλλων σχολείων, πράγμα το οποίο, παρ’ όλες τις προσπάθειες, αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
δύσκολο στην πράξη εξαιτίας των διαφορετικών ωραρίων λειτουργίας των 
συνεργαζόμενων σχολείων, της έλλειψης υποδομών σε κάποιο από αυτά αλλά και 
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εξαιτίας της αδυναμίας του eTwinning να παρέχει στους συμμετέχοντες εύχρηστα 
εργαλεία επικοινωνίας. Σύμφωνα με τα γραφόμενα των μαθητών, αυτή ήταν για τους 
περισσότερους η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα eTwinning, το 
αξιολόγησαν ως θετική εμπειρία και θα ήθελαν να συμμετέχουν και μελλοντικά σε 
παρόμοια προγράμματα. 

Γενική εκτίμηση 

Οι στόχοι που ετέθησαν επετεύχθησαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι μαθητές εξάσκησαν 
τις ικανότητές τους τόσο στη χρήση της αγγλικής γλώσσας όσο και στην εκμάθηση 
προγραμμάτων η/υ και web2.0. εργαλείων. Καλλιεργήθηκε η ερευνητική ικανότητα 
μέσα από κάποιες εργασίες και η συνθετική τους ικανότητα μέσα από άλλες. Έγινε 
συνδυασμός των τεχνών της μουσικής και του κινηματογράφου και αξιοποίηση αυτών 
για τις ανάγκες του έργου. Πρόκειται για ένα διαθεματικό έργο με στόχο την 
προσέγγιση του θέματος από διαφορετικές σκοπιές. Είναι ευχής έργον η ένταξη και 
συνεργασία περισσότερων εκπαιδευτικών σε ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς με τον τρόπο 
αυτό αφενός διαφαίνεται το πνεύμα συνεργασίας που μπορεί να εμπνεύσει τους 
μαθητές και να τους μυήσει στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και αφετέρου 
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διαμοιράζονται τον όγκο των εργασιών, τον 
συντονισμό των μαθητών και τις διοργανώσεις εκπαιδευτικών επισκέψεων. 
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 Αξιοποίηση των Web-quests στο μάθημα της Γεωγραφίας Ε΄ Τάξης 
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Περίληψη 

Παρόλο που η διδασκαλία με τη βοήθεια των Web-quests δεν είναι πρόσφατη, ωστόσο 
παραμένει δημοφιλής, καθώς η φιλοσοφία της συγκεκριμένης μεθόδου είναι 
μαθητοκεντρική, ενισχύει τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και τη διερευνητική – 
ανακαλυπτική μάθηση. Το διδακτικό σενάριο αφορά τη διδασκαλία της 26ης ενότητας 
της Γεωγραφίας της Ε’ τάξης, με τίτλο «Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις 
αλλαγές της φύσης», με τη βοήθεια των Web-quests. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Γεωγραφία Ε΄, Διδακτικό Σενάριο. 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) βοηθούν στη μετατόπιση της 
διδασκαλίας από το παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό μοντέλο, στο μοντέλο της 
διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Οι δραστηριότητες Web-quests αποτελούν 
ένα μέσο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Σύμφωνα με έρευνες, με τη χρήση 
των Web-quests στη διδασκαλία επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η καλλιέργεια της 
αναλυτικής, συνθετικής σκέψης και κριτικής ικανότητας των μαθητών (Halat & Peker, 
2011. Chang et al., 2010), καθώς και η ανάπτυξη της συνεργασίας τους (Gorghiu, G. et 
al., 2006. Torres, 2007). Η διαφορά στο συγκεκριμένο σενάριο έγκειται στην 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η οποία επιχειρείται, όχι απαραίτητα γραπτώς ή με 
τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης, αλλά με ποικίλους τρόπους (αφήγηση, 
δραματοποίηση, εικαστική παρουσίαση). 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας 

Η γνωστική περιοχή του διδακτικού σεναρίου αφορά το Κεφάλαιο 26 της Γεωγραφίας 
της Ε’ Δημοτικού, με τίτλο «Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές 
της φύσης».  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η αναζήτηση με την τεχνική των Web-quests πρωτοεμφανίστηκε ως μέθοδος 
διδασκαλίας το 1995 (Dodge, 1995), ωστόσο έως και σήμερα θεωρείται μια 
αποτελεσματική τεχνική ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Σύμφωνα με 
τον Dodge (1995) τα Web-quests αποτελούν ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες 
μέρος ή σύνολο των πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι μαθητές, προέρχεται από το 
διαδίκτυο.  
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Η χρήση αυτών των δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά και οργανωμένα. 
Μία καλά σχεδιασμένη Web-quest δραστηριότητα πρέπει να προωθεί αξιόπιστες 
διδακτικές πρακτικές, να βοηθά στην παραγωγή θεωρίας μέσα από ερευνητικές 
δραστηριότητες, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το διαδίκτυο, να διατυπώνει 
ανοιχτές ερωτήσεις, να προσφέρει πρωτότυπες δραστηριότητες, να παρακινεί τους 
μαθητές, να τους βοηθάει να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και εμπειρίες μέσα από την 
κατάλληλα δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρει ευκαιρίες για 
συνεργασία και ομαδική δουλειά (March, 2004). 

Σύμφωνα με τον Dodge (1995, 1997), τα στάδια μιας διδασκαλίας με τη βοήθεια των 
Web-quests είναι έξι:  

1. Εισαγωγή. Παρουσίαση του θέματος, του γενικότερου πλαισίου που θα 
διεξαχθεί το σενάριο. 

2. Εργασία. Περιγραφή των ρόλων των μαθητών και της εργασίας που έχουν να 
διεκπεραιώσουν. 

3. Διαδικασία. Περιλαμβάνονται οι οδηγίες προς τους μαθητές προκειμένου να 
ολοκληρώσουν με επιτυχία την εργασία. 

4. Πηγές. Οι ιστοσελίδες από τις οποίες θα βρουν στοιχεία οι μαθητές. 
5. Αξιολόγηση. Τρόποι και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας της εργασίας 
6. Συμπέρασμα. Παρουσίαση των ευρημάτων από τους μαθητές. 

Σύμφωνα με τους Woods et al. (2004), oι δραστηριότητες Web-quests μπορεί να είναι 
μικρής διάρκειας (1-3 διδακτικές ώρες) ή μεγάλης διάρκειας (έως ένα μήνα). 

Σκοπός και στόχοι 

Ως γενικότερος σκοπός του σεναρίου θεωρείται η κατανόηση του ρόλου των 
ηφαιστείων και των σεισμών. Οι ειδικότεροι στόχοι επιμερίζονται σε τρεις κατηγορίες, 
στους στόχους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο, με τις Τ.Π.Ε. και με τη 
μαθησιακή διεργασία. 

Ως στόχοι σχετικοί με το γνωστικό αντικείμενο θεωρούνται: 
• η αντίληψη του ρόλου των ηφαιστείων και των σεισμών στη διαμόρφωση του 

γήινου ανάγλυφου από τους μαθητές  
• η γνώση της σύνθεσης των ηφαιστειακών εδαφών και η κατανόηση του λόγου 

που η Ελλάδα θεωρείται ως μια σεισμογενής περιοχή 
• η αναγνώριση της αναγκαίας συμβίωσης των Ελλήνων με τη σεισμική δράση. 
• η γνώση σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση σεισμού.  

Ως προς την εμπλοκή των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της διδασκαλίας, στόχος είναι η 
αναζήτηση, συλλογή, επιλογή πληροφοριών, η κριτική επεξεργασία και η παρουσίασή 
τους. 

Οι παραπάνω στόχοι έρχονται σε αντιστοιχία με τους στόχους σχετικά με το γνωστικό 
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αντικείμενο, όπως αυτοί περιγράφονται τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Α.Π.Σ.) της Γεωγραφίας όσο και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο Α.Π.Σ. της Πληροφορικής για την Ε’ τάξη 
(Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π. Ι., 2003). 

Τέλος, ως προς τη μαθησιακή διεργασία, επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων του συλλογισμού και της κριτικής σκέψης, της έκφρασης και της 
επικοινωνίας των μαθητών, της ενεργής συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία, 
καθώς και η ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας. 

Κατηγορία λογισμικού – αιτιολόγηση επιλογής 

Μεταξύ των λογισμικών που μπορούν να ενταχθούν προς χρήση στη διδασκαλία, 
επιλέχθηκε ο Φυλλομετρητής. Ο Φυλλομετρητής (web browser) είναι ένα λογισμικό 
ανοικτού τύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Επιτρέπει στο χρήστη 
του να αλληλεπιδρά, προβάλλοντας πολυμεσικές πληροφορίες (κείμενα, εικόνες, 
μουσική, βίντεο, κ.α.) που είναι αποθηκευμένες σε ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό. 
Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο η συμβολή του συνίσταται στην οπτικοποίηση 
των δεδομένων και στη μάθηση μέσω διερεύνησης και ανακάλυψης.  

Οργάνωση τάξης και υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλοποίηση του σεναρίου είναι απαραίτητες δύο διδακτικές ώρες από το μάθημα 
της Γεωγραφίας ή της Ευέλικτης Ζώνης. Επιθυμητή θα ήταν η οργάνωση της τάξης σε 
τέσσερις ομάδες των τεσσάρων-πέντε ατόμων, πάντα βέβαια αναλόγως του αριθμού 
των μαθητών της τάξης. Ο διαχωρισμός των μαθητών μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
όποιον τρόπο κρίνει κατάλληλο παιδαγωγικά ο εκπαιδευτικός. Επιβάλλεται η 
μεταφορά των μαθητών στην αίθουσα πληροφορικής, αφού απαιτούνται τέσσερις 
υπολογιστές για τις τέσσερις ομάδες των μαθητών και ένας υπολογιστής με 
βιντεοπροβολέα για τον εκπαιδευτικό.  

Περιγραφή διδασκαλίας 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα έξι στάδια που δομούν ένα μικρής έκτασης 
σενάριο με χρήση των Web-quests, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο διδακτικές 
ώρες. Τα στάδια της εισαγωγής, εργασίας και διαδικασίας πραγματοποιούνται κατά 
την πρώτη ώρα διδασκαλίας, ενώ στη δεύτερη, ολοκληρώνονται τα στάδια της 
διδασκαλίας (αν δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την πρώτη ώρα) και αξιολόγησης και 
παρουσιάζονται τα ευρήματα κάθε ομάδας στην τάξη. 

Εισαγωγή 

Η σχεδιαζόμενη διδασκαλία αναμένεται να διαρκέσει δύο διδακτικές ώρες από το 
μάθημα της Γεωγραφίας. 
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Ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μία μικρή εισαγωγή προκειμένου να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών, αναφέροντας μια πρόσφατη είδηση σχετικά με ένα σεισμό / 
ηφαίστειο. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προβάλει ένα βίντεο από το διαδίκτυο, όπου 
απεικονίζεται ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται, ώστε να λειτουργήσει ως εισαγωγικό 
ερέθισμα (https://www.youtube.com/watch?v=oowDvy-wtj4). Ακολουθεί πεντάλεπτη 
συζήτηση στην τάξη , όπου ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εκμαιεύσει τις πρότερες 
γνώσεις που έχουν οι μαθητές για τα ηφαίστεια. Είναι επιθυμητή η μέθοδος 
«καταιγισμού ιδεών» (Courau, 2000 οπ. αναφ. στο Βασάλα και Φλογαῒτη, 2002), με 
την καταγραφή, στον πίνακα, των πιθανών απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τη 
δημιουργία των ηφαιστείων.  

Εργασία 

Έπειτα μοιράζει σε τέσσερις ομάδες τους μαθητές, εξηγώντας το ρόλο κάθε ομάδας. 
Οι μαθητές χωρίζονται σε γεωλόγους, εικαστικούς, λογοτέχνες και ηθοποιούς. 
Θεωρείται καλό οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς ως προς τις ικανότητες και το φύλο 
των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2002). Δίνονται οδηγίες στους μαθητές για να ανοίξουν 
το αρχείο κειμένου που έχει αντιγράψει στην επιφάνεια εργασίας του κάθε υπολογιστή, 
στο οποίο περιέχονται όλα τα βήματα για την επιτυχή υλοποίηση της εργασίας.  

Διαδικασία 

Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει δύο δραστηριότητες. Οι γεωλόγοι αρχικά επισκέπτονται 
δύο ιστοσελίδες, το τμήμα Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου υπάρχει 
ιστορικό με τα σημεία στην Ελλάδα που συμβαίνουν οι σεισμοί και την ιστοσελίδα του 
Ο.Α.Σ.Π. όπου φαίνονται τα δύο «τόξα», προκειμένου να κατανοήσουν ότι οι 
λιθοσφαιρικές πλάκες ενώνονται σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται στον ελληνικό χώρο 
και καλούνται έπειτα να σχεδιάσουν δύο καμπύλες στις οποίες βρίσκεται η ένωση των 
πλακών. Στη δεύτερη δραστηριότητα επισκέπτονται ενδεδειγμένες ιστοσελίδες, 
προκειμένου να κατασκευάσουν ένα γεωλογικό γλωσσάριο, όπου θα εξηγούν έννοιες 
όπως μάγμα, λάβα, κλίμακα σεισμού, εστία σεισμού κτλ. 

Οι εικαστικοί παρακολουθούν προσεκτικά ένα βίντεο με την έκρηξη ενός ηφαιστείου 
και προσπαθούν έπειτα να το απεικονίσουν καλλιτεχνικά. Έπειτα επισκέπτονται τη 
σελίδα του Ο.Α.Σ.Π. προκειμένου να πάρουν ιδέες και να σχεδιάσουν τις δικές τους 
αφίσες ενημέρωσης για τους σεισμούς. 

Οι λογοτέχνες επισκέπτονται ιστοσελίδες από τη Σαντορίνη και τη Μήλο. Αφού τις 
μελετήσουν προσεκτικά, αναλαμβάνουν να γράψουν δύο ιστορίες. Στην πρώτη ο 
πρωταγωνιστής είναι ένα αθώο τσαμπί σταφύλι που διηγείται γιατί ρίζωσε η οικογένειά 
του στα εδάφη της Σαντορίνης και εξηγεί τα μυστικά της νοστιμιάς του. Στη δεύτερη, 
μια ελαφρόπετρα, ο Άκης Περλιτάκης αναλαμβάνει να εξηγήσει πώς σχηματίστηκε και 
με ποιον τρόπο βοήθησε η ιστορία του νησιού της Μήλου. Συστήνει επίσης τον παππού 
του τον Οψιανό και τα ξαδέρφια του Θείο, Βαρυτίνη, Καολίνη και Μπετονίτη. 
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Τέλος, οι ηθοποιοί αναλαμβάνουν να δραματοποιήσουν δύο ιστορίες, αφού φυσικά 
επισκεφθούν τις κατάλληλες ιστοσελίδες που υποδεικνύονται στο φύλλο εργασίας. 
Στην πρώτη ιστορία, το σενάριο αφορά το πώς βιώνει το σεισμό μία οικογένεια και τον 
τρόπο που προφυλάσσεται, ενώ στο δεύτερο το πώς βιώνουν οι μαθητές με τον/την 
εκπαιδευτικό το σεισμό στο σχολείο και τα μέτρα προφύλαξης που λαμβάνουν. 

Το στάδιο της διαδικασίας αναμένεται να διαρκέσει περίπου 30-35 λεπτά. Σε 
περίπτωση που είναι αναγκαίος επιπλέον χρόνος, θα χρησιμοποιηθεί από τη δεύτερη 
διδακτική ώρα της σχεδιαζόμενης διδασκαλίας. 

Πηγές 

Στις πηγές περιλαμβάνονται βίντεο και ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες επιλέχθηκαν με 
γνώμονα την καταλληλότητά τους με βάση το νοητικό επίπεδο των μαθητών της Ε’ 
τάξης και της συνάφειάς τους ως προς το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας που θα 
διδαχθεί. 

Αξιολόγηση 

 Φύλλα αξιολόγησης θα δοθούν στους μαθητές έπειτα από την ολοκλήρωση των 
εργασιών, προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, ατομικά και ομαδικά, 
σχετικά με τον τρόπο που εργάστηκαν. Η αξιολόγηση διαρκεί περίπου δέκα λεπτά. 

Συμπέρασμα 

Οι τέσσερις ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη (περίπου 20-25 λεπτά).  

Συμπεράσματα – Επίλογος 

Το σενάριο που περιγράφηκε πετυχαίνει με τη χρήση των Τ.Π.Ε. να μη θέσει απλώς 
ανοιχτές ερωτήσεις στα παιδιά, αλλά να τους εμπλέξει σε «αυθεντικές» καταστάσεις. 
Επιπλέον παρακινεί τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά, να επιλέξουν τις πληροφορίες 
που τους είναι απαραίτητες, να αυτοσχεδιάσουν και να βελτιώσουν την έκφραση και 
έκθεση των ιδεών τους. Το παρόν διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος σχετικά με σεισμούς και ηφαίστεια, που θα 
λάμβανε χώρα στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης. Επιπλέον, είναι δυνατός ο 
σχεδιασμός και η πραγματοποίησή του μέσω κάποιας ειδικής ιστοσελίδας για τη 
δημιουργία Web-quests (π.χ. http://zunal.com/).  

 

 

 

2180

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://zunal.com/


Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Βασάλα, Π. και Φλογαῒτη , Ε. (2002). Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για 
την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πρακτικά 1ου 
Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας. 1-4 Μαρτίου 2002. Θεσσαλονίκη. 

Chang, C., Chen, T., & Hsu, W. (2010). The study on integrating WebQuest with 
mobile learning for environmental education. Computers & Education, 57, 
1228–1239. 

Dodge, B. (1995). WebQuests: a technique for Internet-based learning. Distance 
Educator, 1, 2: 10-13. 

Dodge, B. (1995, 1997). Some Thoughts About Webquests. (Διαθέσιμο online: 
http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html. προσπελάστηκε στις 21 
Μαρτίου, 2016). 

Gorghiu, G., Gorghiu, L., González, V. R., & García de la Santa, A. (2006). 
WebQuest in the Classroom – Analysis of its Impact. Proceedings Book of the 
3rd International Conference on Multimedia and Information and 
Communication Technologies in Education. 

Halat, E., & Peker, M. (2011). The impact of mathematical representations developed 
through WebQuest and spreadsheet activities on the motivation of pre-service 
elementary school teachers. The Turkish Online Journal of Educational 
Technology- TOJET, 10(2), 259-267. 

March, Τ. (2004). The learning power of WebQuests. Educational Leadership, 61, 4: 
42-47. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Στρατηγικές διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg. 

Torres, I. P. (2007). WebQuest: a collaborative strategy to teach content and language. 
University of Granada. 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π. Ι. (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Τόμοι Α’ και Β΄. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Woods, M. L., Karp, G. G., Shimon, J. M, & Jensen, K. (2004). Using WebQuests to 
Create Online Learning Opportunities in Physical Education: Are You Looking 
for an Innovative Means to Develop Students' Cognitive Domain without a Loss 
of Activity Time? Try WebQuests. The Journal of Physical Education, 
Recreation & Dance, 75. 

 

2181

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html


Παράρτημα 

Φύλλο εργασίας Web-quest 

Εισαγωγή 

Όλοι μας γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Άλλοι 
περισσότερα και άλλοι λιγότερα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε περισσότερα και να 
γνωριστούμε καλύτερα με αυτές τις δύο δυνάμεις της φύσης! 

Εργασία 

Είστε έτοιμοι; Τώρα μπορούμε να χωριστούμε σε ομάδες! Θα αναλάβετε να βρείτε 
πληροφορίες και να τις παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας σχετικά με τους σεισμούς 
και με τα ηφαίστεια! Οι ομάδες σας θα είναι τέσσερις. Θα χωριστείτε σε γεωλόγους, 
εικαστικούς, λογοτέχνες και ηθοποιούς. Σας έχουν ήδη μοιραστεί χαρτάκια με την 
ομάδα που θα βρίσκεστε. 

Διαδικασία 

Γεωλόγοι:  

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα 
http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent.html. Εκεί κάντε κλικ στην 
επιλογή κάτω από την Εικόνα «Significant Earthquakes in 2015». Επιλέξτε τα 
τελευταία έτη και παρατηρήστε προσεκτικά πού συμβαίνουν οι περισσότεροι σεισμοί. 
Θα δείτε ότι μπορείτε να ζωγραφίσετε πάνω στο χάρτη της Ελλάδας δύο καμπύλες 
γραμμές για να δείξετε σε ποια σημεία γίνονται οι περισσότεροι σεισμοί!  
2. Φτιάξτε ένα γεωλογικό γλωσσάριο, προκειμένου να εξηγήσετε στα παιδιά 
σημαντικές έννοιες στον κόσμο των σεισμών και των ηφαιστείων: λιθοσφαιρικές 
πλάκες, μάγμα, λάβα, ενεργό ηφαίστειο, σβησμένο ηφαίστειο. 
3. Γιατί η Ελλάδα θεωρείται σεισμογενής περιοχή; Βρείτε μερικούς από τους πιο 
δυνατούς σεισμούς στην Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια. 

Εικαστικοί:  

1. Παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο που δείχνει την έκρηξη ενός ηφαιστείου 
(https://www.youtube.com/watch?v=dcXX6CpuTM4/). Μπορείτε να το ζωγραφίσετε, 
σχεδιάζοντας όλα τα μέρη ενός ηφαιστείου;  
2. Οργανώνετε μια εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών του σχολείου για τον τρόπο 
προφύλαξης κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Σχεδιάστε τις δικές σας ταμπέλες! 

Λογοτέχνες:  
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1. Φανταστείτε δύο ιστορίες. Στην πρώτη ο πρωταγωνιστής είναι ένα αθώο τσαμπί 
σταφύλι που μας διηγείται γιατί ρίζωσε η οικογένειά του στα εδάφη της Σαντορίνης 
και μας εξηγεί τα μυστικά της νοστιμιάς του.  
2. Στη δεύτερη μια ελαφρόπετρα, ο Άκης Περλιτάκης μάς εξηγεί πώς 
σχηματίστηκε και με ποιον τρόπο βοήθησε η ιστορία του νησιού της Μήλου. Μας 
συστήνει επίσης τον παππού του τον Οψιανό και τα ξαδέρφια του Θείο, Βαρυτίνη, 
Καολίνη και Μπετονίτη. Προσπαθήστε να αφηγηθείτε τις ιστορίες σε περίπου μια με 
δυο σελίδες η καθεμιά! 

Ηθοποιοί:  

1. Ιστορία 1η: βρίσκεστε στο σχολείο και κάνετε μάθημα.  
2. Ιστορία 2η: είστε σπίτι με τους γονείς σας και κάθεστε στο σαλόνι, η μαμά στην 
κουζίνα και ο μπαμπάς κοιμάται. 

Σκεφτείτε τους καλά τους ήρωες, την αρχή της κάθε ιστορίας, τη διαδικασία, το τέλος. 
Σκεφτείτε τους διαλόγους και κάνετε πρόβες για να τις παρουσιάσετε με τη μορφή 
θεατρικού στην τάξη! 

Πηγές 

Δημιουργία ηφαιστείων: https://www.youtube.com/watch?v=dcXX6CpuTM4/ 

http://www.geodifhs.com/gammaalphaiotaalpha/51 

Δημιουργία σεισμών: https://www.youtube.com/watch?v=PwtFuG_M4EE/ 

Έννοιες σχετικές με τους σεισμούς: 
http://www.earthquakenet.gr/seismikhorologia.htm 

Σημεία ένωσης λιθοσφαιρικών πλακών στον ελληνικό χώρο: 
http://www.oasp.gr/node/207 

Αφίσα με οδηγίες προφύλαξης σε ένα σεισμό: 
http://www.oasp.gr/sites/default/files/afisa.pdf 

Αμπελώνες στη Σαντορίνη: 

http://www.newwinesofgreece.com/en_oinotourismos_sti_santorini.html 

Ορυκτά που εξορύσσονται στη Μήλο: 
http://www.milosislandinfo.gr/milosplirofories/milosistoria/milosmetalleftikiistoria/in

dex.html 
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Εκπαιδευτικό βίντεο προφύλαξης από τους σεισμούς: 
https://www.youtube.com/watch?v=nYQ9DCR2iQo 

Μέτρα προστασίας από τους σεισμούς στο σπίτι και στο σχολείο: 
http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_Metra_Prostasias_kids.pdf 

Αναζήτηση διάφορων εννοιών σχετικών με σεισμούς και ηφαίστεια: 
http://el.wikipedia.org 

Αξιολόγηση 

Συμπληρώστε το φύλλο αξιολόγησης που σας δόθηκε και είστε σχεδόν έτοιμοι! 

Συμπεράσματα 

Συγχαρητήρια! Νομίζω ότι μετά από την προσπάθεια που καταβάλατε, είστε 
ενημερωμένοι σχετικά με τις δυνάμεις της φύσης οι οποίες επηρεάζουν και τη χώρα 
μας! Μπορείτε τώρα να παρουσιάσετε την εργασία που κάνατε στην τάξη! 

Φύλλο αξιολόγησης 

Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι (4=Πολύ καλά, 3=καλά, 2=μέτρια, 1=λίγο) 

Ατομική αξιολόγηση 

 1 2 3 4 
Γνωρίζω πώς δημιουργείται ένα ηφαίστειο;     
Γνωρίζω γιατί συμβαίνει ένας σεισμός;     
Σε περίπτωση σεισμού ξέρω τι πρέπει να κάνω 
προκειμένου να προστατευθώ; 

    

Αξιολόγηση της ομάδας μου 

 1 2 3 4 
Συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μου     
Παρουσίαση της εργασίας     
Εύρεση όλων των πληροφοριών που ζητήθηκαν     
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Βιωματική Επιμορφωτική Ημερίδα Θεολόγων – Γεωλόγων με θέμα: 
Προσομοίωση συνδιδασκαλίας βάσει σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε. 

Φαρίδου Σμαράγδα  
Θεολόγος 

Διδάκτορας Θεολογίας Α.Π.Θ. 
smaragda.f@gmail.com 

Βοϊδομάτης Φίλιππος 
Γεωλόγος 

Διδάκτορας Γεωλογίας Α.Π.Θ. 
afob@otenet.gr 

 Περίληψη 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης και του Διαθεματικού Ε-
νιαίου Πλαισίου Προγράμματος, κατόπιν προτάσεως και εγκρίσεως από το ΕΠΕΣ του 
Σχολείου, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από διαθεματικές συνδιδασκαλίες Θρησκευτι-
κών - Γεωγραφίας, βάσει προσχεδιασμένων σεναρίων, με αλληλεπιδραστικό τρόπο δι-
δασκαλίας και χρήση των Τ.Π.Ε., διασφαλίζοντας με τον ολιστικό τρόπο προσέγγισης 
της γνώσης τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Τις καλές πρακτικές τις ο-
ποίες χρησιμοποιήσαμε θελήσαμε να τις διαχύσουμε σε συναδέλφους των συναφών 
προς ημάς ειδικοτήτων και να τους «επιμορφώσουμε» στη χρήση της πλατφόρμας της 
ιστοεξερεύνησης και όχι μόνο, προκειμένου να δημιουργούν στο εξής διαθεματικά σε-
νάρια συνδιδασκαλίας με χρήση εργαλείων web2. Για τον σκοπό αυτό οργανώσαμε 
βιωματική επιμορφωτική ημερίδα – σεμινάριο. Το περιεχόμενο της ημερίδας καθώς 
και τις ωφέλειες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα συνάδελφοι, παρου-
σιάζουμε στην παρούσα εισήγηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαθεματικότης, ιστοεξερεύνηση, συνδιδασκαλία. 

Εισαγωγή 

Το Σχολείο μας οργάνωσε μια Επιμορφωτική Ημερίδα θεολόγων – γεωλόγων καθηγη-
τών, η οποία περιλάμβανε την παρουσίαση από πλευράς των αντίστοιχων Συμβούλων 
ειδικότητας των θετικών αποτελεσμάτων της διαθεματικότητας και της συνδιδασκα-
λίας, στη συνέχεια την αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους μας κάποιων καλών διδακτι-
κών πρακτικών με χρήση ιστοεξερεύνησης και τέλος την πρακτική εφαρμογή από τους 
συμμετέχοντες συναδέλφους όσων παρουσιάσαμε, ώστε να δημιουργήσουν το δικό 
τους διαθεματικό – συνεργατικό σενάριο διδασκαλίας στην πλατφόρμα ιστοεξερευνή-
σεων. Η χρήση επομένως εργαλείων web2 επέβαλε ως τόπο υλοποίησης της Ημερίδας 
το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας. 

Στόχος της Βιωματικής Ημερίδας ήταν η κατάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων της 
ολιστικής διδασκαλίας και της συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων και η διαμοί-
ραση καλών και καινοτόμων πρακτικών. 

Χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων και χαρακτήρας της ημερίδας 

Οι συνάδελφοι οι οποίοι προσήλθαν στην Επιμορφωτική Ημερίδα ήταν θεολόγοι και 
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γεωλόγοι, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν από μία υπαρκτή ανάγκη να εφαρμόσουν άμεσα 
τις γνώσεις ή τις δεξιότητες τις οποίες προσδοκούσαν ότι θα αποκτήσουν από τη συμ-
μετοχή τους στην Ημερίδα. Η εμπλοκή τους στη διαδικασία αυτή έγινε λοιπόν, λόγω 
της ανάγκης εφαρμογής κάποιων νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που ήθελαν να απο-
κτήσουν. (Tough, 1978 στο Cross, 1981: 85).  

Η επιλογή τους έγινε κατόπιν αιτήσεώς τους - μέσω της πλατφόρμας των φορμών της 
google - και με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, καθώς οι θέσεις ήταν περιορισμένες, 
λόγω του συγκεκριμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Εργαστήριο Πλη-
ροφορικής του Σχολείου μας. Η Ημερίδα είχε αρχικά τη μορφή σύντομων εισηγήσεων 
από πλευράς των Συμβούλων ειδικότητας (Θεολόγων και Φυσικών Επιστημών), αλλά 
και από της δικής μας πλευράς ως οργανωτών της Ημερίδας. (Θεολόγος και Γεωλόγος 
του Σχολείου).  

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας επιλέξαμε την συνεργατική – ομαδική εργασία, απο-
βλέποντας στο να προσεγγίσουν οι συνάδελφοι ουσιαστικά και βιωματικά τον τρόπο 
με τον οποίο θα εργαστούν στην συνέχεια οι μαθητές στο δικό τους εργαστήριο πλη-
ροφορικής, υλοποιώντας την ιστοεξερεύνηση που οι ίδιοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί 
θα δημιουργούσαν κατά τη διάρκεια της βιωματικής φάσης της ημερίδας μας. Απέ-
βλεπε επίσης στο να γίνουν αντιληπτοί οι λόγοι για τους οποίους η εργασία σε ομάδες 
αξιοποιείται στην εκπαίδευση, στην ερμηνεία όσων έχουν παρατηρήσει στην ομάδα 
(π.χ. σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ομάδα, πώς διαφοροποιούνται οι ρόλοι κλπ) καθώς 
και στην επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων στη διεργασία της ομάδας. (Jarvis, 2004, 
Gow & Kember, 1993). 

   

Εικόνα 1:Από την παρουσίαση της εισηγήσεώς μας. 

Επιλέξαμε επίσης η ημερίδα μας να έχει βιωματικό χαρακτήρα, καθώς η σύγχρονη παι-
δαγωγική στοχεύει στον αλληλοεπιδραστικό, επικοινωνιακό και βιωματικό χαρακτήρα 
της διδασκαλίας. Για να υλοποιηθεί επομένως μια ημερίδα με κατά το πλείστον βιω-
ματικό χαρακτήρα, θα έπρεπε προηγουμένως να κατανοήσουμε το βίωμα των μαθητών 
οι οποίοι συμμετέχουν σε μια ιστοεξερεύνηση καθώς και να «συν - αισθανθούμε» αυτό 
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που οι μαθητές αισθάνονται κατά τη διάρκεια μιας εργασίας τέτοιου τύπου. Κεντρική 
θέση στη βιωματική διδασκαλία κατέχει η ενσυναίσθηση, το συναίσθημα του βιώματος 
του άλλου (Μπακιρτζής, 2005β). «Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς ο,τιδήποτε, 
είναι να το ανακαλύψει ο ίδιος» (Κουμαρόπουλος, 2005). 

Στόχος λοιπόν της Βιωματικής Ημερίδας σε επίπεδο γνώσεων ήταν να γνωρίσουν οι 
συνάδελφοι τις σημαντικές λειτουργίες και δυνατότητες της ιστοεξερεύνησης. Στόχος 
σε επίπεδο ικανοτήτων ήταν να συντάσσουν ένα διαθεματικό σενάριο συνδιδασκαλίας 
με βασικό εργαλείο την ιστοεξερεύνηση. Στόχος σε επίπεδο στάσεων ήταν να αισθά-
νονται άνετα κατά τη χρήση της πλατφόρμας της ιστοεξερεύνησης για τη δημιουργία 
διαθεματικών σεναρίων. Ως εκ τούτου, στοχεύσαμε να προβάλουμε το μοντέλο της 
ενεργητικής μάθησης μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και τη σημασία της βιωμα-
τικής δόμησης της γνώσης μέσα από την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, ως βασικά 
χαρακτηριστικά της μετανεωτερικής παιδαγωγικής αντίληψης, που στηρίζει τη «Διδα-
κτική του Υποκειμένου», δηλαδή τη διδασκαλία ως πραγμάτωση από το Υποκείμενο – 
Μαθητή, ο οποίος εμπλέκεται στη διαδικασία οργάνωσης, ταξινόμησης, μετάδοσης και 
επεξεργασίας της γνώσης. (Μακρή – Μπότσαρη, 20015:8-10). 

Διαθεματικότης – Συνδιδασκαλία – Ιστοεξερεύνηση. 

Επιλέξαμε αυτή τη δραστηριότητα, της προσομοίωσης συνδιδασκαλίας βάσει σεναρίου 
με χρήση Τ.Π.Ε., καθώς εφαρμόσαμε επιτυχώς στο σχολείο μας μια σειρά διαθεματι-
κών συνδιδασκαλιών με χρήση Τ.Π.Ε.. Θελήσαμε να μεταφέρουμε αυτήν την εμπειρία 
μας σε συναδέλφους άλλων σχολείων, ώστε να τις εφαρμόσουν και εκείνοι στο δικό 
τους σχολείο. Τα θέματα των εισηγήσεων αρχικά περιστράφηκαν στη διαθεματικότητα 
και τη συνδιδασκαλία. Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές του Νέου Πιλοτικού Προ-
γράμματος Σπουδών αλλάζει δραστικά ο τρόπος που μαθαίνουν οι μαθητές, αφού αλ-
λάζει ο ρόλος του διδάσκοντος και διαφοροποιείται ο ρόλος των μαθητών, μετατρέπο-
ντας τον εκπαιδευτικό από μεταφορέα πληροφορίας και γνώσης σε συντονιστή και κα-
θοδηγητή στην ανακάλυψή της, ενώ οι μαθητές γίνονται ενεργοί στην ανακάλυψη της 
γνώσης και στη συσχέτισή της με τις δικές τους εμπειρίες. 

Οι διαθεματικές συνδιδασκαλίες αποσκοπούν στην «ενοποίηση» της γνώσης, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους μαθητές να οδηγηθούν από την αποσπασματική μάθηση στην 
πραγματική γνώση, συνδυάζοντας τις οπτικές γωνίες από τις οποίες τα διάφορα γνω-
στικά-διδακτικά αντικείμενα αντιμετωπίζουν το ίδιο «θέμα» και έτσι να ανακαλύψουν 
περισσότερες αλήθειες και να συμπληρώσουν το υπό εξέταση θέμα σφαιρικά. Με τις 
διαθεματικές συνδιδασκαλίες επιτυγχάνεται η μετάβαση από την υλοκεντρική στην α-
νατροφοδοτική μορφή αποτελεσματικής μάθησης που οδηγεί στη μεταγνώση. (Mc 
Neil 1985, Κουτσελίνη 2001). Μια διαθεματική συνδιδασκαλία επίσης αποβλέπει στην 
καλλιέργεια της κριτικής αυτενέργειας του μαθητή με την ενεργοποίηση «πολλαπλών 
νοημοσύνων» (Νούτσος, 1983, Κογκούλης 1984, Golemann 1995). 

Η ιστοεξερεύνηση πάλι, είναι ουσιαστικά ένα μαθησιακό σενάριο ή μια δραστηριότητα 
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με σχέδιο εργασίας, που στοχεύει στην ενεργοποίηση όλων των μαθητών και στη συ-
νεργασία μεταξύ τους, ώστε να διαπραγματευτούν ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή μια ομα-
δική εργασία που αναθέτει ο εκπαιδευτικός. Σε μια ιστοεξερεύνηση οι μαθητές συνερ-
γάζονται για έναν κοινό σκοπό. Άρα, μπορούν και να αντιληφθούν τη σημασία της 
αξιολόγησης των πληροφοριών και των πηγών, κατά την πλοήγησή τους στον Ιστό. Ο 
ίδιος ο όρος ιστοεξερεύνηση (Web Quest), ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά το 1995 
από τον Bernie Dodge για να περιγράψει μία δομημένη μαθησιακή δραστηριότητα, η 
οποία είναι προσανατολισμένη στη διερεύνηση, έχει ως στόχο την επίλυση προβλημά-
των, μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών που αντλούνται, κατά βάση, από πηγές 
του Παγκόσμιου Ιστού (Web).  

 

Εικόνα 2: Από το 2ο μέρος της Ημερίδας μας, στο εργαστήριο Πληροφορικής. 

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την ιστοεξερεύνηση ως μέσο υλοποίησης των διαθε-
ματικών συνδιδασκαλιών, διότι θεωρήσαμε ότι ο όλος σχεδιασμός της συνάδει με τα 
μοντέλα διδασκαλίας της μεταμοντέρνας εποχής, τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία 
διδασκόντων-διδασκομένων διασαφηνίζοντας τους σκοπούς και στόχους της διδασκα-
λίας, τις συνιστώσες ελέγχου της ετοιμότητας και της επάρκειας των μαθητών, τη δομή 
και το περιεχόμενο της επεξεργασίας του μαθήματος καθώς και τις μορφές αξιολόγη-
σης (Ματσαγγούρας, 2011).  

Η πορεία της Βιωματικής Ημερίδας, Συμπεράσματα 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου μας 
(:http://2gym-peir-thess.thess.sch.gr/archives/3144#more-3144). Επελέγησαν και προ-
σήλθαν 12 εκπαιδευτικοί θεολόγοι και 12 γεωλόγοι, οι οποίοι ανά δυάδες κάθισαν σε 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έχοντας υπόψη ότι για να υπάρξει ισχυρή ομάδα θα 
έπρεπε «τα μέλη (να) έχουν στενή σχέση μεταξύ τους, (να) επενδύουν σημαντική ενέρ-
γεια και (να) ωφελούνται από τη συμμετοχή τους σε αυτήν με διάφορους τρόπους» 
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(Douglas, 1997: 43), δημιουργήθηκαν 12 ομάδες δύο ατόμων η καθεμιά, αποτελούμε-
νες από ένα θεολόγο και ένα γεωλόγο, ώστε να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και να 
μοιράζονται την οθόνη ενός Η.Υ. Στην επιφάνεια εργασίας κάθε Η.Υ. υπήρχε ένας φά-
κελος με ένα αρχείο λογισμικού επεξεργαστή κειμένου, word και ένα αρχείο λογισμι-
κού παρουσιάσεων, power point, με οδηγίες για να δημιουργήσει κάθε ομάδα το δικός 
της συνεργατικό και διαθεματικό σενάριο συνδιδασκαλίας.  

 

 

Εικόνα 3: Το αρχείο επεξεργασίας κειμένου που είχαν να συμπληρώσουν οι ομάδες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση επομένως ήταν οι συμμετέχοντες συνάδελφοι να έχουν τις 
στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η.Υ. και χρήσης των ανωτέρω λογισμικών. Στην α΄ 
φάση παρακολούθησαν τρεις εισηγήσεις, μία από κάθε σύμβουλο ειδικότητας σχετικά 
με τη διαθεματικότητα και τις συνδιδασκαλίες και μια από εμάς ως διοργανωτές της 
ημερίδας, όπου παρουσιάσαμε συγκεκριμένα παραδείγματα διαθεματικών συνδιδα-
σκαλιών βάσει ιστοεξερευνήσεων. Παρουσιάσαμε συγκεκριμένα μια ιστοεξερεύνηση 
για τις περιοδείες του Απ. Παύλου και μια για τα ανατολικά θρησκεύματα, μέσω των 
οποίων υπήρξε μια αγαστή διαπλοκή των δύο μαθησιακών αντικειμένων, των θρησκευ-
τικών και της γεωγραφίας. Βεβαίως, καθώς το ακροατήριο αποτελείτο από ενήλικες 
και μάλιστα συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι εισηγήσεις ήταν σύντομες, με στόχο να 
παρουσιαστούν τα οφέλη της συνδιδασκαλίας και της διαθεματικότητας και να δοθούν 
παραδείγματα διαθεματικών συνδιδασκαλιών και μάλιστα με χρήση της ιστοεξερεύνη-
σης. Ένα δείγμα παρουσίασης συνδιδασκαλιών βρίσκονται στη διεύθυνση: Μεσόγειος 
και χριστιανική θρησκεία . Εξηγήσαμε στη συνέχεια τον τρόπο που λειτουργεί μια ι-
στοεξερεύνηση και δώσαμε διευθύνσεις, στις οποίες μπορεί να γίνει εγγραφή και στη 
συνέχεια χρήση της πλατφόρμας για δημιουργία προσωπικών ιστοεξερευνήσεων από 
κάθε έναν ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. 
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Εικόνα 4:Η ιστοεξερεύνηση για τα Ανατολικά Θρησκεύματα. 

Μέσω των ιστοεξερευνήσεων χρησιμοποιήθηκε επιπροσθέτως μια καινοτόμος παιδα-
γωγική προσέγγιση, το παιχνίδι ρόλων, καθώς οι μαθητές, κατά τις ιστοεξερευνήσεις, 
ενθαρρύνθηκαν να εμπλακούν φυσικά και νοητικά στη διαδικασία μάθησης, δηλαδή 
να φανταστούν ότι είναι τουριστικοί πράκτορες που έχουν να παρουσιάσουν με τον πιο 
ελκυστικό και ενημερωτικό τρόπο τους ταξιδιωτικούς προορισμούς των εκδρομών του 
Γραφείου τους, όπως αυτό φαίνεται και στις συνημμένες εικόνες 2 και 3. Ως προς τις 
διευθύνσεις προτείναμε τη zunal.com και την eprl.korinthos.uop.gr, με την παρατή-
ρηση ότι η πρώτη παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας και μόνο δωρεάν ιστοεξε-
ρευνήσεως, ενώ η άλλη του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δίνει δυνατότητα πολλα-
πλών ιστοεξερευνήσεων.  

Ως εκ τούτου, προτείναμε στους συναδέλφους να δημιουργήσουν στη β΄ φάση της η-
μερίδας, την καθαρά βιωματική, τη δική τους ιστοεξερεύνηση σε αυτή τη διεύθυνση 
και τους δώσαμε εξηγήσεις για τη δημιουργία ενός διαθεματικού σεναρίου. Πάνω στην 
επιφάνεια εργασίας υπήρχε ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου στο οποίο θα συμπλή-
ρωναν το σενάριο που θα δημιουργούσαν και ένα αρχείο παρουσιάσεων στο οποίο θα 
δημιουργούσαν την παρουσίαση του σεναρίου τους. 

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν τις οδηγίες που τους δόθηκαν μέσω μιας 
ιστοεξερεύνησης που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της ημερίδας και με θέμα: «Πε-
ριοδεύοντας στη Μακεδονία με τον Απόστολο Παύλο». Σε ένα σενάριο μαθήματος ι-
στοεξερεύνησης περιλαμβάνονται σύμφωνα με τη Μαλλιάρα (2013) τα παρακάτω πε-
δία: η Εισαγωγή (Introduction) , η Εργασία ή Αποστολή (Task), η Διαδικασία 
(Process), η Αξιολόγηση (Evaluation), το Συμπέρασμα (Conclusion). Στο μέρος λοιπόν 
της ιστοεξερεύνησης που λέγεται «Διαδικασία», τους δόθηκαν οι εξής οδηγίες:  

«Βήμα 1ο: Δημιουργία ομάδων, αποτελούμενων από έναν θεολόγο και έναν γεωλόγο: 
ΠΕ01 - ΠΕ04. 
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Βήμα 2ο: Κάθε δυάδα θα δημιουργήσει: α) ένα σενάριο συνδιδασκαλίας χρησιμοποιώ-
ντας το λογισμικό word. Το σενάριο διδασκαλίας θα εμπεριέχει και από ένα τουλάχι-
στον φύλλο εργασίας που θα δοθεί στους μαθητές είτε στη φάση της εξερεύνησης είτε 
της ανατροφοδότησης και β) μία παρουσίαση στο λογισμικό power point, η οποία θα 
προβληθεί στους μαθητές κατά την εφαρμογή του σεναρίου συνδιδασκαλίας της διδα-
κτικής ενότητας στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Βήμα 3ο: Θα ανοίξετε τα αρχεία word και power point που υπάρχουν στην επιφάνεια 
εργασίας και θα εργαστείτε βάσει των πηγών που σας δίνονται στην επόμενη φάση της 
ιστοεξερεύνησης». 

Το σημαντικότερο όμως μέρος του βιωματικού σεμιναρίου ήταν αυτό της ανατροφο-
δότησης, όταν δηλ. οι εκπαιδευτικοί ανά δυάδες, παρουσίασαν το σενάριό τους στις 
υπόλοιπες ομάδες και αντάλλαξαν ιδέες. Η ημερίδα, κατά γενική ομολογία υπέδειξε 
στάσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Η επιτυχία της ημερίδας ήταν εμφανής, καθώς βασίστηκε στην ενεργό συμ-
μετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών κατά τον σχεδιασμό των σεναρίων διδασκα-
λίας. (Ξωχέλλης & Παπαναούμ 2000: 7-8). Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης ότι ε-
πιτεύχθηκαν οι στόχοι που αρχικά είχαμε θέσει, ότι είναι δυνατόν μια διαθεματική συν-
διδασκαλία - εάν είναι στοχοκεντρική, καλά σχεδιασμένη και λαμβάνει υπόψη τους 
μαθητές- να είναι επιτυχημένη. Επίσης, θεώρησαν ιδιαίτερα χρήσιμη την αξιοποίηση 
των πηγών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας, ενώ έκριναν ως αποτελε-
σματική τη διδασκαλία σε ομάδες. Θεώρησαν ιδιαίτερα επιτυχημένο το μαθητοκε-
ντρικό μοντέλο διδασκαλίας και τον καθοδηγητικό – συμβουλευτικό ρόλο του καθη-
γητή και κατέληξαν στην αναγκαιότητα υιοθέτησης των μεθόδων που εφαρμόσαμε 
στην ημερίδα. 

Συμπερασματικά, η επιμορφωτική ημερίδα μας κρίνεται επιτυχημένη, επειδή αρκετοί 
εκπαιδευτικοί θέλησαν να δοκιμάσουν και να προσπαθήσουν να εντάξουν στην καθη-
μερινή πρακτική κάποιες ιδέες και προτάσεις ενώ δημιούργησε αμφίδρομη πληροφό-
ρηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων ειδικότητας, ΠΕ01 και 
ΠΕ04, ενίσχυσε την αυτενέργεια, τον αναστοχασμό και την ερευνητική στάση (Ξωχέλ-
λης & Παπαναούμ 2000). 

Κλείνοντας ευχαριστούμε τους Σχολικούς μας συμβούλους και τους συναδέλφους εκ-
παιδευτικούς για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και την πρόθυμη συμμετοχή τους 
σε αυτήν την καινοτόμο δραστηριότητα που οργανώσαμε στο Σχολείο μας. 
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Εξετάζοντας το ζήτημα της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε σε συνάρτηση με την πολυ-
πλοκότητα που διέπει το σχολικό οργανισμό 

Ρακιτζής Χρήστος  
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Sc Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην Εκπαί-

δευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
christos.rakitzis@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να προσεγγίσει με τρόπο συστημικό το σχολικό οργανι-
σμό αντιμετωπίζοντας τον ως ένα ανοικτό δυναμικό σύστημα που σκοπό έχει να νοηθεί 
με τη δυνατότητα μάθησης. Καθίσταται σαφές πως οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
του σήμερα οφείλουν και πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη πολυπλοκότητα που διέπει 
το σχολικό οργανισμό ως σύστημα προκειμένου να συμβαδίσει με τις σύγχρονες απαι-
τήσεις που επιβάλλει ο ανταγωνισμός του σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό της διαρκής αυ-
τοβελτίωσης της σχολικής μονάδας προστίθενται και οι Τ.Π.Ε. που σκοπό έχουν να 
βελτιστοποιήσουν το σχολείο, ως σύστημα και οργανισμό. Ως εκ τούτου γίνεται ενδει-
κτικά λόγος για ορισμένα μοντέλα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια 
ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, θέτοντας παράλληλα τις νέες κατευθύν-
σεις για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα μοντέλα ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: συστημική θεωρία, Τ.Π.Ε., μοντέλα ένταξης 

Εισαγωγή 

Οι Τ.Π.Ε κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσουν αναπόσπα-
στο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας με απότοκο να ασκήσουν βαθιά και καταλυτική 
επιρροή στην εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
που έχουν διεκπεραιωθεί έως σήμερα αγνοούν την πολυπλοκότητα που διέπει το Ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια κάθε Υπουργός Παιδείας αμφι-
σβητούσε τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και με νέους νόμους και προεδρικά δια-
τάγματα αναδιαμόρφωνε τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του πα-
ρελθόντος. Το θλιβερό αυτό επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το οποίο λαμβάνει χώρα στο 
Ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει το σχολικό οργανισμό ως ένα σύστημα με στατική δια-
δοχή ανεξάρτητων μερών. Αυτό έχει ως επακόλουθο την όξυνση της παθογένειας του 
εκπαιδευτικού συστήματος καθότι οι σχολικοί οργανισμοί αφενός οδηγούνται σε έλ-
λειψη αποτελεσματικότητας και αφετέρου αδυνατούν να νοηθούν με τη δυνατότητα 
μάθησης. Αδυνατούν δηλαδή να ενσωματώσουν γνώση στις δομές τους.  

Επιπροσθέτως τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται εκτενής λόγος γύρω από την ενσωμά-
τωση των Τ.Π.Ε. καθότι θεωρείται πως μπορούν να αποτελέσουν το εργαλείο εκείνο 
το οποίο μπορεί να αποδομήσει το ισχύον παραδοσιακό σύστημα με στόχο τη βελτίωση 
της λειτουργίας των σχολικών οργανισμών προκειμένου να συμβαδίζουν με τις απαι-
τήσεις της σύγχρονης εποχής. Ωστόσο σύμφωνα με τους ερευνητές οι Τ.Π.Ε. δεν έχουν 
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ενσωματωθεί ικανοποιητικά στα εκπαιδευτικά συστήματα (Lim, 2007 Yildirim 2007). 
Το βασικό ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι γιατί οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
αποτυγχάνουν. 

Το σχολείο ως ένα ζωντανό σύστημα 

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του σήμερα αγνοούν την οργανωμένη πολυπλοκό-
τητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρέπει να γίνει σαφές πως ο σχολικός οργανι-
σμός ως σύστημα αποτελεί ένα διακεκριμένο σύνολο το οποίο οριοθετείται έναντι του 
περιβάλλοντος του αλλά ταυτοχρόνως αναπτύσσει σχέσεις και βρίσκεται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση μεταξύ του. Συστατικά στοιχεία του αποτελούν τα μέρη ή αλλιώς υπο-
συστήματα από τα οποία αποτελείται, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αλληλεπι-
δρούν μεταξύ τους και αποτελούν ευρύτερα συστήματα με επιμέρους υποσυστήματα.  

Ο σχολικός οργανισμός αποτελεί δηλαδή ένα ζωντανό σύστημα το οποίο αποτελείται 
από πολλά διαφοροποιημένα μέρη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλές 
σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνυπάρχουν σ΄αυτό οι τέσσερις θεμελιώδης αρχές των 
συστημάτων: α) τα στοιχεία, β) η συνολικότητα γ) η οργάνωση και δ) η πολυπλοκό-
τητα. Επομένως, γίνεται κατανοητό πως το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα συνα-
φές σύνολο δομών με σχέσεις εξάρτησης και αλληλεπίδρασης καθότι ως ένα ζωντανό 
ανοικτό σύστημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Επι-
προσθέτως, κατέχει στρατηγική θέση ως ένα υπο-σύστημα του κοινωνικο-οικονομικο-
πολιτικού συστήματος (Ανδρέου &- Παπακωνσταντίνου, 1994).  

Κατά τον Γ. Βασιλείου (1987, σελ. 260): «Ζωντανό σύστημα» είναι όρος που σημαίνει 
ότι ένα σύνολο από διεργασίες - «ενότητες» βρίσκονται σε α) αλληλεξάρτηση, β) αλ-
ληλοσυσχέτιση, και γ) συναλλαγή. Ο όρος «συναλλαγή» σημαίνει ότι το Α βρίσκεται 
σε διεργασία με το Β και ότι το Α μεταλλάσσει το Β τον ίδιο ακριβώς χρόνο που το 
ίδιο μεταλλάσσεται από αυτό. 

Επομένως, η συστηµική θεωρία προτείνεται ως εννοιολογικό πλαίσιο, που διευκολύνει 
την κατανόηση της πολυπλοκότητας των σύγχρονων οργανισµών, ως εργαλείο οργά-
νωσης και αντιµετώπισης της αβεβαιότητας απέναντι στους επιδιωκόμενους στοχους 
(οπ. αναφ. στο Αποστολίδου, 2004, σελ. 33). Κατά την Μπρίνια (2008) αρκετοί συγ-
γραφείς, όπως χαρακτηριστικά ο Χυτήρης (1998), Dubrin (1996), και ο Μπουραντάς 
(2002), θεωρούν πως η συστημική προσέγγιση αποτελεί ένα τρόπο σκέψης ή μελέτης 
φαινομένων.  

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η πολυπλοκότητα του σχολικού οργανισμού 
πρέπει να προσεγγίζεται με επιστημολογίες οι οποίες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 
ότι τα συστήματα μπορούν να γίνουν κατανοητά μέσα από τις διαδράσεις των μερών 
τους συνολικά.  

 Τ.Π.Ε. και συστημική αλλαγή στην εκπαίδευση 
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Τόσο η πορεία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μέχρι σήμερα όσο και η ελληνική και 
διεθνής βιβλιογραφία γύρω από τη διασύνδεση Τ.Π.Ε. και εκπαίδευσης έχει καταστή-
σει σαφές πως οφείλουμε και πρέπει να ανασχηματίσουμε την αντίληψη μας για το πώς 
αντιλαμβανόμαστε το οργανωμένο αυτό σύνολο του σχολικού οργανισμού. Πληθώρα 
ερευνών γύρω από τις Τ.Π.Ε. στη σύγχρονη βιβλιογραφία καταδεικνύει τα θετικά που 
μπορούν να συνεισφέρουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εντούτοις, μέχρι σήμερα, οι 
προσπάθειες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων για ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. δεν έ-
χουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το γεγονός πως οι τεχνολογίες της πλη-
ροφορίας και της επικοινωνίας δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο Ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα καταδεικνύει την αδυναμία των ιθυνόντων να αντιληφθούν το σχο-
λικό οργανισμό ως ένα σύστημα με αλληλεπιδρώντα και αλληλοσχετιζόμενα μέρη.  

Ενδεικτικό παράδειγμα συστημικής διασύνδεσης Τ.Π.Ε και εκπαίδευσης αποτελεί η 
διαγραμματική απεικόνιση του Newhouse (2002, σελ. 15), ο οποίος απεικονίζει με συ-
στημικό τρόπο στις σχέσεις μεταξύ της οντότητας του μαθησιακού περιβάλλοντος με 
άλλες εξωτερικές οντότητες (Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1. Διαγραμματική απεικόνιση Τ.Π.Ε. και εκπαίδευσης 

Κατά τις αρχές της συστημικής θεωρίας ο σχολικός οργανισμός αποσκοπεί στη δια-
σφάλιση και ανάπτυξη της ποιότητας προκειμένου να συμβαδίζει με τις ανάγκες και 
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τις απαιτήσεις της εποχής που έχουν διαμορφωθεί από το νέο παγκοσμιοποιημένο α-
νταγωνιστικό περιβάλλον. Το σχολείο ως ανοικτό σύστημα πρέπει να εισάγει συνεχώς 
καινοτομίες, ώστε να συμβαδίζει με τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της οποίας απο-
τελεί μέρος (Hoy & Miskel, 2001). Γι΄αυτό το λόγο ο σχολικός οργανισμός δεν πρέπει 
να αγνοήσει τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα του σήμερα, αλλά να προ-
σπαθήσει να ενσωματώσει τις Τ.Π.Ε. ως ένα ακόμη εργαλείο το οποίο θα αποσκοπεί 
στη διασφάλιση και ανάπτυξη της ποιότητας της σχολικής μονάδας.  

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως οι Τ.Π.Ε. ως εργαλείο δεν αποτελούν πανά-
κεια αλλαγής, το οποίο θα διορθώσει όλες τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστή-
ματος και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δέχονται καθημερινά οι εκπαιδευτικοί 
και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι απαιτήσεις και προβληματισμοί που αντιμετω-
πίζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα δεν δημιουργήθηκαν από τις ίδιες τις Τ.Π.Ε..  

Αποτελούν όμως το μέσο εκείνο το οποίο είναι σε θέση να βελτιώσει τις λειτουργίες 
των σχολικών οργανισμών προκειμένου να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις που επιτάσ-
σει ο ανταγωνισμός του σήμερα. 

Από το παραδοσιακό τριαδικό σύστημα διδασκαλίας στο τετραδικό 

Η μετάβαση από τη βιομηχανική κοινωνία σε μια κοινωνία της γνώσης, δηλαδή σε μια 
κοινωνία που ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις πληροφορίες προϋπο-
θέτει κάτι περισσότερο από παραδοσιακές δεξιότητες όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή 
και η αριθμητική (Bhasin, 2012). 

Όπως έγινε αντιληπτό από τα παραπάνω η σχολική μονάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα , ως ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων μερών, που 
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Σαΐτης, 
2005, όπ. αναφ. στο Καρβούνη, 2014, σελ.76). Με την ίδια λογική επομένως πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε και το σύστημα διδασκαλίας, του οποίου απώτερος σκοπός είναι ο 
κάθε εκπαιδευτικός να παράγει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Παρακάτω (Σχήμα 2) 
παρατίθεται το παραδοσιακό τριαδικό σύστημα διδασκαλίας, το οποίο έπειτα και την 
προσθήκη των Τ.Π.Ε. αλλάζει σημαντικά, καθότι προστίθενται νέες σχέσεις (Γαβαλάς, 
2011, σελ.145 και 147). 
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Σχήμα 2 Η μετάβαση από το τριαδικό στο τετραδικό σύστημα διδασκαλίας 

Με την προσθήκη των Τ.Π.Ε., το υπάρχον σύστημα διαφοροποιείται σημαντικά καθότι 
το τέταρτο αυτό στοιχείο, το οποίο είναι διαφορετικής φύσης σε σχέση με τα προηγού-
μενα ενσωματώνεται στο σύστημα και το καθιστά αρκετά πολύπλοκο. Αυτό έχει ως 
επακολουθο να δημιουργηθούν νέες σχέσεις μεταξύ των στοιχείων. Το πέρασμα από 
το τριαδικό στο τετραδικό σύστημα αποτελεί πρόοδο προς περισσότερες ολιστικές και 
ισορροπημένες καταστάσεις (Γαβαλάς, 2011, σελ.148). 

Συστημικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση 
των Τ.Π.Ε. στο σχολικό οργανισμό 

Η ιδιαιτερότητα καθώς επίσης και η σημασία της εκπαιδευτικής αλλαγής λόγω της βα-
ρύτητας που διαθέτει χρήζει μεγάλης προσοχής. Στο εγγύς μέλλον λέξεις κλειδιά των 
συζητήσεων σχετικά με τις Τ.Π.Ε ενδεχομένως θα αποτελέσουν η δια βίου μάθηση, η 
σύγκλιση των απόψεων της κοινωνίας γύρω από τις Τ.Π.Ε, ο ψηφιακός κόσμος της 
νεολαίας καθώς επίσης και τα ψηφιακά διλλήματα που θέτουν οι Τ.Π.Ε στη σημερινή 
εποχή. Δίχως αμφιβολία ο κόσμος των Τ.Π.Ε αποτελεί καινοτομία εκπαιδευτικής αλ-
λαγής. Εντούτοις όμως υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός ερευνών σχετικά με μοντέλα 
ένταξης ή θεωρίες αλλαγής, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για 
την κατανόηση όχι μόνο του τι συμβαίνει αλλά και του τι θα μπορούσε να γίνει στο 
χώρο του εκπαιδευτικού συστήματος. Η πολυπλοκότητα της δομής του συστήματος 
του σχολικού οργανισμού καθώς επίσης και η ιδιαίτερη φύση της καινοτομίας όπως 
είναι αυτή των Τ.Π.Ε αποτελεί το επίκεντρο των μοντέλων αυτών (Watson, 2006).  

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι κυβερνήσεις και τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 
όλο τον κόσμο θεωρούν πως η χρήση των Τ.Π.Ε αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης (Plump, 
Anderson, Law, & Qualex, 2009). Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί 
αρκετά μοντέλα για την ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι θεωρίες και 
τα μοντέλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν το εναρκτήριο λάκτισμα των συζητήσεων 
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που θα επιτρέψει τη διερεύνηση του πολύπλοκου αυτού ζητήματος της ενσωμάτωσης 
των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της προσπάθειας για εκπαιδευτική αλλαγή. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα παρακάτω μοντέλα: 

• Το συστημικό μοντέλο του Hilder (1995) το οποίο βασίζεται στο θεωρητικό μο-
ντέλο του Beer θεωρεί τις Τ.Π.Ε ως ένα αυτούσιο υποσύστημα της σχολικής μονά-
δας το οποίο βρίσκεται σε συνεχή διάδραση με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος 
καθότι επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτά. Ως εκ τούτου η διαδικασία εισαγωγής 
των Τ.Π.Ε. στο σχολικό σύστημα θα πρέπει να λάβει υπόψη της και να εξετάσει τις 
σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στις Τ.Π.Ε με τα υπόλοιπα 
μέρη του συστήματος.  

• Το συστημικό μοντέλο των Checkland και Holwell (1998), δίνει ιδιαίτερη βάση 
στις αντιλήψεις και στον τρόπο που σκέφτεται κάθε άτομο που εμπλέκεται μέσα 
στον οργανισμό. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ο αποδοτικότερος τρόπος για ενσω-
μάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση θα προέλθει έπειτα από συζήτηση με στόχο 
την ανεύρεση λύσης, η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των 
ατόμων που απαρτίζουν τον σχολικό οργανισμό.  

• Το συστημικό μοντέλο που έχει διατυπωθεί από τους Law και Pelgrum (2003) στο-
χεύει στην ομαλή ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και δίνει βάση στο 
ρόλο της ηγεσίας. Διακρίνεται σε τρία επίπεδα: εκείνα του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, της σχολικής μονάδας και το ατομικό. Με τη σειρά τους τα επίπεδα αυτά 
διαιρούνται σε επιμέρους μέρη τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτικές και στρατη-
γικές καθώς επίσης και με παράγοντες εφαρμογής.  

• Το ολιστικό μοντέλο διασύνδεσης εκπαίδευσης και Τ.Π.Ε. του Alonso του οποίου 
οι υποστηρικτές θεωρούν πως προάγει τη δια βίου μάθηση και το κρίνουν ως το πιο 
ρεαλιστικό ανάμεσα στα υπόλοιπα. (2005, οπ. αναφ. στο Θεοχαρόπουλος, 2009, 
σελ. 302). 

Συμπέρασμα 

Η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς επίσης και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό 
του συστήματος του σχολικού οργανισμού προκειμένου να συμβαδίζει με τις απαιτή-
σεις που επιτάσσει το σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον το έχει οδηγήσει σε μια 
κατάσταση αναδιαμόρφωσης με απώτερο σκοπό ην εξασφάλιση του υψηλότερου επι-
πέδου ποιότητας. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο στο χώρο της τεχνολογίας λόγω 
των ταχύτατων αλλαγών έχει αυξήσει την πολυπλοκότητα του σχολικού οργανισμού. 
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο αυτή η πολυπλοκότητα να αντιμετωπιστεί με επιστη-
μολογίες οι οποίες θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να αντιμετωπίσουν ολιστικά 
και διεπιστημονικά την πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο ανοίγεται ένας νέος δρόμος προκειμένου να α-
ντιμετωπιστεί η στερεοτυπία που παρατηρείται στη διατήρηση παραδοσιακών λειτουρ-
γιών. 
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Η συστημική σκέψη επομένως, αποτελεί την προσέγγιση εκείνη, η οποία θα μας δώσει 
τη δυνατότητα όχι μόνο να μελετήσουμε τις διαδικασίες προκειμένου να οδηγηθούμε 
στην ανάπτυξη κατάλληλης δομής, αλλά θα μας δώσει και τη δυνατότητα να δούμε και 
το αντίστροφο, πώς δηλαδή η δομή «γεννά» τις διαδικασίες και τις συμπεριφορές (Α-
σημακόπουλος κ.α, 2005, σελ.16)  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, πως η υιοθέτηση ενός συστημικού προτύπου δεν συνε-
πάγεται αυτομάτως και με την επίτευξη εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας. Εντούτοις, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την μετεξέλιξη της σχολικής μονάδας προκειμένου να 
αντιμετωπίζει με επιτυχία τις ταχύτατες μεταβαλλόμενες συνθήκες που αναδύονται. 
Επομένως, η προσπάθεια υιοθέτησης των Τ.Π.Ε. από την εκπαίδευση θα πρέπει να συ-
νοδευτεί από δομικές αλλαγές.  

Εν κατακλείδι, τα συστημικά μοντέλα τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω σε συν-
δυασμό με τη διαγραμματική απεικόνιση του Newhouse οδηγούν σε νέες κατευθύνσεις 
και «γεννούν» με τη σειρά τους ενδιαφέρουσες προεκτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
στους ακόλουθους τομείς:  

1. Διερεύνηση των υπαρχόντων συστημικών μοντέλων προκειμένου να εξαχθούν α-
σφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα του σχολικού οργανισμού να εν-
σωματώσει με επιτυχία τις Τ.Π.Ε., καθώς επίσης να ερευνηθεί το κατά πόσο αυτές 
οι προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά το σχολικό οργανισμό προσφέ-
ροντας λύσεις σχετικά με την εισαγωγή νέων συγκεκριμένων καινοτομιών. 

2. Ανάπτυξη νέων συστημικών μοντέλων τα οποία θα στοχεύουν να αναδείξουν τα 
βήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή εισαγωγή 
καινοτομιών στον σχολικό οργανισμό, όπως είναι και αυτή της ενσωμάτωσης των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψην την πολυπλοκότητα των σχέσεων 
που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Περίληψη 

Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό σχολείο βομβαρδίζεται από μομφές 

ότι όχι μόνο δε συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, αλλά επιπλέον 

καταπατά την έμφυτη παιδική δημιουργικότητα. Ίσως να είναι αλήθεια... αλλά το ίδιο 

αληθινά είναι και τα ερωτήματα εκπαιδευτικών κατά πόσο η δημιουργικότητα διδά-

σκεται συστηματικά και αν υπάρχουν εργαλεία ή τεχνικές που προωθούν μια συντονι-

σμένη εκπαιδευτική παρέμβαση που θα συμβάλλει στην ώθηση της δημιουργικότητας 

στην τάξη. Τα πορίσματα ερευνών είναι ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν ότι η δημιουρ-

γική στασιμότητα αποτελεί μαθημένη συμπεριφορά (Land, 1993) και ότι μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να εμφυσήσουν έναν δημιουργικό τρόπο σκέψης. Η παρούσα εργασία 

έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τη μέθοδο των «Έξι Καπέλων Σκέψης» του Edward de 

Bono, ως ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς προάγει δεξιότητες λήψης αποφάσεων, οργάνωσης της σκέψης και 

των συναισθημάτων και ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης (Papadopoulos, 2015). 

Λέξεις-Κλειδιά: καινοτομία, δημιουργικότητα, έξι καπέλα σκέψης 

Εισαγωγή 

Τα έξι καπέλα σκέψης (six thinking hats) αποτελούν μια θεωρία εμπνευσμένη από τον 

E. de Bono στις αρχές της δεκαετίας του ‘’80. Ο E. de Bono είναι γιατρός, ψυχολόγος, 

συγγραφέας, εφευρέτης και σύμβουλος. Έχει διδάξει αυτή τη μέθοδο σκέψης του σε 

κυβερνητικές υπηρεσίες, σε εταιρικούς πελάτες, οργανισμούς και ιδιώτες, ιδιωτικά ή 

δημόσια σε ομαδικές συνεδρίες και έχει συμβουλεύσει και δώσει διαλέξεις σε επίπεδο 

διοικητικού συμβουλίου σε πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου. Σχολεία 

από 20 χώρες έχουν συμπεριλάβει τα εργαλεία σκέψης του de Bono στο πρόγραμμα 

σπουδών τους. 

Η θεωρία αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μπορεί να εφαρμοστεί στη διοί-

κηση επιχειρήσεων, στην πολιτική, στις δημόσιες υπηρεσίες και φυσικά στην εκπαί-

δευση, στην οποία θα επικεντρωθούμε κυρίως. Είναι μια εύκολη στη χρήση της τεχνική 

που ενισχύει την παράλληλη σκέψη, καθώς κάθε καπέλο αντιστοιχεί και σε 6 διαφορε-

τικές κατευθύνσεις της σκέψης: λευκό, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, πράσινο και γαλάζιο. 

Αποτελεί ιδανική δημιουργική τεχνική, όταν γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι 

επιπτώσεις κάποιας απόφασης, προβάλλοντας και φωτίζοντάς την από πολλές οπτικές 
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γωνίες. Επίσης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν θέλουμε να ενθαρρύνουμε πε-

ραιτέρω σκέψη και προβληματισμό σε ένα θέμα ή όταν θέλουμε να εξετάσουμε πώς 

μπορεί εφαρμοστεί μια ιδέα. Με αυτή την τεχνική μπορούμε ακόμη να διαπιστώσουμε 

τις αντιδράσεις των άλλων, όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάτι. Τέλος, είναι μια 

μέθοδος που διασφαλίζει αποτελεσματικά τη διαχείριση προβλημάτων σε μια ομάδα ή 

στην τάξη, καθώς τα καπέλα δεν περιγράφουν ανθρώπους αλλά τρόπους συμπεριφο-

ράς. 

Η μέθοδος για να έχει επιτυχία θα πρέπει να κάνει όλους τους συμμετέχοντες ικανούς 

να κοιτάζουν προς όλες τις κατευθύνσεις, απλώς μία μία κάθε φορά. Τα παιδιά μέσα 

από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν να διαχωρίζουν τα συναισθήματα από τη λογική, 

την πληροφορία από τη δημιουργικότητα και στο τέλος επιτυγχάνουν να καταλήξουν 

στην πλέον εποικοδομητική απόφαση. Η μέθοδος διευθύνει με έναν παιγνιώδη τρόπο 

τη σκέψη, χωρίς να προκαλείται σύγχυση και βοηθά τα άτομα να ενεργοποιούν όποιον 

τρόπο σκέψης θέλουν κάθε φορά.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η θεωρία του E. de Bono τεκμηριώνεται μέσα από διάφορες μαθησιακές και διδακτικές 

θεωρίες, όπως αυτή του εποικοδομητισμού και του κοινωνικού εποικοδομητισμού.  

Ο εποικοδομητισμός υποστηρίζεται από τον Piaget και τον Bruner (1990) και τονίζει 

την αντίληψη πως ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του τη νέα γνώση, την επεξεργάζεται, 

τη διευρύνει και την ενσωματώνει σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Η μάθηση, δηλαδή, εί-

ναι μια διαδικασία που στηρίζεται στο γνωστικό υπόβαθρο του μαθητή προκειμένου 

να ερμηνεύσει γεγονότα και καταστάσεις (Ausubel et al, 1968). Ο ίδιος ο μαθητής “οι-

κοδομεί” τη νέα γνώση μέσα από μία αλληλεπιδραστική διαδικασία, όπου συμμετέχει 

ενεργά και μαθαίνει βασιζόμενος στις δικές του εμπειρίες, οι οποίες συνθέτονται, ανα-

συνθέτονται και συγκρούονται μέσα από ομαδικές αντιπαραθέσεις απόψεων και ιδεών. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά προσθέτοντας τη σημαντικότητα του κοινωνικού 

πλαισίου, συνεχίζει η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, που εισήγαγε, κυ-

ρίως, ο Vygotsky. Η κοινωνική διάδραση παίζει θεμελιώδη ρόλο στη διαδικασία της 

γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού. Κάθε λειτουργία στην πολιτισμική εξέλιξή του εμ-

φανίζεται εις διπλούν: πρώτα σε κοινωνικό επίπεδο και έπειτα σε ατομικό 

(Vygotsky,1978). Εισήγαγε, παράλληλα, και την έννοια της "Ζώνης Επικείμενης Ανά-

πτυξης" (ΖΕΑ) για να εκφράσει το πεδίο που ορίζεται από τα όρια ανάμεσα σε όσα 

μπορεί να κάνει κάθε άτομο μόνο του, βάσει των δεξιοτήτων και γνώσεων που κατέχει, 

και σε όσα επιτυγχάνει μετά από συνεργασία με άλλα άτομα. Μέσα από τη συγκεκρι-

μένη διαδικασία η μάθηση δεν είναι μια στείρα μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών 

αλλά και ένα μέσο που βοηθά τους μαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι, να φτάσουν σε ένα 

ανώτερο αναπτυξιακό επίπεδο αυτενεργώντας αλλά και ταυτόχρονα συνεργαζόμενοι 

με άλλους για κοινό σκοπό. Το κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο 

εκπαιδευόμενος σκέφτεται και δρα. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευόμενος οικοδομεί τις 
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νοητικές του λειτουργίες καθώς τις χρησιμοποιεί στην συναναστροφή του με άλλους 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.  

Η θεωρία των έξι καπέλων σκέψης 

Όσον αφορά στη θεωρία των καπέλων, ο de Bono (2006) έδωσε στα καπέλα από ένα 

χρώμα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να συνδυάσει κάθε χρώμα με αυτό που αντιπρο-

σωπεύει το κάθε καπέλο. Η χρήση των χρωμάτων ως ονόματα εξυπηρετεί στο να μην 

επιτρέπεται η κατηγοριοποίηση ανθρώπων και φυσικά στο να μετατρέπεται η σκέψη 

σε παιχνίδι με κανονιστικούς όρους. Το χρώμα κάθε καπέλου σχετίζεται και με τη λει-

τουργία του. 

Έτσι, λοιπόν, έχουμε 6 χρώματα : 

 Το λευκό καπέλο: Το χρώμα του είναι ουδέτερο και αντικειμενικό, γι’ αυτό και το 

καπέλο συνδέεται με αντικειμενικά γεγονότα και πληροφορίες. Φανταστείτε το σαν 

έναν υπολογιστή που παρέχει δεδομένα χωρίς ερμηνείες και κρίσεις. Το λευκό κα-

πέλο απαιτεί από το χρήστη μεγάλη αυτοπειθαρχία, ώστε να μπορεί να διαχωρίζει 

το άτομο τα αντικειμενικά δεδομένα από τις εικασίες, τις πεποιθήσεις, τις ερμηνείες 

και τα σχόλια. 

 Το κόκκινο καπέλο: Το χρώμα του είναι έντονο, πολλές φορές μας δείχνει θυμό 

και οργή. Έτσι, το καπέλο αυτό μας δίνει τη συναισθηματική πλευρά των πραγμά-

των. Με το κόκκινο καπέλο μπορούμε να εκφράσουμε όλο το φάσμα των συναι-

σθημάτων 

 Το μαύρο καπέλο: Το χρώμα του είναι σκούρο και σοβαρό. Το καπέλο υποδεικνύει 

τις αδυναμίες σε μια ιδέα. Δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη και στην επιφυλακτι-

κότητα. Προστατεύει από τους κινδύνους. Λόγω του χρώματος του προσδίδουν 

πολλές φορές αρνητική χροιά., όμως, δεν είναι το καπέλο της έριδας, δεν έχει αρ-

νητικό πρόσημο ούτε είναι κατώτερο των άλλων.  

 Το κίτρινο καπέλο: Το χρώμα του είναι φωτεινό. Έτσι, το καπέλο αυτό είναι αι-

σιόδοξο και σχετίζεται με την ελπίδα και την αισιοδοξία. Προχωράει, όμως, και 

παραπέρα. Εξετάζει και ψάχνει να βρει τη λογική θεμελίωση της αξίας και της ω-

φέλειας. Προσπαθεί να δώσει μια καλά δομημένη αισιοδοξία, καθώς η σκέψη του 

είναι εποικοδομητική και δεν σταματάει στην ελπίδα.  

 Το πράσινο καπέλο: Το πράσινο είναι το χρώμα της βλάστησης και της γόνιμης 

ανάπτυξης. Το καπέλο αυτό συνδέεται με τη δημιουργικότητα, τις νέες ιδέες και με 

την ανάγκη να ξεπεράσουμε το προφανές κι ικανοποιητικό και να κινηθούμε πιο 

μπροστά από αυτό. Χαρακτηριστικό του πράσινου καπέλου είναι η εγκάρσια 

σκέψη με σκοπό την εύρεση εναλλακτικών λύσεων. 

 Το γαλάζιο καπέλο: Γαλάζιο, όπως ο ουρανός που βρίσκεται πάνω απ’ όλα. Το 

καπέλο αυτό συνδέεται με την επισκόπηση, τον έλεγχο, την οργάνωση της σκέψης 

και τον συντονισμό των υπόλοιπων καπέλων. Τηρεί την πειθαρχία καθ’ όλη τη 

διάρκεια, ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα αλλά και τις περαιτέρω ενέργειες 

που πρέπει να ακολουθηθούν. Είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, που ανά πάσα 
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στιγμή δίνει οδηγίες, αλλά και οργανώνει κι άλλες πλευρές σκέψης που δεν εκφρά-

στηκαν. 

Συνοπτικές οδηγίες πριν τη χρήση 

Η χρήση των καπέλων είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή της συ-

ζήτησης. Σύμφωνα με τον εμπνευστή της μεθόδου υπάρχουν δυο βασικές τρόποι εφαρ-

μογής της: 

α) η Χωριστή Χρήση, όταν τα καπέλα χρησιμοποιούνται χωριστά, κυρίως για να ζη-

τήσουμε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, 

προφανώς γιατί χρειάζεται σε εκείνο το στάδιο να εμφανιστούν νέες κατευθύνσεις-ε-

πιλογές. 

β) η Διαδοχική Χρήση, όπου τα καπέλα χρησιμοποιούνται διαδοχικά, με συγκεκρι-

μένη, συνήθως, σειρά. Στην ακολουθία αυτή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμο-

ποιήσουμε όλα τα καπέλα, καθώς η ακολουθία μπορεί να αποτελείται από όσα καπέλα 

κρίνουμε απαραίτητα. Υπάρχουν δύο τύποι ακολουθιών: η εξελισσόμενη (η οποία δε 

συνίσταται μέχρι να εξοικειωθεί η ομάδα με την μέθοδο των έξι καπέλων) και η προ-

καθορισμένη, κατά την οποία καθορίζεται από την αρχή η ακολουθία, φορώντας ένα 

αρχικό γαλάζιο καπέλο. Μερικές μικρές αποκλίσεις επιτρέπονται ανάλογα με τα απο-

τελέσματα. 

Ιδιαίτερα σημαντική για τη μέθοδο είναι η πειθαρχία. Τα μέλη της συζήτησης πρέπει 

να είναι συγκεντρωμένα στο καπέλο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Κανείς δεν μπο-

ρεί να αλλάξει το καπέλο παρά μόνο ο συντονιστής ή αρχηγός της συζήτησης, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η αντιπαράθεση.  

Ο καθορισμός του χρόνου είναι απαραίτητος στη μέθοδο των 6 καπέλων σκέψης. Εί-

ναι καλύτερο να δοθεί ένα μικρό χρονικό διάστημα ενός λεπτού για κάθε συμμετέχοντα 

και να παραταθεί για όσο διάστημα εκφράζονται ουσιαστικές απόψεις, παρά να υπάρ-

χει αρκετός χρόνος και τα άτομα να είναι αμήχανα σκεπτόμενα ότι πρέπει να πουν κάτι 

για να περάσει ο χρόνος. Η μόνη περίπτωση που, ίσως, δεν χρειάζεται παράταση χρό-

νου αλλά αρκεί το ένα λεπτό, είναι στο κόκκινο καπέλο, καθώς η έκφραση των συναι-

σθημάτων πρέπει να είναι γρήγορη και σαφής και έτσι ο χρόνος αυτός αρκεί για όλους 

τους παρευρισκόμενους.  

Όπως σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε ή σε κάποιο καινούργιο μηχάνημα που αγορά-

ζουμε, υπάρχουν οδηγίες, έτσι και εδώ. Ο κάθε αρχηγός ή συντονιστής της συζήτησης 

μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια ακολουθία θέλει ανάλογα με τον σκοπό που έχει. Για 

παράδειγμα, κάποιες ακολουθίες είναι κατάλληλες για διερεύνηση, άλλες για επίλυση 

προβλημάτων, άλλες για λήψη αποφάσεων κλπ.  
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Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα Κ&Π Αγωγής 

Η μέθοδος των 6 καπέλων σκέψης εργαλείο στη Λήψη Αποφάσεων 

Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ’ τάξης υπάρχει στη σελίδα 

56, του μαθήματος Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, της ενότητας Κράτος και 

Πολίτης, μια εικονογραφημένη ιστορία (εικόνα 1). Βασιζόμενοι σε αυτή προτρέπουμε 

τους μαθητές να μπουν στη θέση της γριούλας και να σκεφτούν τι θα έκαναν οι ίδιοι 

αν τους άνηκε το σπίτι. 

Εικόνα 1 

 
Ερώτημα: Θα νοικιάζατε το σπίτι σας σε έναν μετανάστη ή όχι; 

Υλοποίηση 

Ο εκπαιδευτικός φοράει το γαλάζιο καπέλο και χωρίζει τα παιδιά σε χρωματιστές ομά-

δες. Τους δίνει τις απαραίτητες οδηγίες και φυσικά χρόνο να καταγράψουν τις προτά-

σεις τους. Η διαδικασία είναι ήδη γνωστή στους μαθητές, οπότε οι ομάδες συσκέπτο-

νται και μετά από λίγα λεπτά ανακοινώνουν τις προτάσεις τους, με τη σειρά που θα 

ορίσει το μπλε καπέλο, δηλαδή ο εκπαιδευτικός. 

Πρώτη ορίζεται να μιλήσει η ομάδα των άσπρων καπέλων, η οποία απαντάει κάπως 

έτσι: 

- Ναι, γιατί έχει χαρτιά, άρα είναι νόμιμος. 

- Όχι, γιατί δεν έχει νόμιμα χαρτιά. 

2206

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



- Ναι, γιατί έχει δουλειά, άρα θα παίρνω κανονικά τα ενοίκιά μου. 

- Όχι, γιατί δεν έχει εισόδημα, ώστε να μου εξασφαλίζει τα νοίκια. 

Στη συνέχεια παίρνει το λόγο η κόκκινη ομάδα και λέει: 

- Κρίμα είναι, τον λυπάμαι! 

- Τον φοβάμαι ! Δεν μπορώ να το νοικιάσω. 

-  Νοιώθω ότι είναι καλός άνθρωπος 

Η ομάδα του μαύρου καπέλου ισχυρίζεται πως : 

- Όχι! Οι μετανάστες είναι επικίνδυνοι! Η εγκληματικότητα αυξήθηκε από τότε που ήρ-

θαν, 

- Όχι! Θα μου λερώσει το σπίτι! 

- Όχι! Δε θα μου πληρώσει το ενοίκιο, αφού δεν έχει δουλειά! 

- Όχι! Θα με κλέψει, αφού δεν έχει λεφτά! 

Σειρά έχει το κίτρινο καπέλο, το οποίο έρχεται να δώσει τη θετική πλευρά του ζητήμα-

τος. 

- Ναι! Σίγουρα, θα αποδειχτεί καλός τύπος. Δεν μπορώ να κρίνω κάποιον από την κατα-

γωγή του 

- Ναι! Θέλω να βοηθήσω ένα άνθρωπο! 

- Ναι! Θα με βοηθάει, όταν χρειάζομαι, αφού ζω μόνη μου! 

Το πράσινο καπέλο πρέπει τώρα να προτείνει εναλλακτικές ιδέες, ώστε να ξεπεραστούν 

τα εμπόδια που έθεσαν το μαύρο και το άσπρο καπέλο, σε μια προσπάθεια να ξεπερα-

στεί το πρόβλημα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην πράξη. 

- Ναι, και θα του βρω δουλειά, να μην ανησυχώ για το ενοίκιο. 

- Ναι, και θα τον γνωρίσω με διάφορα άτομα, ώστε να ενταχθεί εδώ και να μην περιθω-

ριοποιηθεί. 

- Θα δοκιμάσω για έναν μήνα και μετά θα αποφασίσω. 
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Το μπλε καπέλο- εκπαιδευτικός συνοψίζει και ρωτά αν χρειάζεται να φορεθεί ξανά 

κάποιο καπέλο και τελικά παίρνουν όλοι μαζί μια απόφαση τεκμηριωμένη και θωρα-

κισμένη από όλες τις πλευρές, απαλλαγμένη από ένστικτα ανεξερεύνητα κι αβάσιμα. 

Τελικά συμπεράσματα- Αποτίμηση 

Όταν η τεχνική των έξι καπέλων της σκέψης εφαρμόζεται στα πλαίσια ενός μαθήματος, 

τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά. Μέσα από την τεχνική αυτή οι μαθητές: 

 Επιτυγχάνουν γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα. 

 Αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη. 

 Αντιλαμβάνονται και υιοθετούν τη συνήθεια να επιζητούν σφαιρική αντίληψη ε-

νός θέματος. 

 Συμμετέχουν ενεργά για την απόκτηση της γνώσης. 

 Παράγουν ευκολότερα καλύτερες ιδέες. 

 Επιλύουν καλύτερα διάφορα προβλήματα. 

 Σέβονται τις διαφορετικές προτάσεις και να αναπτύσσουν μέσα από αυτές νέες 

δημιουργικότερες κι εναλλακτικές. 

 Εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

 Αναπτύσσουν το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, αποκτούν κοινωνικές 

δεξιότητες και γενικότερα καλλιεργούν την κοινωνική τους συνείδηση. 

 Εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους και σκέφτονται κριτικά για να αντικρούσουν 

άλλες. 

 Διευθύνουν αποτελεσματικότερα ομαδικές δράσεις. 

 Σκέφτονται πολύ πιο αποτελεσματικά και συστηματικά. 

 Εντοπίζουν ευκαιρίες για αξιοποίηση (Μίχα Γ., 2012). 

 Υποτάσσουν τις καθαρά προσωπικές και εγωιστικές προσεγγίσεις στην ομαδική 

προσπάθεια (Βλαχοκυριακού, 2009). 

 Μαθαίνουν και δημιουργούν μέσω παιγνιώδους διαδικασίας.  
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Περίληψη 

Η επαυξημένη πραγματικότητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναδυόμενες εκ-

παιδευτικές τεχνολογίες, καθώς ο συνδυασμός του πραγματικού περιβάλλοντος με την 

ψηφιακή πληροφορία θεωρείται ότι παρέχει ενισχυμένες δυνατότητες για διδασκαλία 

και μάθηση. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια προκαταρκτική βιβλιογρα-

φική επισκόπηση στο πεδίο της αξιοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας για 

την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά 

των εφαρμογών (που καλύπτουν κυρίως θέματα διδασκαλίας Φυσικής και Χημείας), 

οι οποίες τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες 

των σύγχρονων φορητών συσκευών (smartphones, tablets). Καταγράφονται τα αναφε-

ρόμενα ερευνητικά αποτελέσματα από την εκπαιδευτική χρήση εφαρμογών επαυξημέ-

νης πραγματικότητας, τα οποία γενικά υποδεικνύουν θετική επίδραση τόσο στην κινη-

τοποίηση του ενδιαφέροντος όσο και στην ενίσχυση της επίδοσης των εκπαιδευομέ-

νων. Τέλος επισημαίνονται πιθανοί περιορισμοί που απαιτούν περαιτέρω ερευνητική 

αντιμετώπιση για την ένταξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαί-

σιο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Χημεία, Φυσική, Εφαρμογές Κινητής 

Τηλεφωνίας, Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 

Εισαγωγή 

Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πραγματικού και εικονικού περιβάλλοντος, τα συστή-

ματα επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR) επιτρέπουν σε πραγ-

ματικά και εικονικά αντικείμενα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και να αλληλεπιδρούν 

σε πραγματικό χρόνο. Στην τυπική τους μορφή, οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματι-

κότητας αφορούν στην υπέρθεση (superimposition) τρισδιάστατης ψηφιακής πληρο-

φορίας επί πραγματικής οπτικής του φυσικού περιβάλλοντος (Azuma, 1997). Με αυτόν 

τον τρόπο διαφοροποιείται από τις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (Virtual 

Reality - VR) που παρέχουν ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Μια επιπλέον 

διάκριση, η οποία συνήθως πραγματοποιείται, είναι μεταξύ επαυξημένης πραγματικό-
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τητας και επαυξημένης εικονικότητας (Augmented Virtuality), στην οποία το πρω-

τεύον αισθητό περιβάλλον είναι εικονικό και η επαύξηση πραγματοποιείται με την υ-

πέρθεση πληροφορίας από τον πραγματικό κόσμο (Milgram & Kishino, 1994). Αν και 

αναφορές εφαρμογών συνδυαστικής προβολής πραγματικής και εικονικής πληροφο-

ρίας υπάρχουν από τη δεκαετία του 60, ο όρος επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμο-

ποιήθηκε αρχικά το 1990 (Lee, 2012). Έκτοτε εφαρμογές απαντούν σε διάφορους το-

μείς δραστηριότητας (παραγωγή, αεροπλοΐα, ψυχαγωγία, τουρισμός) και κατά την τε-

λευταία δεκαετία γνωρίζουν εξάπλωση στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, ενώ από τα 

μέσα του 2016 η επαυξημένη πραγματικότητα αναδεικνύεται σε οικεία έννοια της κα-

θημερινότητας λόγω της μαζικής ενασχόλησης των παιδιών με παιχνίδια που βασίζο-

νται στη συγκεκριμένη τεχνολογία (Serino, Cordrey, McLaughlin, & Milanaik, 2016).  

Η παρατηρούμενη διαχρονική κλιμάκωση στη χρήση της επαυξημένης πραγματικότη-

τας σχετίζεται με την εξέλιξη των τεχνολογικών απαιτήσεων και δυνατοτήτων. Στην 

απλή του μορφή, ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας απαιτεί συσκευή κατα-

γραφής και προβολής ζωντανής εικόνας, αποθηκευτικό χώρο για τα εικονικά αντικεί-

μενα, μονάδα επεξεργασίας για τη σύνθεση εικονικών και πραγματικών αντικειμένων 

και μια διεπιφάνεια αλληλεπίδρασης του χρήστη με αυτά. Επίσης, πολλές εφαρμογές 

χρειάζονται δείκτες σήμανσης (markers) για την οριοθέτηση και τον προσανατολισμό 

της προβαλλόμενης εικονικής πληροφορίας σε σχέση με το πραγματικό περιβάλλον. 

Οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν αυξημένη υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτική χω-

ρητικότητα και αξιοποιούν πρόσθετες τεχνολογικές εξελίξεις. H δυνατότητα αναγνώ-

ρισης εικόνας επιτρέπει σε πραγματικά αντικείμενα να ενεργοποιούν και να οριοθετούν 

την προβολή της ψηφιακής πληροφορίας. Επίσης οι διαισθητικές διεπιφάνειες 

(intuitive interfaces) με τη χρήση οθονών αφής, γυροσκοπίων και απτικής επικοινωνίας 

παρέχουν έναν φυσικότερο τρόπο αλληλεπίδρασης με τα εικονικά αντικείμενα. Τέλος, 

οι αισθητήρες GPS, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα διαρκούς ευρυζωνικής διαδικτυα-

κής πρόσβασης ανοίγουν το δρόμο σε μια νέα κατηγορία εφαρμογών (location-based 

applications) που παρέχουν κινητικότητα στο χρήστη και αξιοποιούν γεωγραφική πλη-

ροφορία (Bower, Howe, McCredie, Robinson, & Grover, 2014).   

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια προκαταρκτική βιβλιογραφική επισκόπηση του πε-

δίου, με αποκλειστική έμφαση στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χη-

μεία, Βιολογία, Γεωλογία, Γεωγραφία). Μια συστηματική επισκόπηση που καλύπτει 

το αντικείμενο της επαυξημένης πραγματικότητας σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης 

παρέχεται από τους Koutromanos, Sofos, and Avraamidou (2016). 

Υπόβαθρο για την επαυξημένη πραγματικότητα ως εκπαιδευτική τεχνολογία 

Τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι 

ευρέως αποδεκτά και η ένταξή τους στα μαθήματα τείνει να θεωρείται καλή διδακτική 

πρακτική με θετική επίδραση στην κινητοποίηση των μαθητών, στη συνεργασία με-

ταξύ τους και γενικά στην υλοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας. Ενισχύοντας τις 

δυνατότητες των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, οι εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας αποτελούν αποτελεσματικότερο μέσο αναπαράστασης μοντέλων που 
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χρειάζονται οπτικοποίηση, καθώς ευνοούν την αδιατάρακτη αλληλεπίδραση πραγμα-

τικού-εικονικού περιβάλλοντος και παρέχουν κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο κατασκευής 

γνώσης, ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή των μαθητών.  

Στην περίπτωση της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών, οι παρατηρούμενες ιδιαι-

τερότητες παρέχουν πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσματική χρήση της επαυξημέ-

νης πραγματικότητας. Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί ο συχνά ασαφής και αποσυν-

δεδεμένος από την αισθητή πραγματικότητα χαρακτήρας των εννοιών με τις οποίες 

έρχονται σε επαφή κατά την παραδοσιακή διδασκαλία οι εκπαιδευόμενοι, ο οποίος έχει 

ως αποτέλεσμα την αδυναμία κατασκευής κατάλληλων νοητικών αναπαραστάσεων και 

τη δημιουργία σοβαρών παρανοήσεων επί των θεωρητικών μοντέλων. Σε αυτή την πε-

ρίπτωση, οι δυναμικές οπτικοποιήσεις και ιδιαίτερα οι διαδραστικές προσομοιώσεις 

αποδεικνύονται ουσιαστικές, ιδίως σε μαθήματα που εμπλέκουν το μικροσκοπικό επί-

πεδο αναπαράστασης. Η σύνδεση όμως των προσομοιώσεων με το πραγματικό περι-

βάλλον είναι ιδιαίτερα απαιτητική και σε αυτήν την περίπτωση οι εφαρμογές AR μπο-

ρούν να διευκολύνουν.  

Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το καταγραφόμενο περιορισμένο ενδιαφέρον 

των μαθητών για τη συμμετοχή και μάθηση στα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, 

που ανέρχεται σε βαθμό απώθησης για το μάθημα της Χημείας ή  εκτεταμένης αδια-

φορίας για την επιλογή μαθημάτων των Γεωεπιστημών. Συνεπώς, η εύρεση διόδων κι-

νητοποίησης του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής των μαθητών είναι κρίσιμη. Η αξιο-

ποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας προς αυτή την κατεύθυνση είναι σκόπιμη, 

καθώς λειτουργεί παρακινητικά και οι εφαρμογές της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

τυγχάνουν θετικής ανταπόκρισης από τους μαθητές. 

Η πραγματοποίηση εργαστηριακών πειραμάτων είναι ένας επιπλέον τομέας όπου ανα-

δεικνύεται η χρησιμότητα της επαυξημένης πραγματικότητας. Η δημιουργία εικονικού 

εργαστηριακού περιβάλλοντος είναι χρήσιμη για λόγους μαθησιακής ευελιξίας αλλά 

και διαθεσιμότητας/αξιοποίησης εργαστηριακών πόρων και εξοπλισμού. Από την άλλη 

πλευρά η δημιουργία ρεαλιστικών εικονικών πειραμάτων είναι ιδιαίτερα απαιτητική, 

ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής αποκόπτεται από την απτή αίσθηση του εργαστηρίου, η 

οποία είναι πολύτιμη (Potkonjak et al., 2016). Η συγκεκριμένη διαφορά μπορεί να συ-

γκεραστεί με την ανάπτυξη ειδικών σχετικών εφαρμογών AR (Akcayir, Akcayir, 

Pektas, & Ocak, 2016).  

Τέλος, έχει αναφερθεί η καταλληλότητα και ευελιξία των προσομοιώσεων επαυξημέ-

νης πραγματικότητας για τη δημιουργία υποστηρικτικών πλαισίων (scaffolding) της 

ανακαλυπτικής μάθησης στις θετικές επιστήμες (Ibanez, Di-Serio, Villaran-Molina, & 

Delgado-Kloos, 2015), με δεδομένη τη σημασία του υλικού κόσμου ως σημείο αναφο-

ράς και πεδίο αλληλεπίδρασης κατά την κατασκευή εννοιών. 

Μεθοδολογία βιβλιογραφικής επισκόπησης 

Για τον εντοπισμό ερευνητικών εργασιών που αφορούν στην αξιοποίηση τεχνολογίας 
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AR στις φυσικές επιστήμες πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση (στη βάση δε-

δομένων Scopus, Elsevier B.V.) με λέξεις κλειδιά που κωδικοποιούνται στο παρακάτω 

σχήμα: “Augmented Reality” AND (“Educat*” OR “Teach*” OR “Learn*”) AND 

(“Physics” OR “Chem*” OR “Biology” OR “Geology” OR “Geography”), περιοριζό-

μενοι με αυτόν τον τρόπο σε αντικείμενα που αντιστοιχούν σε ενεργά μαθήματα της 

ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αν και έγιναν δεκτές στη αποδελτίωση και 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Ως κριτήρια περαι-

τέρω επιλογής των αποτελεσμάτων της έρευνας τέθηκαν i) η χρήση και ερευνητική 

αξιολόγηση συγκεκριμένου συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας, ii) η αναφορά 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η 

διερεύνηση περιορίσθηκε σε δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα και απέδωσε 34 ερ-

γασίες σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων, δημοσιευμένες κατά 

τα έτη 2006-2016.  

Οι δημοσιεύσεις εξετάσθηκαν, από δύο συγγραφείς της παρούσας εργασίας ανεξάρ-

τητα, και καταγράφηκαν τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται από την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας AR, τα οποία ομαδοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες: i) Τα σχετιζόμενα με 

ενίσχυση της κινητοποίησης των εκπαιδευομένων (περιλαμβάνουν τυπικά αναφορές 

των εκπαιδευομένων για ενθουσιασμό, ευχαρίστηση, ενδιαφέρον, συγκέντρωση, αλ-

λαγή στάσης απέναντι στο μάθημα) και ii) Τα σχετιζόμενα με μαθησιακά οφέλη (αξιο-

λογούμενα είτε από ελέγχους επίδοσης είτε από αναφορές των εκπαιδευομένων, π.χ για 

καλύτερη κατανόηση περιεχομένου).   

Χαρακτηριστικά εφαρμογών AR στην εκπαίδευση των  Φυσικών Επιστημών 

Η κατανομή των εργασιών ανά αντικείμενο έδειξε ότι η πλειοψηφία αφορά τα μαθή-

ματα της Φυσικής και της Χημείας (14 και 13 εργασίες, αντίστοιχα) ενώ μικρότερος 

αριθμός ήταν σχετικός με τα μαθήματα της Βιολογίας (2), της Γεωλογίας (2) και της 

Γεωγραφίας (3). Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι, μέχρι στιγμής, διαφαίνεται πως η χρήση 

των φορητών συσκευών (smartphones/tablets) δεν έχει αναπτύξει την πλήρη δυναμική 

της, καθώς απαντάται σε 11 εργασίες (όλες μετά το 2012), ενώ στις υπόλοιπες χρησι-

μοποιείται συνδυασμός κάμερας-υπολογιστή ή κάποια πιο εξειδικευμένη διαμόρφωση. 

Σχετικά με το είδος της εφαρμογής AR, έχουν διατυπωθεί (Yuen, Yaoyuneyong, & 

Johnson, 2011) πέντε κύριες κατευθύνσεις: Εφαρμογές ανακαλυπτικής μάθησης, εφαρ-

μογές μοντελοποίησης, εφαρμογές στοχευμένες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, εφαρμο-

γές βιβλίων και εκπαιδευτικά παιχνίδια. H μεγάλη πλειοψηφία (65%) ανήκει στην 

πρώτη κατηγορία, καθώς αφορά αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας για τη 

δημιουργία ρεαλιστικών και διαδραστικών οπτικοποιήσεων και προσομοιώσεων. Λι-

γότερες (4) είναι οι εφαρμογές σε βιβλία, ενώ η χρήση για εκπαιδευτικά παιχνίδια στο 

σχολικό περιβάλλον έχει αρχίσει να συνδέεται με ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε αρ-

κετές περιπτώσεις (6).  

Αναφορικά με τα διδακτικά αντικείμενα, στην περίπτωση της Χημείας, οι περισσότε-

ρες εφαρμογές αφορούν θέματα Γενικής/Ανόργανης Χημείας και συγκεκριμένα οπτι-

κοποιήσεις ατομικής/μοριακής δομής, εφαρμογές περιοδικού πίνακα και προσομοίωση 
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πειραμάτων. Στη Φυσική, η πλειοψηφία των εργασιών εξετάζει θέματα μηχανικής/κι-

νηματικής και ηλεκτρισμού, μέσω προσομοιώσεων.  

Πλεονεκτήματα αξιοποίησης της τεχνολογίας AR 

Τα παρατηρούμενα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικό-

τητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ομαδοποιήθηκαν στις κατηγορίες της ενισχυμένης 

κινητοποίησης και της θετικής μαθησιακής επίδρασης. Πλεονεκτήματα που εμπίπτουν 

στην πρώτη κατηγορία αναφέρθηκαν στο 74% των ερευνών και σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις έχουν καταγραφεί μέσω ερωτηματολογίων προς τους εκπαιδευόμενους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τον ενθουσιασμό -“wow effect”- και 

την ευχαρίστησή των μαθητών από την σχετική δραστηριότητα (Boletsis & McCallum, 

2013), την κινητοποίηση της περιέργειας και προσοχής (Cai, Chiang, & Wang, 2013) 

και την βελτίωση της στάσης απέναντι στο μάθημα (Akcayir et al., 2016). Αν και μόνο 

σε μικρό τμήμα των μελετών αναφέρονται προβλήματα των εκπαιδευομένων στον χει-

ρισμό των στοιχείων της εφαρμογής (π.χ. Fjeld et al., 2007), έχει παρατηρηθεί ότι η 

ευκολία χρήσης δε συσχετίζεται με την ευχαρίστηση των εκπαιδευομένων 

(Wojciechowski & Cellary, 2013), καθώς παρουσιάζονται διατεθειμένοι να αφιερώ-

σουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιήσουν το ιδιαίτερα ελκυστικό νέο 

περιβάλλον μάθησης (Radu, 2014). 

Από την πλειοψηφία των μελετών (79%) καταγράφονται αποτελέσματα που εμπίπτουν 

στη δεύτερη κατηγορία του μαθησιακού οφέλους. Σύμφωνα με απαντήσεις εκπαιδευ-

ομένων που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία αναφέρονται οφέλη που σχετίζονται με 

την καλύτερη κατανόηση περιεχομένου, όπως βελτιωμένη αντίληψη του τρισδιάστα-

του χώρου, η οποία είναι κρίσιμή στα αντικείμενα που σχετίζονται με την μοριακή 

δομή στη Χημεία  (Redo et al., 2011), αλλά και αυξημένη συγκράτηση περιεχομένου 

στη μνήμη των εκπαιδευομένων (Fjeld et al., 2007). Ένα μικρότερο τμήμα των δημο-

σιεύσεων (44%) αναφέρει μαθησιακά οφέλη τα οποία τεκμηριώνονται σε ποσοτικούς 

όρους αυξημένης επίδοσης μέσω ελέγχων αξιολόγησης μετά τη εφαρμογή της δραστη-

ριότητας AR. Ακόμα μικρότερο (21%) είναι το ποσοστό των μελετών που διερευνούν 

την συγκριτική επίδραση σε σχέση με ομάδα ελέγχου (control group) στην οποία χρη-

σιμοποιείται και αξιολογείται με τα ίδια εργαλεία η απλή διαδικασία διδασκαλίας. Σχε-

δόν όλες οι ποσοτικές έρευνες που χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο επαγωγικής στατι-

στικής, αναφέρουν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνο-

λογίας για την επίτευξη διδακτικού αποτελέσματος, καθώς καταγράφεται στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στην αξιολόγηση προ και μετά την δραστηριότητα (pre-test vs. 

post-test).  

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ομάδες ελέγχου μπορεί να παραχθεί αξιόπι-

στη πληροφορία για το αν η χρήση AR εμφανίζει πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα, 

σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας. Όλες οι μελέτες που χρησιμοποιούν 

ομάδα ελέγχου αναφέρουν προστιθέμενη αξία από τη χρήση AR, και όλες όσες αξιο-

λογούν την επίδραση στατιστικά, πλην μίας, αναφέρουν στατιστικά σημαντική υπε-

ροχή των ομάδων AR σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Oι αναφερόμενες διαφορές στις 
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αξιολογήσεις μεταξύ ομάδων AR και ελέγχου φθάνουν κατά περίπτωση το 40% (Li, 

Gu, Chang, & Duh, 2011). Μάλιστα, στην περίπτωση που αξιολογήθηκε η επίδραση 

της AR στις εργαστηριακές δεξιότητες σε πείραμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Akcayir 

et al., 2016), χρησιμοποιώντας ομάδα ελέγχου και σχήμα pre-, post- αξιολόγησης, πα-

ρατηρήθηκε αναστροφή στη συγκριτική αξιολόγηση των εργαστηριακών δεξιοτήτων, 

με τους εκπαιδευόμενους που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή AR να αποδίδουν καλύ-

τερα από την ομάδα ελέγχου, αν και κατέγραφαν χαμηλότερη αξιολόγηση προ του πει-

ράματος. Ενώ οι έρευνες είναι τυπικά μορφής case-study και αφορούν συγκεκριμένες 

βραχυχρόνιες δραστηριότητες, σημειώνονται ενδείξεις και για την δυνητική μακρο-

πρόθεσμη αποτελεσματικότητα, καθώς ο Lohr (2014) αναφέρει ότι η ενσωμάτωση ε-

φαρμογών AR στη διδασκαλία μαθήματος Φυσικής Γυμνασίου κατά τη διάρκεια ενός 

έτους, οδήγησε σε καλύτερη μέση επίδοση των μαθητών σε σχέση με προηγούμενες 

τάξεις. 

Εκτός των πλεονεκτημάτων που εντάσσονται στις ευρύτερες κατηγορίες της κινητο-

ποίησης και του μαθησιακού αποτελέσματος αναφέρονται κατά περίπτωση και συ-

μπληρωματικά οφέλη όπως είναι η καταλληλότητα των εφαρμογών AR για συνεργα-

τική μάθηση (Li, Gu, Chang, & Duh, 2011; Redo et al., 2011), αλλά και η δυνατότητα 

εξοικονόμησης πόρων, μέσω της χρήσης AR για προσομοίωση χημικών πειραμάτων 

(Wojciechowski & Cellary, 2013), με την υποκατάσταση της ανάγκης για εργαστη-

ριακή υποδομή και εξοπλισμό. 

Περιορισμοί και Προοπτικές 

Παρά τα διαφαινόμενα πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση της επαυξημένης πραγ-

ματικότητας ως εκπαιδευτικής τεχνολογίας, υπάρχουν ζητήματα που ενδέχεται να πε-

ριορίζουν την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας και χρήζουν περαιτέρω διερεύνη-

σης. Στο μαθησιακό σκέλος, οι ιδιαίτερα εξειδικευμένες εφαρμογές ενδέχεται να απαι-

τούν μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης από τους εκπαιδευόμενους (attention tunneling), ώ-

στε να περιορίζεται η αποτελεσματικότητα τους. Οι Chen and Liao (2015) αναφέρουν 

ότι σε πείραμα ηλεκτροχημείας σε περιβάλλον AR, οι μαθητές που χρησιμοποίησαν 

απλή εφαρμογή, στην οποία η ψηφιακή πληροφορία για την κατεύθυνση των φορτίων 

δίνεται με βέλη, απέδωσαν καλύτερα σε σχέση με τη σύνθετη εφαρμογή που οπτικο-

ποιεί τη συνεχή ροή των φορτίων. Ένας συχνά αναφερόμενος περιορισμός είναι ότι η 

χρήση της AR παρέχει ουσιαστικά οφέλη μόνο για τους μαθητές χαμηλής και μέσης 

επίδοσης. Από τους Cai, Wang, and Chiang (2014) αναφέρεται στατιστικά σημαντική 

επίδραση της προσομοίωσης μοριακής δομής AR για μαθητές χαμηλής επίδοσης και 

μόνο οριακή για μαθητές υψηλής. 

Αναφέρθηκε ήδη το ενδεχόμενο αντιμετώπισης δυσκολιών στην εφαρμογή των δρα-

στηριοτήτων από εκπαιδευόμενους. Η τάση για ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συ-

σκευές με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν μεγάλη εξοικείωση στις περισσότε-

ρες ηλικίες, αναμένεται να διευκολύνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Παραμένει όμως 

η ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού και διεπιφανειών αλληλεπίδρασης για 

τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα. Η αποτελεσματική εφαρμογή εξαρτάται συχνά και 
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από την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ οι απαιτήσεις για εξοπλισμό τελευταίας τεχνο-

λογίας συνεπάγονται κόστος. Παρόλα αυτά σταδιακά η διαδικτυακή πρόσβαση γίνεται 

οικονομικότερη/ευκολότερη, ενώ και το κόστος του υπολογιστικού υλικού θα φθίνει 

καθώς νεότερη τεχνολογία θα γίνεται διαθέσιμη.  
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Η ένταξη της Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης στο μάθημα των Γαλλικών 

του δημοτικού 

Αντωνοπούλου Σοφία  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, M.Ed. 

kos201277@gmail.com  

Περίληψη 

Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό προσφέρει στον εκπαιδευτικό της 

ειδικότητας αυτής, τη δυνατότητα όχι μόνο να μυήσει τους μαθητές στις αρχικές δομές 

της γαλλικής γλώσσας και στα γενικά χαρακτηριστικά του γαλλικού πολιτισμού αλλά 

και να τους καλλιεργήσει βασικές στάσεις και δεξιότητες σχετικά με τα σύγχρονα πε-

ριβαλλοντικά ζητήματα. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν οι ενέργειες που πραγ-

ματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος στο μάθημα των 

Γαλλικών στις δυο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, σε σχέση πάντα με τους στόχους 

που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό κατά την έναρξη του προγράμματος και τη σύνδεση 

τους με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Γαλλικής γλώσσας και της Περιβαλ-

λοντικής εκπαίδευσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γαλλικά δημοτικού, Τ.Π.Ε., εφαρμογές 

καλής πρακτικής  

Εισαγωγή 

Κάθε χρόνο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης καλούνται να επιλέξουν κάποιο/α από τα παρεχόμενα προγράμματα σχολι-

κών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικά κτλ.) προκειμένου 

να τα υλοποιήσουν με τους μαθητές τους είτε στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης (αν 

πρόκειται για τους δασκάλους) είτε κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας του μα-

θήματος τους (αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων). Με βάση την παραπάνω 

δυνατότητα, επιλέχθηκε η υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, με θέμα 

«Μένω στον τόπο μου και προστατεύω το περιβάλλον μου» στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ 

Δημοτικού κατά τη διάρκεια των δυο ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των γαλλικών 

εβδομαδιαίως, σταδιακά, σε όλη τη σχολική χρονιά. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ένταξη του περιβαλλοντικού προγράμματος στο μάθημα των Γαλλικών του Δημοτι-

κού και ο τρόπος υλοποίησης του, εντάσσεται στα πλαίσια της διαπολιτισμικής προ-

σέγγισης, της διαθεματικότητας των γνωστικών αντικειμένων (Γαλλικά, Περιβαλλο-

ντική Εκπαίδευση, Εικαστικά, Πληροφορική), της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδα-

σκαλίας, της βιωματικής μάθησης, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (αξιοποίηση 

των ΤΠΕ-youtube, padlet, tagul) και της αλληλεπίδρασης δυο ευρωπαϊκών γλωσσών 

(της γαλλικής και της αγγλικής). 
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 Συνακόλουθα, υπάρχει άμεση σύνδεση με το  Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών της 

Γαλλικής γλώσσας για τις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, που προβλέπει την 

καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας, τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής και  δια-

πολιτισμικής συνείδησης και την αξιοποίηση γνώσεων από άλλες γλώσσες. Επίσης, 

συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που προτείνει μια  διεπιστημο-

νική και διαθεματική προσέγγιση των περιβαλλοντικών εννοιών, τη μελέτη πεδίου, την 

ενημέρωση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους –ανακύκλωση, τη δράση σε τοπικό επίπεδο 

με στόχο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο, την καλλιέργεια εννοιών 

όπως η υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον, η αλληλεπίδραση και η αλληλεγγύη 

για την προστασία του.  

Η μεθοδολογία ανάπτυξης  που ακολουθήθηκε από τον εκπαιδευτικό με βάση τις θεω-

ρίες μάθησης που ήδη αναφέρθηκαν είναι η εξής: επιλογή του θέματος από τον εκπαι-

δευτικό, συζήτηση με τους μαθητές, καταιγισμός ιδεών, καταγραφή των εννοιών στα 

ελληνικά και μετέπειτα απόδοσή τους στα γαλλικά (τα αγγλικά είχαν ένα επικουρικό 

ρόλο στις κοινές περιβαλλοντικές έννοιες), πρακτικές δραστηριότητες ανακύκλωσης 

και αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών, δραστηριότητες μέσω υπολογιστή, κα-

τασκευές για το σπίτι και την παραλία, διαμόρφωση θετικών στάσεων για το περιβάλ-

λον και τέλος συμβολή των μαθητών στην αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.  

Στοχοθεσία του εκπαιδευτικού 

Οι στόχοι που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

προγράμματος στην τάξη των Γαλλικών του Δημοτικού είναι οι εξής:  

 σύνδεση βασικών εννοιών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  με τη γαλλική 

γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό 

 διαθεματική προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 αξιοποίηση της ομοιότητας πολλών περιβαλλοντικών εννοιών στα γαλλικά  με την 

αγγλική γλώσσα 

 άμεση εμπλοκή και συνεργασία των μαθητών για την υλοποίηση των διαφόρων 

δραστηριοτήτων  

 αξιοποίηση των ΤΠΕ (βίντεο, λογισμικά padlet-tagul) 

 καλλιέργεια θετικών στάσεων στους μαθητές  για την προστασία του περιβάλλο-

ντος και τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής   

 σύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος με εθελοντικές ενέργειες (π.χ  αγορά 

αναπηρικού αμαξιδίου)   
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Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

 Αρχική παρουσίαση του τίτλου και του θέματος του περιβαλλοντικού προγράμμα-

τος από τον εκπαιδευτικό των γαλλικών στους μαθητές ε’ και στ’ τάξης («Μένω

στον τόπο  μου και προστατεύω το περιβάλλον μου»)

 Συζήτηση σχετικά με τις έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον (π.χ τι είναι το

περιβάλλον, η μόλυνση του περιβάλλοντος, πως το προστατεύουμε, τι είναι τα βιο-

λογικά προϊόντα κτλ.) και  αποτύπωση  των κυριότερων εννοιών στα ελληνικά και

τα γαλλικά σε πίνακα του λογισμικού padlet

(https://padlet.com/kos201277/oocrekuehzqo)

 Αναζήτηση, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού και των γνώσεων που έχουν στην

αγγλική γλώσσα, από τους μαθητές της σημασίας των παρακάτω λέξεων-περιβαλ-

λοντικών εννοιών- στα γαλλικά και δημιουργία ενός συννεφόλεξου  με το λογι-

σμικό  tagul    (https://tagul.com/4mjih0zbthq7/cloud-1 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 

Το περιβάλλον The environment L’environnement 

Η προστασία The protection La protection 

Η μόλυνση The pollution La pollution 

Τα βιολογικά προϊόντα  The products bio Les produits biologiques 

Η ανακύκλωση The recycling Le recyclage 

Το πλαστικό The plastic Le plastique 

Το χαρτί The paper Le papier 

Το αλουμίνιο The aluminium L’aluminium 

Το γυαλί The glass Le verre 

 Συζήτηση για τα υλικά που μπορούν να ανακυκλώνουν οι μαθητές σε όλη τη διάρ-

κεια της  χρονιάς στην τάξη τους  και διαμοιρασμός κατάλληλων σακουλιών για

την αποθήκευσή τους μέχρι την τοποθέτηση στους κάδους ανακύκλωσης (χαρτιά,

ρολά υγείας, πλαστικά μπουκάλια, δοχεία από αλουμίνιο). Επίσης έγινε πρόταση

στους μαθητές για τη συλλογή πλαστικών καπακιών για τη χορήγηση τους στο σύλ-

λογο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ» που τα συγκεντρώνει για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων

για τα παιδιά ΑΜΕα, πράξη που τους  χαροποίησε ιδιαίτερα.

 Παρακολούθηση βίντεο από τους μαθητές με τίτλο «Η διαλογή και η ανακύκλωση

των απορριμμάτων»(“le tri et le recyclage des déchets”)  που παρουσιάζει ένα γαλ-

λικό εργοστάσιο ανακύκλωσης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.youtube.com/watch?v=b9wndqjLsjk  και συζήτηση στην τάξη για

τους διαφορετικούς κάδους ανακύκλωσης στην Ελλάδα και τη Γαλλία (υπάρχει μια

μικρή διαφοροποίηση ως προς το εξωτερικό χρώμα των κάδων)

 Αξιοποίηση των χάρτινων ρολών υγείας που συνέλεξαν οι μαθητές για τη δημιουρ-

γία στολιδιών με ευχές στα γαλλικά  για το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους και δη-

μιουργία αυγοθηκών με πασχαλινές ευχές στα γαλλικά πριν τις διακοπές του Πάσχα
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 Δημιουργία αφισών από τις ομάδες των μαθητών ανά τμήμα με τρίγλωσσα μηνύ-

ματα (στα γαλλικά-ελληνικά-αγγλικά) σχετικά με την προστασία του περιβάλλο-

ντος και την ανακύκλωση 

 Δημιουργία δοχείων  από τις ομάδες των μαθητών  με τρίγλωσση επιγραφή για την 

τοποθέτηση μικρών αντικειμένων στην παραλία (από τη συλλογή των δοχείων α-

λουμινίου) από αυτούς στη διάρκεια του καλοκαιριού  

 Αποστολή της συλλογής από τα πλαστικά καπάκια των μαθητών στο σύλλογο «ΔΙ-

ΚΑΙΩΜΑ» για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου σε μαθητή ΑμεΑ  

 Παρουσίαση όλων των παραπάνω συλλογικών δράσεων στις τελικές εκδηλώσεις 

των σχολείων για την ενημέρωση όλων των γονιών της εκάστοτε σχολικής μονάδας 

και των μαθητών των υπολοίπων τάξεων    

Συμπεράσματα-Αναστοχασμός 

Η επιτυχημένη υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος στην τάξη των Γαλλι-

κών ενέπνευσε πολύ θετικά συναισθήματα και ικανοποίηση στον εκπαιδευτικό για την 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από την αρχή, για τη συμμετοχή όλων των μαθητών 

στις διαφορετικές δραστηριότητες ανεξάρτητα από το μαθησιακό τους προφίλ, τις μα-

θησιακές δυσκολίες τους ή τα προβλήματα συμπεριφοράς που δημιουργούσαν κάποιοι 

από αυτούς, για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλο-

ντος και τις συλλογικές δράσεις . Όλη αυτή η διαδικασία είναι ευκταίο να συνεχιστεί 

και την επόμενη σχολική χρονιά με διαφοροποιημένους στόχους και δραστηριότητες 

στους καινούριους μαθητές των αντίστοιχων τάξεων του δημοτικού.   

Βιβλιογραφία 

Αλαχιώτης Στ., ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η διαθεματι-

κότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν την ποιό-

τητα της Εκπαίδευσης    

Διαθεματικό  πρόγραμμα σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (α/θμια και 

β/θμια) (Διαθέσιμο: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ προσπελάστηκε 

στις 8/8/2016) 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ.φύλ1376(4/10/2005), Αναλυτικό πρόγραμμα σπου-

δών γαλλικής για την Ε’και ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου 

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης –τα απορρίμματα στη 

ζωή μας, βιβλίο μαθητή (2015) (διαθέσιμο: http://www.env-edu.gr/View-

Pack.aspx?id=94 , προσπελάστηκε στις 8/8/2016) 

Fiche de vocabulaire (Σελίδα με λεξιλόγιο για τους εκπαιδευτικούς των γαλλικών) 

(διαθέσιμο: http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/vocabulaire/environne-

ment-pollution/, προσπελάστηκε στις 8/8/2016)  
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 «‘Η παρ’ ήμῖν θάλασσα». Διδακτικό Σενάριο με Τ.Π.Ε. για το ρόλο της θάλασ-
σας στη διαμόρφωση της Ευρώπης, στα πλαίσια του προγράμματος 

«teachers4europe». 

Μοσχίδης Χρήστος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε 60, MSc 

cmoschid@gmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης ‘teachers4europe’, σχεδιάστηκε και υλοποιή-
θηκε από μαθητές της Ε΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, Διδακτικό Σενάριο το οποίο διε-
ρεύνησε με τη χρήση των Τ.Π.Ε., το ρόλο της θάλασσας στη διαμόρφωση της Ευρώ-
πης. Για την κατάκτηση της νέας γνώσης χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας που πα-
ρέπεμπαν σε διαδικτυακές πηγές. Διερευνήθηκε η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας και του πολιτισμού. Ειδικότερα, εξετάστηκαν το αποικιακό εμπόριο και οι παρα-
θαλάσσιες αποικίες, οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι, οι μεγάλες εξερευνήσεις, η διά-
δοση της ελληνικής γλώσσας, της γραφής και του Χριστιανισμού, η επιρροή της θά-
λασσας στη ζωγραφική τέχνη. Οι νέες γνώσεις αξιολογήθηκαν και διαδόθηκαν στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκός πολιτισμός, Διδακτικό Σενάριο, Τ.Π.Ε. 

Abstract 

As part of the educational ‘teachers4europe’ action designed and implemented Teach-
ing Scenario which investigated the use of TEE, the role of maritime trade in the shap-
ing of Europe. For the conquest of new knowledge used worksheets that made reference 
to online resources. The Scenario investigated the development of European culture and 
economy. In particular, they examined the colonial trade and coastal colonies, the ma-
rine trade routes, the great explorations, the role of the Greek language and writing, 
Christianity, the influences in the arts. New knowledge evaluated and disseminated in 
the educational community. 

Εισαγωγή  

Η θάλασσα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη της Ευρώπης. 
Σε αντίθεση με άλλους λαούς που αντιμετώπισαν το υγρό στοιχείο ως όριο απροσπέ-
λαστο ή περιοριστικό, οι κάτοικοί της είδαν στον ανοιχτό ορίζοντα που προσέφερε ά-
πειρες ευκαιρίες εξερεύνησης, εδαφικής επέκτασης, εμπορικής δραστηριοποίησης και 
πνευματικής αλλαγής. Η θάλασσα έφερε την Ευρώπη πιο κοντά στην τέχνη της γραφής 
και στο χριστιανισμό. Οδήγησε τους ευρωπαίους στο οικουμενικό εμπόριο και στις 
διηπειρωτικές κτήσεις, τους προίκισε με μοναδικό πολιτιστικό και οικονομικό κεφά-
λαιο. Η οικονομική ευρωστία, η Ιστορία, ο πολιτισμός και οι αξίες των ευρωπαίων 
πολιτών οφείλονται εν πολλοίς στη διαχρονική σχέση τους με τη  θάλασσα. 
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Το σημερινό σχολείο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου δημοκρατικού πολίτη, 
βασικός εξοπλισμός του οποίου πρέπει να είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι δεξιότητες 
εκείνες που θα του επιτρέψουν να ζήσει σε έναν διαρκώς πολυδιάστατο και μεταβαλ-
λόμενο κόσμο. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής και μέσα από την εκπαιδευτική 
δράση ‘teachers4europe’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε το παρόν Διδακτικό Σενάριο (ΔΣ). Σκοπός του ήταν να διερευνήσει το 
ρόλο της θάλασσας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και του πολιτισμού. 
Για την υλοποίηση του σκοπού του, εφάρμοσε τις αρχές της ανακαλυπτικής-διερευνη-
τικής μάθησης και της διαθεματικότητας. Χρησιμοποίησε τις νέες τεχνολογίες για να 
παρουσιάσει και να αξιολογήσει τη νέα γνώση. Διέδωσε τα αποτελέσματά του στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και πρότεινε δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης των στόχων 
του σε άλλες θεματικές περιοχές. 

Το ΔΣ είναι μια πλήρης διδακτική προσέγγιση με καθορισμένο γενικό σκοπό και επι-
μέρους στόχους, θεωρητικό υπόβαθρο, διδακτικές δραστηριότητες και αξιολογική δια-
δικασία (Κόμης, & άλ., 2010). Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην υλοποίηση των ΔΣ στην εκ-
παίδευση, ευνοεί την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου από τους μα-
θητές όπως του χειρισμού πληροφοριών, της λήψης απόφασης και της επίλυσης προ-
βλήματος (Σολομωνίδου, 2006). 

Ταυτότητα του ΔΣ  

Το ΔΣ διήρκησε 31 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκε από τα τέλη Δεκεμβρίου έως και 
τα τέλη Απριλίου από μαθητές της Ε΄ τάξης. Χρησιμοποιήθηκαν οι ώρες της Ευέλικτης 
Ζώνης, της Φιλαναγνωσίας και μερικές ώρες από το μάθημα της Γλώσσας. Κρίθηκε 
απόλυτα συμβατό με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών αφού το θέμα του αφορούσε την 
ανάγκη διαμόρφωσης της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη που τα παιδιά διδάσκονται 
πρωτίστως στο μάθημα της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής αλλά και μέσα από τη Γε-
ωγραφία, τη Γλώσσα και την Ιστορία. 

Επιμέρους γνωστικοί στόχοι του ΔΣ ήταν οι μαθητές να μάθουν σχετικά με τις παρα-
θαλάσσιες αποικίες και το διαχρονικό ρόλο τους στην οικονομία των μεσογειακών ευ-
ρωπαϊκών λαών, να διακρίνουν τον αντίκτυπο που είχε το οικουμενικό εμπόριο και οι 
υπερπόντιες κτήσεις στους λαούς της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, να 
προσδιορίσουν τη σημερινή εικόνα του θαλάσσιου εμπορίου και το σύγχρονο ρόλο του 
στην οικονομία της Ευρώπης. Να μάθουν για τη διάδοση του ελληνικού αλφάβητου 
και της ελληνικής γλώσσας, να αντιληφθούν τη σημερινή χρήση τους από την Επι-
στήμη, την Τεχνολογία και τη Φιλοσοφία και να αναγνωρίσουν τη λειτουργία τους ως 
μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών. Τέλος να αναγνωρίσουν τις επιρροές που 
δέχτηκε η ευρωπαϊκή ζωγραφική τέχνη από τη θάλασσα. Επιπρόσθετα, στόχοι του ΔΣ 
ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν θετικές στάσεις και να αναγνωρίσουν το ρόλο της θά-
λασσας στη διαμόρφωση και στη συνεχή εξέλιξη της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγμα-
τικότητας, να αντιληφτούν την αξία της πρωτοπορίας, της έρευνας και της διαρκούς 
αναζήτησης στην επιβίωση και στην ανάπτυξη των λαών της Ευρώπης, να αναγνωρί-
σουν τη διαρκή και απρόσκοπτη κίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων και ιδεών, ως τη 
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διαχρονική και βασικότερη αξία της Ευρώπης. Τέλος, οι μαθητές έπρεπε να αποκτή-
σουν σχετικές δεξιότητες όπως να αναγνωρίζουν την καθοριστική συμβολή του θαλάσ-
σιου εμπορίου στη θέση της Ευρώπης ως ηγέτη της παγκόσμιας οικονομίας, να διακρί-
νουν την επιρροή που άσκησε στην διαμόρφωση καλλιτεχνικών τάσεων και δημιουρ-
γίας στην Ευρώπη, να αναλύουν τα πλεονεκτήματα που προσέφερε η οικουμενικότητα 
της ελληνικής στη διάχυση των ανθρωπιστικών ιδεών και των επιστημονικών επιτευγ-
μάτων σε όλη την Ήπειρο, να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις της θάλασσας στη ζωγρα-
φική τέχνη, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπα-
ριστούν τις νέες γνώσεις σε ατομικές και ομαδικές εργασίες, να αξιολογούν μόνοι τους 
όσα έμαθαν. 

Στην κατασκευή του το ΔΣ βασίστηκε στις αρχές της ‘ευρετικής-ανακαλυπτικής’ μά-
θησης του Bruner (Κολιάδης, 1997). Οι μαθητές έπρεπε εργαζόμενοι ομαδικά να επε-
ξεργάζονται πηγές πληροφοριών, να ανακαλύπτουν νέες γνώσεις, να αναθεωρούν προ-
σωπικές θεωρίες και να τις αντικαθιστούν με άλλες, επιστημονικές. Το ΔΣ έκανε χρήση 
των Τ.Π.Ε. οι οποίες εφαρμοσμένες στην εκπαίδευση δημιουργούν δυναμικά περιβάλ-
λοντα μάθησης, ευνοούν τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη συμβολική έκφραση 
των μαθητών (Κόμης, 2004). Ακολούθησε επίσης τις κύριες επιταγές της διαθεματικό-
τητας συνδέοντας θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής, Γεωγραφίας, Γλώσσας, Ι-
στορίας και Μαθηματικών. Πέτυχε έτσι την ανάδειξη και τη διασύνδεση της γνώσης 
με την πραγματικότητα. Λόγω των δυσκολιών που αναμένονταν να ανακύψουν στην 
προσπέλαση των νέων γνώσεων, το ΔΣ χρησιμοποίησε στην αρχή κάθε διδακτικής 
δραστηριότητας, προοργανωτές μάθησης (Σαλβαράς, 2000). Ο σκοπός τους ήταν να 
παρουσιάσουν με συνοπτικό τρόπο τις κυριότερες νέες έννοιες που τα παιδιά θα επε-
ξεργάζονταν. 

Το ΔΣ προαπαιτούσε από τους μαθητές να αναγνωρίζουν τις μεγάλες, συνεχείς πληθυ-
σμιακές μετακινήσεις στη λεκάνη της Μεσογείου, τις αποικίες των  ευρωπαίων σε όλη 
την υφήλιο από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα, την κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας και 
του πολιτισμού στους λαούς της Μεσογείου από τα αρχαϊκά έως και τα βυζαντινά χρό-
νια, τη σημερινή παγκόσμια οικονομική ισχύ της Ευρώπης, τα μοναδικά καλλιτεχνικά 
επιτεύγματα των ευρωπαίων ζωγράφων. Τα παιδιά έπρεπε επίσης να γνωρίζουν να α-
νοίγουν και να κλείνουν ένα λογισμικό από την Επιφάνεια Εργασίας και να εφαρμό-
ζουν την τεχνική ‘Σύρε και Άσε’. Για την υλοποίηση των στόχων του ΔΣ οι μαθητές 
εργάστηκαν σε ομάδες των τριών, πάνω σε φύλλα εργασίας που κατασκεύασε ο εκπαι-
δευτικός και που διέθεταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές τους. Οι ομάδες εργάστηκαν 
για 1 διδακτική ώρα στην εφαρμογή του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης 
inspiration, για 29 διδακτικές ώρες με πηγές πληροφοριών από επιλεγμένες ιστοσελί-
δες, στην  οικοδόμηση, αξιολόγηση και παρουσίαση των νέων γνώσεων και για 1 ώρα 
σε συζήτηση για την τελική αποτίμηση του ΔΣ. Στο τέλος κάθε διδακτικής δραστηριό-
τητας οι μαθητές αξιολόγησαν τις αποκτημένες γνώσεις τους με τη διαδικτυακή υπερ-
μεσική εφαρμογή παραγωγής ασκήσεων, Hot Potatoes.  
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Υλοποίηση ΔΣ 

Φάση 1: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων. 

Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης οι κυριό-
τεροι τρόποι που η θάλασσα επηρέασε τη διαμόρφωση της Ευρώπης και που γνώριζαν 
τα παιδιά. Οι τρόποι διακρίθηκαν στην οικονομία και στον πολιτισμό και συνδέθηκαν 
με σχετικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Τρόποι και ανθρώπινες δραστηριότητες οπτι-
κοποιήθαν με το ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 
inspiration. Εντοπίστηκαν έτσι λάθη στην προσωπική θεωρία των μαθητών που ανα-
μένονταν να δημιουργήσουν δυσκολίες στην προσπέλαση των νέων γνώσεων που πα-
ρουσιάζονταν στο ΔΣ, όπως ότι το θαλάσσιο εμπόριο έχει περιορισμένης εμβέλειας 
επιρροή στις οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων και ότι δεν αποτελεί αξιό-
λογο παράγοντα πολιτισμικής αλλαγής. 

Φάση 2: Επεξεργασία πληροφοριών-κατασκευή νέας γνώσης. 

Μέσα από τους προοργανωτές και τα φύλλα εργασίας που κατασκεύασε ο εκπαιδευτι-
κός, και με τη βοήθεια υπερσυνδέσμων, οι μαθητές οδηγήθηκαν σε επιλεγμένες πηγές 
πληροφοριών. Απέκτησαν έτσι τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων των υπό 
διαπραγμάτευση εννοιών, πειραματισμού, διερεύνησης και ανακάλυψης γνώσης εργα-
ζόμενοι σε ομάδες. Ειδικότερα για την οικονομία, οι μαθητές για 20 διδακτικές ώρες 
ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση των μεγάλων μεταναστεύσεων και των αποικιών της 
ελληνικής αρχαιότητας, της ρωμαϊκής εποχής και του βυζαντίου στη λεκάνη της Με-
σογείου. Των ευρωπαϊκών υπερπόντιων κτήσεων και αποικιών του 17ο-20ο αιώνα, του 
σύγχρονου ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου. Για τον πολιτισμό και για 9 διδακτικές ώ-
ρες τα παιδιά ασχολήθηκαν με την οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας και γρα-
φής, τη διάδοση του χριστιανισμού και τις επιρροές της ζωγραφικής από το θαλάσσιο 
εμπόριο. 

Αναλυτικά, στόχοι της πρώτης και δεύτερης της δραστηριότητας ‘το ταξίδι της γραφής’ 
(4 δ.ώ), ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τους σημαντικότερους σταθμούς της γραφής στο 
ταξίδι της από τα παράλια της ανατολικής Μεσογείου στην ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να 
αποκτήσουν συνείδηση του ρόλου της ελληνικού αλφάβητου στη γραφή των ευρωπα-
ϊκών γλωσσών. Να μπορέσουν να οπτικοποιήσουν σε χάρτη το ταξίδι της γραφής. Οι 
μαθητές διερεύνησαν πληροφορίες που παρουσιάζονταν μέσα από κείμενα, εικόνες και 
video σε επιλεγμένους από τον εκπαιδευτικό ιστότοπους. Στόχοι της τρίτης δραστηριό-
τητας ‘η οικουμενικότητας της ελληνικής γλώσσας’ (2 δ.ώ), ήταν οι μαθητές να μάθουν 
για τη χρήση της ελληνικής ως γλώσσας της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Φιλοσο-
φίας και του Ευαγγελίου. Να αποκτήσουν συνείδηση της κοινής καταγωγής πολλών 
ευρωπαϊκών γλωσσών. Να μπορέσουν να οπτικοποιήσουν σε χάρτη το ταξίδι της ελ-
ληνικής γλώσσας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι μαθητές διερεύνησαν πληροφορίες που 
παρουσιάζονταν μέσα από επιλεγμένα κείμενα και άρθρα στο internet. Στόχοι της τέ-
ταρτης και πέμπτης δραστηριότητας ‘αποικίες, ελλάδα-ρώμη-βυζάντιο’ (4 δ.ώ), ήταν 
οι μαθητές να μάθουν τους κυριότερους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους στην 
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εγκατάλειψη των μητροπόλεων και τους οδήγησαν στον αποικισμό. Να γνωρίσουν την 
αξιοποίηση των θαλάσσιων οδών στο εμπόριο και τις οικονομικές ωφέλειες των ευρω-
παϊκών πληθυσμών της Μεσογείου. Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη ιστορία και αξία 
των αποικιών της Μεσογείου για όλες τις αυτοκρατορίες που πέρασαν από την περιοχή 
καθώς και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Να μπορέσουν να εντο-
πίσουν σε χάρτη τον γεωγραφικό χώρο και τις κυριότερες ελληνικές αποικίες στη Με-
σόγειο. Οι μαθητές διερεύνησαν πληροφορίες που παρουσιάζονταν μέσα από επιλεγ-
μένες ιστοσελίδες, άρθρα, διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες και χάρτες στο 
internet. Δύο διδακτικές ώρες αφιερώθηκαν για την κατασκευή κολάζ. Στην έκτη δρα-
στηριότητα ‘τα αίτια των μεγάλων εξερευνήσεων του 15ου αιώνα’ (2 δ.ώ), οι μαθητές 
έπρεπε να μάθουν για τα αίτια των μεγάλων εξερευνήσεων. Να αντιληφθούν τις δυ-
σκολίες και τους κινδύνους των ταξιδιών, τα ανταποδοτικά οφέλη τους στις ευρωπαϊ-
κές χώρες και τις πολιτισμικές αλλαγές που επέφεραν. Οι μαθητές άντλησαν πληροφο-
ρίες από άρθρα, σχεδιαγράμματα και πίνακες.  

  

Πίνακας 1: Εργασίες των παιδιών για τα ‘ευρωπαϊκός εμπορικός στόλος’ και ‘η θά-
λασσα και η Τέχνη’. 

Στην έβδομη δραστηριότητα ‘Οι ευρωπαϊκές αποικίες στον Κόσμο’ (2 δ.ώ), οι μαθητές 
έπρεπε να μάθουν τους κυριότερους λόγους που οδήγησαν τους ευρωπαίους στον α-
ποικισμό, τη χρήση των θαλάσσιων οδών για τη διεκπεραίωση του εμπορίου, τις οικο-
νομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές αλλαγές στους κατακτημένους λαούς. Να διακρί-
νουν τις έννοιες αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός. Οι μαθητές άντλησαν πληροφορίες 
από άρθρα, πίνακες, χάρτες και παρουσιάσεις ppt. Στην όγδοη δραστηριότητα ‘αποι-
κιακά αγροτικά προϊόντα’ (2 δ.ώ), οι μαθητές έπρεπε να μάθουν την καταγωγή πολλών 
αγροτικών προϊόντων, να αντιληφθούν την επίδραση που άσκησαν και εξακολουθούν 
να ασκούν στις διατροφικές συνήθειες των ευρωπαίων, να αντιληφθούν την οικονομική 
και πολιτισμική διάσταση της εισαγωγής των προϊόντων αυτών στην Ήπειρο. Οι μα-
θητές άντλησαν πληροφορίες από παρουσιάσεις ppt. Στην ένατη δραστηριότητα ‘οι 
συνέπειες της αποικιοκρατίας’ (2 δ.ώ), οι μαθητές έπρεπε να γνωρίσουν τις παγκόσμιες 
διαστάσεις της αποικιοκρατίας και να συνειδητοποιήσουν τον παγκόσμιο ρόλο της Ευ-
ρώπης από το 15ο αιώνα και εξής. Οι μαθητές άντλησαν πληροφορίες από επιλεγμένα 
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άρθρα. Στην δέκατη δραστηριότητα ‘Ο ευρωπαϊκός εμπορικός στόλος’ (2 δ.ώ), οι μα-
θητές έπρεπε να διερευνήσουν στατιστικά στοιχεία με τα κύρια χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου, να υπολογίζουν το Μέσο Όρο μιας ομάδας 
τιμών, να εξασκηθούν στις πράξεις με μεγάλους αριθμούς, να κάνουν υπολογισμούς με 
τιμές επί τοις εκατό. Οι μαθητές άντλησαν πληροφορίες από πίνακες δεδομένων και 
άρθρα. Σε επόμενο δίωρο τα παιδιά κατασκεύασαν βιτρό (2 δ.ώ). Στην ενδέκατη δρα-
στηριότητα ‘δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο’ (2 δ.ώ), οι μαθητές έπρεπε να αντιληφ-
θούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρώπης στην οργάνωση ενός δικαιότερου για 
τους παραγωγούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων, να ενημερωθούν σχετικά με τη ση-
μερινή ευρωπαϊκή πρόταση για την αειφόρο διαχείριση της διανομής των φυσικών πό-
ρων, να γνωρίσουν την παρουσία ευρωπαϊκών οργανισμών που προκρίνουν το λεγό-
μενο ‘δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο’. Στην δωδέκατη δραστηριότητα ‘Η θάλασσα 
στην Τέχνη’ (2 δ.ώ), οι μαθητές έπρεπε να μάθουν σχετικά με τα θέματα που αποτυ-
πώνονται σε έργα μεγάλων ευρωπαίων θαλασσογράφων. Να ενημερωθούν για την τε-
χνοτροπία τους, να αντιληφθούν για τον αντίκτυπο που είχαν στις τοπικές κοινωνίες. 
Σε ξεχωριστή ώρα τα παιδιά αντέγραψαν γνωστές θαλασσογραφίες και εξέθεσαν τα 
έργα τους στην τάξη.   

  

Πίνακας 2: Εργασίες των παιδιών για το ‘αποικίες, ελλάδα-ρώμη-βυζάντιο’ και ‘το τα-
ξίδι της γραφής’. 

Φάση 3: Τελική αποτίμηση του ΔΣ. 

Η τελευταία ώρα του ΔΣ αφιερώθηκε στην αξιολόγησή του από τους μαθητές. Συμπε-
ρασματικά, πέτυχε να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες γνώσεις για όλους, να 
προωθήσει την ενεργητική συμμετοχή των ομάδων, να συνδέσει τις νέες γνώσεις με 
σχετικές δεξιότητες. Να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικής στάσης για το ρόλο του 
θάλασσας στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Κατάφερε να καλλιεργήσει την ταυτότητα 
του ευρωπαίου πολίτη στους μαθητές και να συνεισφέρει σε έναν βασικό στόχο της 
εκπαίδευσης στο Δημοτικό. Τα αποτελέσματα της εργασίας παρουσιάστηκαν στη σχο-
λική και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα με ποικίλους τρόπους. Αναρτήθηκαν στην 
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ιστοσελίδα του σχολείου, εκτέθηκαν μέσα από ομαδικές εργασίες των παιδιών, παρου-
σιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση. Το ΔΣ πέτυχε να αποδώσει διαθεματικό χαρακτήρα 
στις δραστηριότητες του αφού επεξεργάστηκε θέματα από την ύλη διάφορων μαθημά-
των. Μέσα από ΔΣ οι μαθητές εμπέδωσαν τις καινούργιες γνώσεις τους, τις αξιολόγη-
σαν και τις παρουσίασαν στη μαθητική κοινότητα. Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και 
τις οργανωμένες δραστηριότητες μέσα από φύλλα εργασίας, τα παιδιά ενεπλάκησαν 
ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και αξιοποίησαν τις γνώσεις τους ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών, 
ο εκπαιδευτικός καθοδήγησε τις δράσεις τους διασφαλίζοντας την ομαλή επίτευξη των 
στόχων κάθε δραστηριότητας, υποστήριζε και ενίσχυσε τις επιλογές τους ως προς τη 
διερεύνηση των πηγών γνώσης, εμψύχωσε τα μέλη των ομάδων και ισχυροποίησε τα 
εσωτερικά τους κίνητρα για την επίτευξη των στόχων των δραστηριοτήτων από όλους, 
έδωσε σαφείς οδηγίες για τη εκτέλεση των δραστηριοτήτων. 

Δεδομένου του όγκου και της συνθετότητας των πληροφοριών που οι μαθητές έπρεπε 
να χειριστούν, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΔΣ θα ανταποκρίνονταν καλύτερα 
στο επίπεδο εκπαιδευτικής ετοιμότητας μεγαλύτερων παιδιών. Η αναπαράσταση των 
πληροφοριών των φύλλων εργασίας μέσα από γραπτές πηγές, το απαιτητικό λεξιλόγιο 
και ο σχετικά υψηλός βαθμός αφαίρεσης ορισμένων εννοιών, κατέστησαν το ΔΣ ικα-
νοποιητικότερο διδακτικό εργαλείο για την εφαρμογή του σε μεγαλύτερα παιδιά. Κα-
ταγράφηκαν περιπτώσεις απροθυμίας εξαιτίας του υψηλού βαθμού συνθετότητας των 
νέων γνώσεων και της σχετικής δυσκολίας προσπέλασής τους. Σε γενικές γραμμές ό-
μως οι μαθητές κατάφεραν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά. Η τελική επίτευξη τόσο 
του γενικού σκοπού όσο και των επιμέρους ανά δραστηριότητα στόχων, προτρέπει τη 
μελλοντική αξιοποίησή του ΔΣ και από άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. 

Επέκταση του ΔΣ 

Η δομή του παρόντος ΔΣ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού και άλλων 
παρόμοιων εργασιών για τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν το ευρωπαϊκό γίγνε-
σθαι. Με τον τρόπο αυτό και σε βάθος χρόνου τα παιδιά του δημοτικού εργαζόμενα με 
παρόμοια ΔΣ θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση γύρω και 
από τους θεσμούς, τους τρόπους λειτουργίας της και τη θέση των πολιτών στη Ευρω-
παϊκή Ένωση. 
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Οι «κουνημένες» φωτογραφίες μέσο ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης. Μια 
εφαρμοσμένη εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Δερματά Κατερίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Ma στην Πολιτιστική Διαχείριση 

dermatakat58@gmail.com  

Περίληψη 

Η χρήση φωτογραφικής μηχανής για την επίτευξη «επιτυχούς» αποτελέσματος απαιτεί 
από τον χρήστη, πρωτίστως, την γνώση της κατάλληλης χρήσης του μέσου και βασικές 
αρχές της τέχνης της φωτογραφίας. Τι μπορεί να συμβεί όμως στις περιπτώσεις εκείνες 
που ο φωτογράφος είτε δεν γνωρίζει βασικές αρχές της φωτογραφίας είτε δεν μπορεί 
να τις εφαρμόσει «αποτελεσματικά» στην πράξη; Το αποτέλεσμα θεωρείται εκ προοι-
μίου «αποτυχημένο»; Η εισήγηση παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με αντι-
κείμενο «κουνημένες» φωτογραφίες που τράβηξαν παιδιά προσχολικής ηλικίας σε 
χώρο προσχολικής αγωγής της Αθήνας και την αξιοποίησή τους για τη δημιουργία ψη-
φιακών αφηγήσεων. Η εισήγηση εξετάζει την «αποτυχία» ως ευκαιρία για την ανά-
πτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..  

Λέξεις-Κλειδιά: «κουνημένες» φωτογραφίες, φαντασία, δημιουργικότητα, ψηφιακή 
αφήγηση 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Δημιουργική επικοινωνία και παιδί 

Τα μικρά παιδιά εισέρχονται στην επίσημη εκπαίδευση με ένα ρεπερτόριο τρόπων α-
ναπαράστασης - ζωγραφική, παιχνίδι ρόλων, storytelling, αναδυόμενος γραμματισμός 
και αριθμητική - με τους οποίους προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο και να επι-
κοινωνήσουν με το κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, με την είσοδό τους στην τυπική 
εκπαίδευση, τα παιδιά δέχονται μηνύματα ότι οι τρόποι αναπαράστασης που εκτιμώ-
νται ιδιαίτερα στη σχολική πραγματικότητα είναι, πρωτίστως, τα συμβολικά συστή-
ματα ανάγνωσης και αριθμητικής. Έτσι, καθώς τα παιδιά αναπτύσσουν «ακαδημαϊκές 
δεξιότητες», χάνουν τις ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε εναλλακτικούς τρόπους αναπα-
ράστασης και συμβολικά συστήματα, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για 
γνωστικές προκλήσεις σε υψηλότερα επίπεδα (Anning 1999, 163).  

Τα παιδιά, όπως και όλοι οι δημιουργοί σημάτων, δημιουργούν τους «δικούς» τους 
αναπαραστατικούς πόρους. Η δράση αυτή είναι μέρος μιας συνεχούς παραγωγής ση-
μάτων, κατά την οποία τα σήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί γίνονται υλικό που θα 
μετατραπεί σε νέα σήματα (Kress & Van Leeuwen, 1996, 11). Από το σχέδιο στο χαρτί 
ως τα ξύλινα χρωματιστά τουβλάκια και τα καθημερινά αντικείμενα, όπως ένα άδειο 
κουτί ή ένας χάρτινος κύλινδρος, που μετατρέπονται σε διαστημόπλοια, κιάλια, κ.α., 
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τα παιδιά κατορθώνουν να εφευρίσκουν τους δικούς τους πρωτότυπους τρόπους παρα-
γωγής νοήματος, για να εκφράσουν υποκειμενικές σημασίες. Έτσι, βρισκόμαστε ενώ-
πιον μιας διαδικασίας «δημιουργίας σημείων, στην οποία το σημαίνον (η μορφή) και 
το σημαινόμενο (το νόημα) είναι σχετικά ανεξάρτητα μεταξύ τους, ωσότου ο δημιουρ-
γός τα συνταιριάσει σε ένα καινούργιο σημείο» (Kress & Van Leeuwen, 2010, 51). 
Στόχος του προγράμματος που περιγράφεται στην παρούσα εισήγηση είναι η ανάδειξη 
της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη δημιουργική έκφραση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με 
τρόπους πειραματικούς και ευφάνταστους.  

Ο πειραματισμός και η δημιουργική σκέψη στο Νέο σχολείο 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου για το νηπιαγωγείο μερικές από 
τις θεμελιώδεις αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 2011, 8) : 
• Η γνώση οικοδομείται σε αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
• Το παιχνίδι θεωρείται κυρίαρχη δραστηριότητα για τη μάθηση. 
• Στόχος του προγράμματος είναι να αξιοποιήσει και να ενδυναμώσει τη διάθεση των 

παιδιών για εξερεύνηση. 
• Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και εκφράζουν αυτά 

που γνωρίζουν με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης. 

Βασική δεξιότητα που επιδιώκει να προάγει το «Νέο Σχολείο - Σχολείο 21ου αιώνα» 
είναι η δημιουργική σκέψη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011, 9). Η δημιουργική σκέψη 
οδηγεί σε νέες προσεγγίσεις, πρωτότυπες ιδέες και εναλλακτικούς τρόπους κατανόη-
σης και σύλληψης των πραγμάτων. Το νηπιαγωγείο διευρύνει τις δυνατότητες των παι-
διών για δημιουργική σκέψη όταν προάγει τη φυσική τάση των νηπίων για πειραματι-
σμούς ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τις πρωτότυπες και ασυνήθιστες 
δημιουργίες τους, συζητά μαζί τους για αυτές δείχνοντας στους μαθητές πως οι δικές 
τους ιδέες έχουν αξία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011, 14). 

Οι Τ.Π.Ε. στο Νέο Σχολείο 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου για το Νέο Σχολείο ορίζει τις Τ.Π.Ε. ως μια 
από τις οκτώ μαθησιακές περιοχές του προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 
Οι Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο θέτουν ως βασικούς στόχους, μεταξύ άλλων, την αναζή-
τηση, οργάνωση, διαχείριση και παραγωγή της πληροφορίας σε πολλαπλές μορφές, την 
ανάπτυξη ιδεών, την προσωπική δημιουργία και έκφραση, τη διερεύνηση, την ανακά-
λυψη και τον πειραματισμό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011, 114). Μέσα από την αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. στο σχολικό περιβάλλον τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ενθαρρύ-
νονται να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, αιτιολόγησης, μεταγνώσης, συνερ-
γασίας, επικοινωνίας, συντονισμού των κινήσεων και επίλυσης προβλημάτων (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο 2011, 115). Περιεχόμενο των Τ.Π.Ε. είναι η γνωριμία με τα βασικά 
χαρακτηριστικά των Τ.Π.Ε. και η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες των κυριότε-
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ρων μέσων φωτογράφισης και ηχογράφησης (π.χ ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μα-
γνητόφωνο, υπολογιστής), η ανάπτυξη πρωτότυπων ιδέες, η παραγωγή πολυτροπικών 
πληροφοριών, η από κοινού συνεργασία για την παραγωγή ενός κοινού έργου κ.α. Πα-
ράλληλα, οι Τ.Π.Ε. συνδέονται στενά με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμ-
ματος:  
• Σύνδεση με Γλώσσα: τα νήπια δημιουργούν τις δικές τους προφορικές ιστορίες και 

τις καταγράφουν με τη χρήση ψηφιακού μαγνητοφώνου ή τις συνδέουν με εικόνες και 
φωτογραφικό υλικό.  

• Φυσικές επιστήμες: οι Τ.Π.Ε. παρέχουν στα νήπια οπτικό, φωτογραφικό υλικό για 
τους πειραματισμούς τους.  

• Τέχνες: τα νήπια μαθαίνουν να κάνουν επιλογές ως προς τα μέσα ανάλογα με τα 
υλικά και το είδος του αποτελέσματος που θέλουν να δημιουργήσουν.  

Τέλος, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. συνδέεται με την μαθησιακή περιοχή της προσωπικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης, εφόσον τα νήπια εργάζονται σε ομάδες και συλλέγουν πλη-
ροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τα θέματα που τα ενδιαφέρουν, αναπτύσσουν 
αυτονομία και δεξιότητες συνεργασίας, μοιράζονται εμπειρίες και αλληλεπιδρούν για 
την παραγωγή μιας ιστορίας. 

Το πρόγραμμα «Κουνημένες φωτογραφίες» 

Πεδίο εφαρμογής: Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην τάξη των νηπίων δεύτερης ηλι-
κίας του ΒΝΣ, στον οποίο εργάζεται η εκπαιδευτικός που διεξήγαγε το πρόγραμμα, 
κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016. Η τάξη έχει 19 μαθητές προσχολικής ηλικίας 4 – 
4, 5 χρονών, αγόρια και κορίτσια μέσης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.  

Η ιδέα: Η ιδέα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος «Κουνημένες 
φωτογραφίες» προέκυψε κατά την επεξεργασία ενός σχεδίου περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου εργα-
σίας «Γνωρίζω το φυσικό περιβάλλον – Ενότητα: Γνωρίζω τη γειτονιά μου», τα παιδιά 
διαδοχικά ανέλαβαν το ρόλο του φωτογράφου και αποτύπωσαν με τη χρήση ψηφιακής 
φωτογραφικής μηχανής στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου του σχολικού κτιρίου, του 
κήπου και του πεζόδρομου που το περιβάλλει.  

 
Εικ. 1: Τα παιδιά φωτογραφίζουν στοιχεία του περιβάλλοντος της γειτονιάς 
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Στη συνέχεια, το φωτογραφικό υλικό που κατέγραψαν ψηφιακά τα παιδιά προβλήθηκε 
με τη χρήση προτζέκτορα στην τάξη. Τα παιδιά έκαναν παρατηρήσεις και σχόλια σχε-
τικά με τα αντικείμενα που επέλεξαν να απεικονίσουν και τα χαρακτηριστικά τους. 
Ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες, ωστόσο, διαπιστώθηκε πως υπήρξαν αρκετές όχι 
τόσο... εύστοχες» φωτογραφίες, καθώς 1) δεν απεικόνιζαν το σύνολο του αντικειμένου 
αλλά μέρος του, συνήθως σε πολύ κοντινή εστίαση (zoom) ώστε ήταν δύσκολη η ανα-
γνώριση του αντικειμένου, 2) ήταν κουνημένες, καθώς ο μικρός φωτογράφος δεν είχε 
διατηρήσει το χέρι του σε σταθερή θέση τη δεδομένη στιγμή της λήψης ή 3) συνδύαζαν 
χαρακτηριστικά και από τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις.  

Οι φωτογραφίες της περίπτωσης 2 και 3, κατά την προβολή τους, προκάλεσαν από τα 
παιδιά αυθόρμητα γέλια αλλά και διάφορα σχόλια, όπως «Ωχ, βλακεία…», «Αυτό είναι 
τίποτα». Εφόρμηση για την υλοποίηση τoυ σχεδίου έδωσε το σχόλιο ενός μαθητή, που 
στη θέαση της εικ. 2 αυθόρμητα δήλωσε «Είναι λάβα ηφαιστείου». Το σχόλιο αυτό 
έδωσε την ιδέα για την αξιοποίηση των «κουνημένων» φωτογραφιών ως μέσο για την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας. 

Εφαρμογή του προγράμματος 

Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις: 

1. Συνέντευξη με εικόνες (photo elicitation) ως μεμονωμένα οπτικά ερεθίσματα 
2. Επιλογή φωτογραφιών για τη δημιουργία φωτοϊστοριών - Ηχογράφηση των ιστοριών 

με τη χρήση ψηφιακού μέσου  
3. Δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων με τη χρήση του Movie maker  
4. Επέκταση της δράσης σε συνεργασία με τους γονείς  

 

  

Εικ.2 : «Λάβα ηφαιστείου» Εικ.3 Ασαφές απεικονιζόμενο θέμα 

Συνέντευξη με εικόνες (photo elicitation) 

2233

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Αρχικά, η εκπαιδευτικός επέλεξε από τις φωτογραφίες των παιδιών δέκα (10) κουνη-
μένες φωτογραφίες, όπου το θέμα της φωτογραφικής απεικόνισης ήταν εντελώς ή αρ-
κετά ασαφές ως προς την καταδήλωσή του (εικ.2 & 3). Οι φωτογραφίες αποτέλεσαν 
το υλικό της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν ατομικά, ώστε κάθε 
παιδί να μην γνωρίζει τις απαντήσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Η καταγραφή 
των απαντήσεων έγινε με τη χρήση απλού πρωτοκόλλου καταγραφής, όπου κάθε φω-
τογραφία αντιστοιχούσε σε ένα αριθμό. Δίπλα σε κάθε αριθμό ο ερευνητής σημείωνε 
τις απαντήσεις κάθε παιδιού. 

Επιλογή φωτογραφιών για τη δημιουργία φωτοϊστοριών - Ηχογράφηση ιστοριών με 
τη χρήση ψηφιακού μέσου 

Κάθε παιδί επέλεξε τις πέντε (5) από τις δέκα (10) «κουνημένες» φωτογραφίες και τις 
τοποθέτησε στη σειρά που εκείνο επιθυμούσε. Στη συνέχεια, το παιδί καλούνταν να 
αφηγηθεί μια ιστορία ή σύντομη αφήγηση με αφορμή τις φωτογραφίες που είχε επιλέ-
ξει. Παράλληλα, γινόταν ηχογράφηση της αφήγησης με τη χρήση ψηφιακού μέσου. 

Δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων 

Oι ψηφιακές αφηγήσεις (digital narratives, digital storytelling, digital essays) ως πολυ-
τροπικό είδος συνιστούν μια καινοτόμο πλευρά των νέων τεχνολογιών που μπορούν 
να ενσωματώσουν κατάλληλες εικόνες, βίντεο, μουσική στην εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μικρών παιδιών (Fenty & Anderson, 2016). Οι φωτογραφίες που κάθε παιδί επέλεξε 
για την ιστορία του εισήχθησαν στο πρόγραμμα movie maker, μαζί με την ηχητική 
καταγραφή της ιστορίας, παρουσία του παιδιού - αφηγητή. Μετά την πρώτη παρουσί-
αση της σύνθεσης της ιστορίας, το παιδί αφηγητής έκανε παρατηρήσεις για το συγχρο-
νισμό φωτογραφίας και ήχου (π.χ. η πόρτα δεν είναι εδώ, εδώ είναι που φαίνεται αυτό 
το άσπρο). Με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού, έγιναν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στη 
διάρκεια προβολής των φωτογραφιών και στο αρχείο ήχου, ώστε το παιδί αφηγητής να 
ταιριάξει με τον τρόπο που θέλει ήχο και εικόνα. Έτσι δημιουργήθηκαν οι ψηφιακές 
αφηγήσεις, όπου λόγος, εικόνα και κίνηση συνδιαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.  

Επέκταση της δράσης σε συνεργασία με τους γονείς 

Η ενθουσιώδης συμμετοχή των παιδιών στην συνέντευξη με εικόνες, έδωσε την ιδέα 
να προχωρήσουμε στην επέκταση μέρους της δράσης στο σπίτι. Οι δέκα επιλεγμένες 
«κουνημένες» φωτογραφίες εκτυπώθηκαν και δόθηκαν στα παιδιά, τα οποία έπαιξαν 
με τους γονείς τους το παιχνίδι «Τι απεικόνισε ο φωτογραφικός φακός; Ελάτε να το 
ανακαλύψουμε μαζί!» Τα παιδιά ως ερευνητές – δημοσιογράφοι έδειχναν στους γονείς 
τις φωτογραφίες κι εκείνοι σημείωναν σε σχετικό έντυπο που τους δόθηκε τι πίστευαν 
πως απεικόνιζε η κάθε μία. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων συγκρίθηκαν με τις 
απαντήσεις των παιδιών. 
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Συμπεράσματα 

Το πρόγραμμα «Κουνημένες φωτογραφίες» είχε ως βασικό στόχο να αξιοποιήσει την 
«αποτυχία» ως ευκαιρία για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας με 
την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Η αστοχία στη χρήση του μέσου, εν προκειμένω η αδυνα-
μία της «επιτυχούς» φωτογραφικής αποτύπωσης, σε συνδυασμό με τα σχόλια των παι-
διών, έδωσαν την ιδέα για την εφαρμογή του προγράμματος και αποτέλεσαν το υλικό 
της δράσης. Η έμφαση δε δόθηκε στην εκμάθηση της ορθής χρήσης της ψηφιακής μη-
χανής, δηλαδή σε δεξιότητες που θεωρούνται βασικές για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., 
όπως θα συνέβαινε σε ένα κλασσικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αντίθετα, με αφετηρία 
ακριβώς αυτή την αστοχία στη χρήση του μέσου των Τ.Π.Ε. από τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, προτάθηκαν στους συμμετέχοντες ανατρεπτικά και πρωτότυπα ερεθίσματα, 
που προέκυψαν από την «άστοχη» χρήση του φωτογραφικού φακού, για να πειραματι-
στούν και να δημιουργήσουν.  

Οι «κουνημένες φωτογραφίες» έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν με 
τρόπο δημιουργικό, καθώς το μη καταδηλούμενο θέμα της φωτογραφίας αποτέλεσε 
ένα ανοιχτό σε ερμηνείες ερέθισμα. Στόχος δεν ήταν επομένως η μια και μοναδική, η 
«σωστή» ερμηνεία, αλλά η εντελώς «προσωπική ματιά» των συμμετεχόντων που επέ-
φερε πολλαπλές, πρωτότυπες ερμηνείες για κάθε μια από τις φωτογραφίες. Τα ανοιχτά 
σε ερμηνείες ερεθίσματα αποτέλεσαν πρόκληση για τη φαντασία των παιδιών, καθώς 
για την ερμηνεία τους επιστρατεύτηκαν περισσότερο η φαντασία παρά η λογική, όπως 
αποδείχτηκε από τη συγκριτική ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών και των ενηλί-
κων για την ίδια φωτογραφία. Για παράδειγμα, για την εικ.3 οι ερμηνείες των παιδιών 
κινήθηκαν περισσότερο στο φανταστικό (καρδιά, λάβα ηφαιστείου, φωτιά δράκου), αν 
και γνώριζαν πως είναι φωτογραφίες που τα ίδια έχουν τραβήξει ενώ, αντίθετα, οι ενή-
λικες προσπάθησαν να μαντέψουν τι πραγματικά απεικονίζεται (το δάχτυλο του φωτο-
γράφου, δέρμα, ηλιοβασίλεμα, κόκκινο πανί), χωρίς να γνωρίζουν πως το υλικό τρα-
βήχτηκε από τα ίδια τα παιδιά στο χώρο του σχολείου. 

Όσον αφορά τις Τ.Π.Ε., η αξιοποίησή τους σε όλη τη διαδικασία, από την αρχική σύλ-
ληψη της ιδέας ως την διαμόρφωση των ψηφιακών αφηγήσεων, ήταν καθοριστική για 
την διεξαγωγή της δράσης. Άλλοτε αποκλειστικά με τη χρήση των μέσων από τα παιδιά 
(φωτογραφική μηχανή), είτε σε συνεργασία με τον ενήλικο ερευνητή (χρήση ψηφιακού 
μαγνητοφώνου από κοινού) και άλλοτε με τη χρήση των μέσων από τον ενήλικο και 
τη λεκτική συμβολή των παιδιών (χειρισμός υπολογιστή για το πρόγραμμα movie-
maker), οι Τ.Π.Ε. προσέφεραν στα παιδιά μια πληθώρα δυνατοτήτων πειραματισμού 
και δημιουργίας απλών αλλά προσωπικών πολυτροπικών κειμένων. Οι B.Cope και 
M.Kalantzi (2000, 5) άλλωστε μιλούν για «Πολυγραμματισμούς», που διαμορφώνουν 
ένα διαφορετικό είδος παιδαγωγικής, στην οποία «τόσο η γλώσσα όσο και οι άλλοι 
τρόποι παραγωγής νοήματος αποτελούν δυναμικούς πόρους αναπαράστασης, οι οποίοι 
συνεχώς ανακατασκευάζονται από τους χρήστες τους». Έτσι, οι γραμμές, οι φόρμες, 
τα σχήματα και τα αντικείμενα μετατράπηκαν με τη φαντασία των παιδιών και την 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε ένα «φανταστικό» οπτικό παιχνίδι ανάμεσα στο πραγματικό 
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και το μη πραγματικό, διευρύνοντας την οπτική αντίληψη και τη δημιουργική σκέψη. 
Η οπτική αντίληψη άλλωστε για τον R.Arnheim (2007, 64) «δεν είναι μια παθητική 
καταγραφή του υλικού ερεθίσματος αλλά μια ενεργητική ασχολία του νου». Η αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε., με τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα, μπορούν να 
συμβάλλουν καθοριστικά σε μια νέα ενεργητική, συμμετοχική, παιγνιώδη, δημιουρ-
γική εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μία διδακτική παρέμβαση βασι-

σμένη στη χρήση των σωμάτων κειμένων (corpora) στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η δι-

δακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας 

κατά το σχολικό έτος 2015–16 και συγκεκριμένα κατά το διάστημα Μαρτίου – Απρι-

λίου 2016, στο πλαίσιο του Αγγλικού Γραμματισμού. Συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι 

των δύο κύκλων (τάξεων) του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (σύνολο 31 εκπαιδευόμε-

νοι: 17 από το δεύτερο και 14 από τον πρώτο κύκλο). Στόχος της παρέμβασης ήταν οι 

εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τις νοηματικές και γραμματικοσυντακτικές διαφορές 

μεταξύ των λέξεων look, watch και see μέσα από μία διεργασία ανακαλυπτικής και 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Η εφαρμογή γραπτής δοκιμασίας πριν και μετά τη διδα-

κτική παρέμβαση (pre and post testing), καθώς και η αξιολόγηση της παρέμβασης από 

τους εκπαιδευόμενους κατέδειξαν ότι, εκτός από τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι εκ-

παιδευόμενοι ενεπλάκησαν ενεργά στη μαθησιακή διεργασία, την οποία στην πλειονό-

τητά τους χαρακτήρισαν ως χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική ως προς τη 

χρήση των τριών υπό μελέτη λέξεων. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: σώματα κειμένων, εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολείο Δεύτερης Ευκαι-

ρίας, αγγλικός γραμματισμός 

Εισαγωγή 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (στο εξής ΣΔΕ) προσφέρει, μέσω ενός ευέλικτου προ-

γράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου ισότιμου με το 

απολυτήριο Γυμνασίου σε ενήλικες που διέκοψαν τη φοίτησή τους στο σχολείο πριν 

να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση (Χατζηθεοχάρους, 2010). Το πρό-

γραμμα εκπαίδευσης χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών, αντίστοιχους με ένα σχολικό 

έτος έκαστος, με ωρολόγιο πρόγραμμα 25 ωρών την εβδομάδα. Επιπλέον, πέραν των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προσφέρονται στους εκπαιδευόμενους συμβουλευτι-

κές υπηρεσίες (από σύμβουλο σταδιοδρομίας και σύμβουλο ψυχολόγο).  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, υιοθετώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, λαμβάνει 

υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων και φροντίζει να αντα-

ποκριθεί σε αυτές δημιουργώντας μία ουσιαστική σύνδεση των γνώσεων και δεξιοτή-

των που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του ΣΔΕ με την καθημερινή / επαγγελματική ζωή 

των εκπαιδευομένων. Για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ευέλικτο, έχει 
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διαθεματικό χαρακτήρα και δε βασίζεται σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 1861/08-07-2014). Η μεθοδολογία του Προγράμματος βα-

σίζεται στη βιωματική, ομαδοσυνεργατική μάθηση και στα σχέδια δράσης (project) και 

αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες με κάθε δυνατό τρόπο (Χατζηθεοχάρους, 2010). 

Πέραν της απόκτησης γνώσεων, στόχος του Προγράμματος Σπουδών στο ΣΔΕ είναι η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα αξιοποιήσουν 

στην καθημερινή κοινωνική και επαγγελματική ζωή τους. Για το λόγο αυτό το Πρό-

γραμμα Σπουδών, πέραν του ότι είναι ευέλικτο και συνδιαμορφώνεται από τον/την εκ-

παιδευτικό και τους / τις εκπαιδευόμενους/ες, βασίζεται σε επίπεδο περιεχομένου δι-

δασκαλίας, στους γραμματισμούς (literacies) (Χατζηθεοχάρους, 2010). Αναφέρονται 

ενδεικτικά ο Γλωσσικός Γραμματισμός (γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη χρήση 

της Ελληνικής γλώσσας), ο Μαθηματικός Γραμματισμός (θεωρητικές έννοιες και δε-

ξιότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά) και ο Αγγλικός Γραμματισμός (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα, απόκτηση επικοινωνιακής ευχέρειας 

ανάλογα με την κοινωνική περίσταση) (Σακελλίου & Μητσικοπούλου, 2013). Με βάση 

τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πλαισίου του ΣΔΕ και των ενήλικων εκπαιδευ-

όμενων που φοιτούν σε αυτό, και με αφορμή ερώτημα που διατύπωσε εκπαιδευόμενη 

του δεύτερου κύκλου του ΣΔΕ Κέρκυρας σε μάθημα του Αγγλικού Γραμματισμού σχε-

τικά με τις διαφορές μεταξύ των αγγλικών ρημάτων ΄look’, ‘watch’ και ‘see’, αποφα-

σίσαμε να εμπλέξουμε τους εκπαιδευόμενους σε μία διεργασία συγκριτικής μελέτης 

των τριών αυτών αγγλικών λέξεων αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων 

(corpora).  

Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (στο εξής ΗΣΚ), προσφέρουν πρόσβαση σε δείγ-

ματα αυθεντικού προφορικού και γραπτού λόγου, παρέχοντας πληροφορίες για τη συ-

χνότητα εμφάνισης ενός γλωσσικού στοιχείου ή φαινομένου, για το νόημα και τα γραμ-

ματικοσυνατακτικά χαρακτηριστικά λέξεων, για τις λεξιλογικές συνάψεις 

(collocations) μέσα σε μία φράση (Hunston, 2002). Επιπλέον, τα ΗΣΚ προσφέρουν τη 

δυνατότητα μελέτης ενός ή περισσότερων γλωσσικών στοιχείων (π.χ. λέξη, μόρφημα 

κ.ο.κ.) μέσα σε κείμενο και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με το ότι τα δείγματα λόγου στα ΗΣΚ συνοδεύονται από μεταδεδομένα 

(metadata), δηλαδή πληροφορίες για το είδος του λόγου, το μέσο και τη χρονολογία 

δημοσίευσης, προσφέρει τη δυνατότητα παρατήρησης και ανάλυσης του είδους και ύ-

φους του λόγου σε συνάρτηση με την επικοινωνιακή συνθήκη μέσα στην οποία αυτός 

εκφέρεται (Gries, 2009˙ Χαλισιάνη, 2010).  

Μέσω της επαφής τους με το ΗΣΚ οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας 

γλωσσικά δεδομένα, να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση της αγγλι-

κής γλώσσας. Η κατευθυνόμενη από δεδομένα μάθηση (data – driven learning) ενεργο-

ποιεί τον εκπαιδευόμενο, τον μετατρέπει σε ερευνητή της γλώσσας και του προσφέρει 

τη δυνατότητα να διαπραγματευθεί τη νέα γνώση τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και με 

τους συνεκπαιδευόμενούς του (Αντωνίου – Κρητικού κ.ά., 2010˙ Hunston, 2002). Η 
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αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με τα ΗΣΚ του προσφέρει την εμπειρία της ανα-

καλυπτικής μάθησης (discovery learning) (Hunston, 2002). Ο εκπαιδευόμενος κατευ-

θύνει και εστιάζει την έρευνα όπου ο ίδιος επιθυμεί, αξιολογεί τις νέες πληροφορίες 

και εμβαθύνει στα σημεία που θεωρεί πιο χρήσιμα ή ενδιαφέροντα (Χαλισιάνη, 2010). 

Η ανακαλυπτική μάθηση μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα εποικοδομητική μέσα στο πλαίσιο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εξάλλου, η παιδαγωγική έρευνα έχει πλέον καταδείξει ότι 

η χρήση των σωμάτων κειμένων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας μπορεί να συμβά-

λει στη βελτίωση της παραγωγής γραπτού λόγου, στην ανάπτυξη και διατήρηση γνω-

στικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γλώσσα (όπως η επίγνωση συγκεκριμένων 

γραμματικοσυντακτικών χαρακτηριστικών), καθώς και στην προαγωγή της ανεξαρτη-

σίας / αυτονομίας στη μάθηση (independent learning, learner autonomy) (Meunier, 

2011). Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εντάσσεται η χρήση των 

ΗΣΚ στην παιδαγωγική διεργασία (Ματθαιουδάκη, χ.η.). 

 

Περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης 

 

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015–16 και συγκε-

κριμένα κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2016 στο πλαίσιο του Αγγλικού Γραμ-

ματισμού. Συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι των δύο κύκλων του ΣΔΕ Κέρκυρας (σύ-

νολο 31 εκπαιδευόμενοι: 17 από το δεύτερο και 14 από τον πρώτο κύκλο). Στόχοι της 

διδακτικής παρέμβασης ήταν, σε επίπεδο γνώσεων: α) να αποσαφηνισθούν οι νοημα-

τικές διαφορές μεταξύ των λέξεων ‘look’, ‘see’ και ‘watch’, β) να εξοικειωθούν οι εκ-

παιδευόμενοι με τη χρήση της κατάλληλης λέξης με βάση το επικοινωνιακό πλαίσιο, 

γ) να είναι σε θέση να παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις λεξι-

λογικές συνάψεις (collocations) και τις συντακτικές δομές μέσα στις οποίες εμφανίζο-

νται οι υπό μελέτη λέξεις (π.χ. look at, take a look, look forward, look for sb / sth κ.λ.π.).  

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι στόχοι αφορούσαν α) την άσκηση των εκπαιδευομένων στη 

διερευνητική μάθηση μέσα από την ανάλυση απλών γλωσσικών δεδομένων στην ξένη 

γλώσσα, β) την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, 

γ) την από κοινού προετοιμασία μίας παρουσίασης και δ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

παρουσίασης για τους εκπαιδευόμενους που θα αναλάμβαναν να εκπροσωπήσουν την 

ομάδα τους στην ολομέλεια, παρουσιάζοντας τα ευρήματά της. Τέλος, σε επίπεδο ικα-

νοτήτων, όπως αυτές αναμενόταν να αποτυπωθούν στη δοκιμασία μετά την παρέμβαση 

(post test) και στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της δραστηριότητας, στόχοι ήταν να 

είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι: α) να χρησιμοποιούν την κατάλληλη λέξη με βάση 

την επικοινωνιακή συνθήκη και β) να επιλέγουν την κατάλληλη μορφοσυντακτική 

δομή για κάθε μία από τις τρεις υπό μελέτη λέξεις. 

 

Συνοπτικά, η διδακτική παρέμβαση, συνολικής διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, χω-

ρίστηκε στις εξής φάσεις – στάδια: α) πραγματοποίηση αναζήτησης στο British Na-

tional Corpus από την εκπαιδεύτρια για τις λέξεις – κλειδιά ‘look’, ‘see’ και ‘watch’, 

β) συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, επιλογή των φράσεων που θα δίνονταν προς με-

λέτη στους εκπαιδευόμενους, γ) κατασκευή των δοκιμασιών – τεστ για συμπλήρωση 

2239

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



από τους εκπαιδευόμενους πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση (pre and post test) 

και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της δραστηριότητας, δ) χορήγηση της γραπτής 

δοκιμασίας πριν τη διδακτική παρέμβαση (pretest), ε) πραγματοποίηση της διδακτικής 

παρέμβασης, στ) συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της δραστηριότητας 

από τους εκπαιδευόμενους και ζ) χορήγηση της γραπτής δοκιμασίας (post test), μία 

εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης.  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό μέρος της εργασίας, οι τρεις αγγλικές λέξεις 

‘look’, ‘see’ και ‘watch’ επιλέχθηκαν για τη διδακτική παρέμβαση κατόπιν ερωτήματος 

εκπαιδευόμενης του δεύτερου κύκλου του ΣΔΕ, καθώς και συνεκπαιδευόμενών της, οι 

οποίοι εξέφρασαν δυσκολίες α) στο να διακρίνουν και να συγκρατήσουν τις νοηματικές 

διαφορές μεταξύ των τριών λέξεων και β) στο να επιλέγουν το κατάλληλο ρήμα με 

βάση το πλαίσιο χρήσης της ξένης γλώσσας (context). Για την διδακτική παρέμβαση 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 180 φράσεις: 60 φράσεις για τη λέξη ‘look’, 60 για τη 

λέξη  ‘see’ και 60 για το ‘watch’.  

 

Οι φράσεις ελήφθησαν ως αποτελέσματα της αναζήτησης με βάση τις τρεις προανα-

φερθείσες λέξεις - κλειδιά στη διαδικτυακή υπηρεσία του British National Corpus 

(BNC), την οποία διαχειρίζονται οι Oxford University Computing Services εκ μέρους 

του BNC Consortium. Όλα τα δικαιώματα των κειμένων, των οποίων οι φράσεις περι-

λαμβάνονται στο British National Corpus, είναι κατοχυρωμένα 

(http://www.natcorp.ox.ac.uk/cpr.xml?ID=reference). Η αναζήτηση των λέξεων πραγ-

ματοποιήθηκε στο πλαίσιο αρχικής ελεύθερης περιήγησης – αναζήτησης στον ιστό-

τοπο του British National Corpus, διαθέσιμου μέσω του συνδέσμου του Brigham 

Young University (http://corpus.byu.edu/bnc/), χωρίς εγγραφή για πέντε έως δέκα α-

ναζητήσεις λέξεων – κλειδιών. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των φράσεων που 

δόθηκαν προς επεξεργασία στους εκπαιδευόμενους ήταν α) το να ανταποκρίνεται το 

περιεχόμενο της κάθε φράσης στο γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευομένων ώστε να 

μπορούν να τις επεξεργαστούν, β) το να περιλαμβάνεται στη φράση μία συχνά εμφα-

νιζόμενη στον προφορικό ή γραπτό λόγο συντακτική ή γραμματική δομή της υπό έ-

ρευνα λέξης, και γ) να αντιπροσωπεύονται μέσα στις φράσεις όλες οι σημαντικότερες 

λεξικογραμματικές και συντακτικές χρήσεις της κάθε υπό μελέτη λέξης.  

 

Η διδακτική παρέμβαση είχε συνολική διάρκεια τρεις διδακτικές ώρες για κάθε Κύκλο. 

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν ατομικά τη δοκιμα-

σία (pretest). Η δοκιμασία περιλάμβανε δέκα σύντομες αγγλικές φράσεις, σε κάθε μια 

από τις οποίες έπρεπε να συμπληρώσουν το κενό με την κατάλληλη λέξη διαλέγοντας 

μεταξύ τριών εναλλακτικών: look / see / watch. Παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο από 

τις φράσεις που περιλάμβανε το τεστ: α) I seem to have a problem with my internet 

connection. Can you take a …………….. at it?, β) On Saturday I am flying to Athens 

to ……………… my parents. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του τεστ οι εκπαιδευόμε-

νοι έλαβαν μία σύντομη ενημέρωση για τα σώματα κειμένων και ειδικότερα για το 

British National Corpus, καθώς και για το περιεχόμενο της δραστηριότητας.  
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Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες. Κατά την εφαρμογή της διδα-

κτικής παρέμβασης στον πρώτο κύκλο, οι συνολικά 14 εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε 

δύο ομάδες των πέντε και μία των τεσσάρων ατόμων, ενώ κατά την εφαρμογή στο 

δεύτερο κύκλο, οι 17 εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των έξι και μία των 

πέντε ατόμων. Αμέσως μετά, και πριν μοιραστούν τα φύλλα με τις φράσεις,  ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευόμενους να πουν τι πληροφορίες πιστεύουν ότι θα περιλαμβάνουν 

τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο British National Corpus για τις τρεις υπό μελέτη 

λέξεις (look, see, watch). Μερικές από τις απαντήσεις τους αφορούσαν στις νοηματικές 

διαφορές με βάση τα συμφραζόμενα (πότε ‘ταιριάζει’ καλύτερα η κάθε λέξη), στα δια-

φορετικά συντακτικά σχήματα και στις διαφορετικές της χρήσεις (ως ρήμα ή ως ουσια-

στικό). Στη συνέχεια δόθηκαν τα φύλλα με τις φράσεις στους εκπαιδευόμενους. Κάθε 

ομάδα κλήθηκε να μελετήσει συλλογικά μία από τις τρεις λέξεις για είκοσι λεπτά, να 

συγκεντρώσει τα ευρήματα – παρατηρήσεις των μελών της και στη συνέχεια να τα 

παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες.  

 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα κάθε ομάδα παρουσίασε στις υπόλοιπες τα ευρήματά 

της και μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν 

ατομικά το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Δραστηριότητας. Το ερωτηματολόγιο 

αυτό αποτελούταν από 6 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert τεσσάρων διατάξιμων απα-

ντήσεων («διαφωνώ απόλυτα», «μάλλον διαφωνώ», «μάλλον συμφωνώ», «συμφωνώ 

απόλυτα») και 2 ανοικτές ερωτήσεις. (Γαλάνης, 2012) Ο λόγος που δε δόθηκε η επι-

λογή της απάντησης «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» στις ερωτήσεις κλίμακας Likert 

ήταν ότι κρίθηκε πως όλοι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στη διδακτική παρέμ-

βαση ήταν σε θέση να διατυπώσουν σαφή άποψη για αυτή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά 

τις παραμέτρους που διερευνήθηκαν στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Δραστηριότη-

τας. Τέλος, κατά την αρχή της τρίτης διδακτικής ώρας (μία εβδομάδα μετά την υλοποί-

ηση της διδακτικής παρέμβασης) οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν ατομικά την ίδια 

δοκιμασία που είχαν συμπληρώσει πριν την παρέμβαση (post test) και συζητήθηκαν οι 

σωστές απαντήσεις.  

 

Αποτελέσματα - Αξιολόγηση της παρέμβασης 

 

Όπως προαναφέρθηκε, 17 εκπαιδευόμενοι του δεύτερου και 14 εκπαιδευόμενοι του 

πρώτου κύκλου έλαβαν μέρος στη διδακτική παρέμβαση. Από αυτούς, 16 εκπαιδευό-

μενοι από το δεύτερο κύκλο και 12 από τον πρώτο ήταν παρόντες κατά τη χορήγηση 

της δοκιμασίας τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση και τα στοιχεία από τις απα-

ντήσεις αυτών των, συνολικά 28, εκπαιδευομένων παρατίθενται στη συνέχεια. Πιο συ-

γκεκριμένα, η δοκιμασία χορηγήθηκε στους εκπαιδευόμενους αμέσως πριν και στη συ-

νέχεια μία εβδομάδα μετά από την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης (pre and 

post test) με σκοπό να διερευνηθεί τυχόν διαφοροποίηση ως προς τις γνώσεις τους για 

τη σημασία και τη χρήση των τριών λέξεων μετά από τη διδακτική παρέμβαση με τη 

χρήση του ΗΣΚ. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευόμενους του πρώτου κύκλου, ο μέσος 

όρος των σωστών απαντήσεων κατά το αρχικό τεστ (pretest) ήταν 5/10 και κατά το 
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τελικό (post test) 6.91/10, ενώ για τους εκπαιδευόμενους του δεύτερου κύκλου ο αρχι-

κός μέσος όρος ήταν 5.1/10 και ο τελικός ανήλθε στο 8.4/10. 

 

Σε ό,τι αφορά τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης δραστηριότητας, συμπληρώθηκαν πλή-

ρως και συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση 11 από τον πρώτο και 15 από το δεύτερο 

κύκλο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι εκπαιδευόμενοι του πρώτου κύκλου ανέ-

φεραν ότι μέσα από τη μελέτη των ΗΣΚ μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα το νόημα 

των υπό μελέτη αγγλικών λέξεων («συμφωνώ απόλυτα» = 10, «μάλλον συμφωνώ» =1). 

Ανάλογος ήταν και ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα 

με τις εξής δηλώσεις του ερωτηματολογίου: «θα ήθελα να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα 

ΗΣΚ στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας»και «μέσα από τη μελέτη των ΗΣΚ έμαθα 

κάτι που μου έκανε εντύπωση ή μου φάνηκε ενδιαφέρον» («συμφωνώ απόλυτα» = 10, 

«μάλλον συμφωνώ =1). Οι απόψεις φάνηκε να διίστανται στην επόμενη δήλωση: «Η 

μελέτη των ΗΣΚ μου φάνηκε δύσκολη»: 1 εκπαιδευόμενος απάντησε πως συμφωνεί 

απόλυτα, 5 πως μάλλον συμφωνούν, 3 μάλλον διαφωνούν και 2 διαφωνούν απόλυτα. 

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση «πιστεύω ότι μετά από τη δραστηριότητα με τα ΗΣΚ θα 

θυμάμαι καλύτερα το νόημα ή τη σύνταξη μίας λέξης», 10 εκπαιδευόμενοι του πρώτου 

κύκλου ανέφεραν ότι συμφωνούν απόλυτα και ένας ότι μάλλον διαφωνεί. Τέλος, 8 εκ-

παιδευόμενοι ανέφεραν ότι διαφωνούν απόλυτα με την έκτη και τελευταία δήλωση του 

ερωτηματολογίου: «Η μελέτη του ΗΣΚ μου φάνηκε βαρετή», 1 απάντησε ότι μάλλον 

διαφωνεί και 2 ότι συμφωνούν απόλυτα.  

 

Από τις απαντήσεις των 15 εκπαιδευόμενων του δεύτερου κύκλου που συμπλήρωσαν 

το ίδιο ερωτηματολόγιο προκύπτουν τα εξής: Για την πρώτη δήλωση: «μέσα από τη 

μελέτη των ΗΣΚ μπόρεσα να κατανοήσω καλύτερα το νόημα ορισμένων αγγλικών λέ-

ξεων» υπήρχαν 13 εκπαιδευόμενοι οι οποίοι απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα και 2 

ότι μάλλον συμφωνούν.  Επίσης, 10 συμφώνησαν απόλυτα και 5 ανέφεραν ότι μάλλον 

συμφωνούν με τη δήλωση: «θα ήθελα να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα ΗΣΚ στο μάθημα 

της αγγλικής γλώσσας», ενώ 13 συμφώνησαν απόλυτα και 2 ανέφεραν ότι μάλλον συμ-

φωνούν με τη δήλωση: «μέσα από τη μελέτη των ΗΣΚ έμαθα κάτι που μου έκανε ε-

ντύπωση ή μου φάνηκε ενδιαφέρον». Σε ό,τι αφορά τις 3 επόμενες δηλώσεις, οι απα-

ντήσεις κατανεμήθηκαν ως εξής: α) «Η μελέτη των ΗΣΚ μου φάνηκε δύσκολη»: 1 

«συμφωνώ απόλυτα», 3 «μάλλον συμφωνώ», 5 «μάλλον διαφωνώ» και 6 «διαφωνώ 

απόλυτα», β) «πιστεύω ότι μετά από τη δραστηριότητα με τα ΗΣΚ θα θυμάμαι καλύ-

τερα το νόημα ή τη σύνταξη μίας λέξης»: 10 «συμφωνώ απόλυτα» και 5 «μάλλον συμ-

φωνώ» και γ) «Η μελέτη του ΗΣΚ μου φάνηκε βαρετή» 1 «συμφωνώ απόλυτα», 2 

«μάλλον διαφωνώ» και 12 «διαφωνώ απόλυτα». 

 

Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν ανοικτές και είχαν ως εξής: 

«γράψτε κάτι που μάθατε σήμερα σχετικά με κάποια από τις λέξεις που αναλύσατε 

μέσα από το ΗΣΚ και σας φάνηκε ενδιαφέρον» και «γράψτε τα σχόλια και τις παρατη-

ρήσεις σας σχετικά με τη σημερινή δραστηριότητα με το ΗΣΚ». Αναφέρονται ενδει-

κτικά μερικές από τις απαντήσεις εκπαιδευμένων στην πρώτη ερώτηση (απαντήσεις 
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εκπαιδευομένων δεύτερου κύκλου): «το ρήμα ‘look’ το συναντάμε συχνά με την πρό-

θεση ‘at’», «το ρήμα ‘look’ με ‘at’», «το ‘see’ είναι όταν θέλω να πω κάτι μεταφορικά. 

Το ‘watch’ είναι κάτι παρακολουθώ κάτι με προσοχή. ‘Watch’ είναι και ουσιαστικό 

π.χ. ρολόι», «watch T.V, watch the game», «σήμερα έμαθα για τα ρήματα see, look και 

watch. Πριν από το μάθημα δεν ήξερα να τα χωρίζω», «όταν βλέπω τηλεόραση βά-

ζουμε watch», «το see σημαίνει μεταφορικά και ‘καταλαβαίνω’». (Απαντήσεις εκπαι-

δευομένων πρώτου κύκλου): «η διαφορετική έννοια του watch μου έκανε εντύπωση», 

«the word that I like was the ‘watch’. I learn the differns ‘watch him go’, ‘watch him 

come’», «ότι η λέξη watch χρησιμοποιείται τόσο συχνά ως ρήμα», «μάθαμε πού χρη-

σιμοποιούμε το look, watch, see. Όταν έχει at πάει look. Όταν έχει ‘see me as’ πάει 

‘see’».  

 

Τέλος παρατίθενται ενδεικτικά μερικά από τα σχόλια και παρατηρήσεις των εκπαιδευ-

ομένων του δεύτερου και στη συνέχεια του πρώτου κύκλου: «μου άρεσε η σημερινή 

δραστηριότητα και γενικά και η ομαδική δραστηριότητα με τους συμμαθητές μου», 

«μου άρεσε αρκετά γιατί κατάφερα νε ξεχωρίζω λέξεις», «μας βοήθησε η συζήτηση 

μεταξύ μας. Μας βοήθησε που μας μίλαγες συχνά στα αγγλικά», «ενδιαφέρον πολύ». 

Παρατηρήσεις εκπαιδευομένων πρώτου κύκλου: «να ξαναγίνει», «η σημερινή δραστη-

ριότητα μου άρεσε πολύ θα ήθελα να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο γιατί τα θεωρώ πολύ 

χρήσιμα. Είναι κάτι βασικό που πρέπει να ξέρουμε», «θα ήθελα να τα ξανακάνουμε 

άλλη μία φορά επανάληψη», I like too much I want to do again», «είναι πάρα πολύ 

καλή η δραστηριότητα θα μου άρεσε να την ξανακάνουμε και σε άλλες λέξεις». Τέλος 

να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν αρνητικά σχόλια από εκπαιδευόμενους και ότι από τα 

συνολικά 26 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν πλήρως και αναλύθηκαν, υπήρξε ένα 

στο οποίο δε συμπληρώθηκαν οι δύο τελευταίες ανοικτές ερωτήσεις.  

 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

Ήδη από την χορήγηση της αρχικής δοκιμασίας (pretest) η πλειοψηφία των εκπαιδευ-

όμενων εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αποσαφήνιση των διαφορών μεταξύ των τριών 

λέξεων και ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία τόσο στο να διακρίνουν τις νοημα-

τικές διαφορές μεταξύ τους όσο και στο να χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη λέξη με 

βάση το επικοινωνιακό πλαίσιο (context). Επίσης στην πλειοψηφία τους έδειξαν ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον για τα ΗΣΚ ως πηγή πληροφοριών για τη χρήση της γλώσσας, όχι 

μόνο κατά την αρχική ενημέρωση, αλλά κυρίως όταν ήρθαν σε επαφή με τις φράσεις – 

αποτελέσματα της αναζήτησης στο British National Corpus και κλήθηκαν να αναλά-

βουν ρόλο ερευνητή.  

 

Το γεγονός ότι η κάθε ομάδα μελέτησε μία διαφορετική λέξη και παρουσίασε στις υ-

πόλοιπες τα συμπεράσματα – παρατηρήσεις για τη λέξη αυτή φάνηκε πως είχε διπλό 

όφελος: αφ’ ενός τα μέλη της κάθε ομάδας, πέραν του προσωπικού ενδιαφέροντος, 

γνώριζαν ότι είχαν την ευθύνη να προσφέρουν στα μέλη των υπόλοιπων ομάδων όσο 

το δυνατό περισσότερα και πιο χρήσιμα στοιχεία με βάση το υλικό που είχαν να επε-
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ξεργαστούν. Αφ’ ετέρου, τα μέλη κάθε ομάδας είχαν περιέργεια να ακούσουν τα ευρή-

ματα των άλλων ομάδων, να διερευνήσουν τυχόν ομοιότητες ή διαφορές με τα δικά 

τους ευρήματα και να αποσαφηνίσουν στοιχεία που αφορούν το νόημα, τη σύνταξη και 

το γραμματικό χαρακτήρα της κάθε λέξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εφαρ-

μογή της διδακτικής παρέμβασης και στους δύο Κύκλους, εκπαιδευόμενοι εκδήλωναν 

ενθουσιασμό για τις πληροφορίες που αντλούσαν από τη μελέτη των φράσεων του 

British National Corpus, ανέφεραν ότι τους εντυπωσίαζε το γεγονός ότι οι φράσεις α-

ποτελούν δείγματα αυθεντικού προφορικού και γραπτού λόγου και ζητούσαν να εφαρ-

μοστεί η ίδια διαδικασία για τη μελέτη άλλων γλωσσικών φαινομένων στο πλαίσιο του 

αγγλικού γραμματισμού.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως έδειξαν μερικά από τα σχόλια των εκπαιδευομένων στο 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Δραστηριότητας, οι ίδιοι έδωσαν έμφαση στο «πώς συ-

ναντάμε» μία λέξη ή φράση» και όχι στο «αν είναι σωστή» με τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο. Κατά συνέπεια, φαίνεται πως οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν ότι από τη μελέτη 

των ΗΣΚ εξάγονται περιγραφικά (descriptive) συμπεράσματα για τη χρήση της γλώσ-

σας και όχι υποδείξεις για ορθή χρήση (prescriptive) (McCarthy, 2006˙ Yoon, 2008). 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την παιδαγωγική έρευνα που αναδεικνύει τη χρησιμό-

τητα της μελέτης των ΗΣΚ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας για την επίτευξη επι-

κοινωνιακών σκοπών (Meunier, 2011). 

 

Όπως καταδείχθηκε αφ’ ενός από τη δοκιμασία πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

(pre and post testing) και αφ’ ετέρου από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου αξιολό-

γησης της δραστηριότητας, η διδακτική παρέμβαση με τη χρήση των σωμάτων κειμέ-

νων επέφερε αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων 

και τους φάνηκε χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευόμε-

νους του δεύτερου κύκλου, η άνοδος του μέσου όρου απόδοσης στο τεστ κατά 3.3 μο-

νάδες μία εβδομάδα μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι ενδεικτική της αλλαγής στο 

επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων εύστοχης επιλογής των λέξεων με βάση το γλωσσικό 

πλαίσιο (linguistic context). Η μεγαλύτερη άνοδος του μέσου όρου που παρατηρήθηκε 

στο δεύτερο εν συγκρίσει με τον πρώτο κύκλο πιθανόν να οφείλεται στο ότι το αρχικό 

ερώτημα σχετικά με τη χρήση των τριών λέξεων που τελικώς επιλέχθηκαν για μελέτη 

μέσω του ΗΣΚ τέθηκε από εκπαιδευόμενη του δεύτερου κύκλου, ενώ αρκετοί εκπαι-

δευόμενοι μοιράστηκαν το ίδιο ερώτημα. Άρα το γεγονός ότι η έρευνα ανταποκρίθηκε 

στα ενδιαφέροντα των μελών της συγκεκριμένης ομάδας πιθανόν συνέβαλε στο να ε-

μπλακούν πιο ουσιαστικά στη μαθησιακή διεργασία και να επωφεληθούν γνωστικά 

από τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη θεωρία 

της εκπαίδευσης ενηλίκων (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008). 

 

Εξαιτίας του μικρού αριθμού των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στη διδακτική πα-

ρέμβαση, έμφαση δόθηκε στο παιδαγωγικό και όχι στο ερευνητικό μέρος της παρέμ-

βασης. Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση της παρέμβασης, οι στόχοι αφορού-

σαν πρωτίστως στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας διδακτικής παρέμβασης η οποία 

να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, να τους φανεί 
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ευχάριστη και εποικοδομητική σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Από 

τη σκοπιά αυτή φαίνεται πως η παρέμβαση ανταποκρίθηκε στους στόχους της. Μελλο-

ντική έρευνα για την αξιοποίηση των ΗΣΚ στη διδασκαλία θα μπορούσε να συμπερι-

λάβει δύο ομάδες – ελέγχου και πειραματική – για να οδηγήσει σε ποσοτικά μετρήσιμα 

και γενικεύσιμα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το γνωστικό αποτέλεσμα. Τέλος, μετά 

την πρώτη επαφή των εκπαιδευομένων με τα ΗΣΚ και στο πλαίσιο ενός διαθεματικού 

σχεδίου δράσης, θα μπορούσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι να αναζητήσουν τα δεδομένα 

από το ΗΣΚ, ερχόμενοι σε άμεση και πιο ουσιαστική επαφή με αυτά και αξιοποιώντας 

τις νέες τεχνολογίες συνδυάζοντας τον πληροφορικό με τον αγγλικό – και ίσως παράλ-

ληλα τον ελληνικό - γραμματισμό. 
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«Μαθαίνοντας στην πράξη!» Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός διαφόρων μορφών τέ-
χνης (π.χ. λογοτεχνίας, ζωγραφικής, μουσικής)  με τη νεοελληνική γλώσσα, την 

ιστορία και την …οικολογία! 

Μαυρομματίδου Σταυρούλα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02,  

Υποψ. Διδάκτορας Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.  
stavrmav@hotmail.com 

 

Μαυρομματίδης Ανέστης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

anestistheg@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση περιλαμβάνει τη διδασκαλία του λογοτεχνικού 
κειμένου του Στρατή Μυριβήλη «Τα ζα» της Γ’ Γυμνασίου μέσα από ένα ιδιαίτερο 
«πάντρεμα» ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Αξιοποιώντας γνώσεις φιλολογικών 
μαθημάτων (λογοτεχνίας, γλώσσας, ιστορίας) αλλά και θετικών επιστημών (π.χ. πλη-
ροφορικής), οι μαθητές  συνειδητοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου τόσο 
στον άνθρωπο, όσο και το φυσικό περιβάλλον, αξιολογούν τη δράση μη κυβερνητικών 
Οργανισμών (π.χ. Greenpeace) στην προστασία του πλανήτη, προβληματίζονται, ευαι-
σθητοποιούνται και τελικά ενεργοποιούνται ως πολίτες. Μέσα από μία διερευνητική-
ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες εργασίας και βοη-
θούμενοι από ποικίλα εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ιστοσελίδες και διαδι-
κτυακές εφαρμογές), ασκούνται  στην παραγωγή λόγου διαφορετικών κειμενικών ει-
δών, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και τελικά απολαμβάνουν τη μαθησιακή διαδικα-
σία, μαθαίνοντας στην πράξη μακριά από τη δασκαλοκεντρική χειραγώγηση. Παράλ-
ληλα, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, ενώ αποκτούν ψηφιακές και μεταγνωστι-
κές ικανότητες που θεωρούνται τόσο απαραίτητες για την κοινωνία του μέλλοντος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μυριβήλης, Λογοτεχνία, Γ’ Γυμνασίου, Πόλεμος- Ειρήνη, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης υιοθετεί τη διαθεματική προσέγγιση της γνώ-
σης επιδιώκοντας τη ριζική αλλαγή στη μαθησιακή διαδικασία (Χατζημιχαήλ, 2010). 
Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση συνεπάγεται διακλαδικές συσχετίσεις μεταξύ 
γνωστικών αντικειμένων, αλλά και θεματοκεντρικές εφαρμογές, δηλαδή μελέτη θεμά-
των που ανακύπτουν από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (Κουλουμπαρίτση, χ.η.). 
Επομένως, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο πλαί-
σιο των διακριτών μαθημάτων του σχολικού προγράμματος ή να ενσωματωθούν σε 
ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Ματσαγγούρας, 2002).  

Και στις δύο περιπτώσεις, η γνώση αντιμετωπίζεται ολιστικά, εφόσον αξιοποιούνται 
στοιχεία από διάφορες περιοχές μάθησης, με αποτέλεσμα οι μαθητές α) να εντάσσουν 
τη γνώση σε ένα πλαίσιο δίνοντάς της νόηµα και β) να εμπλέκονται ενεργά με αυξα-
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νόμενο ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, όχι απλά βελτιώνονται τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα σε κάθε γνωστική περιοχή, αλλά και προετοιμάζονται τα παιδιά 
στο δρόμο της δια βίου μάθησης. Κι αυτό γιατί η διαθεματική διδασκαλία «επιδρά θε-
τικά στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, συμπεριφορών, στην κοινωνικο-
ποίηση των μαθητών, στη γλωσσική τους καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και στην ενίσχυση της εσωτερικής τους παρακίνησης» (Χατζημιχαήλ, 2010: 
212). 

Το συγκεκριμένο, λοιπόν, σενάριο διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις αρχές της διαθεμα-
τικής προσέγγισης, επιδιώκει οι μαθητές: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

• Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Μυριβήλη, τη γλώσσα και το ύφος του. 
• Να περιγράφουν τις συνέπειες ενός πολέμου στο φυσικό περιβάλλον και ειδικά 

το ζωικό κόσμο. 
• Να γνωρίσουν τους σημαντικότερους πολέμους της Ελληνικής ιστορίας κατά 

τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, με έμφαση στον Α’ Παγκόσμιο. 
• Να αναφερθούν στη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, επισημαίνοντας τόσο θε-

τικά στοιχεία (εργασία, συναισθηματικοί δεσμοί) όσο και αρνητικά (κακομετα-
χείριση, εξόντωση). 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να αντιληφθούν την αγριότητα και τον παραλογισμό του πολέμου μέσα από 
ένα δείγμα αντιπολεμικής πεζογραφίας. 

• Να εφαρμόζουν τις γνώσεις  που απέκτησαν για το ρεαλιστικό τρόπο γραφής 
στο υπο εξέταση κείμενο. 

• Να συγκρίνουν λογοτεχνικά κείμενα και να αντιληφθούν την επίδραση που α-
σκεί το ένα στο άλλο (διακειμενικότητα). 

• Να αξιολογούν τη δράση μη κυβερνητικών Οργανισμών (π.χ. Greenpeace) στην 
προστασία του πλανήτη. 

• Να συνειδητοποίησουν το ρόλο της τέχνης στη μετάδοση αντιπολεμικών μηνυ-
μάτων. 

• Να παραγάγουν λόγο προσαρμοσμένο σε διάφορες επικοινωνιακές περιστά-
σεις. 

• Να αξιοποιούν τα εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, για την παρουσίαση 
των εργασιών τους. 

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να ευαισθητοποιηθούν για την απειλή εξαφάνισης των ζώων και να ενεργοποι-
ηθούν ως πολίτες. 

• Να κινητοποιηθούν για την επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης. 
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Τέλος,  στόχος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν τις ακόλουθες οριζόντιες ικανότη-
τες: 

• Την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, συνεργατικότητας. 
• Την ανάληψη πρωτοβουλιών. 
• Την ψηφιακή και μεταγνωστική ικανότητα («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»). 
• Την κοινωνική ικανότητα που συνδέεται με την έννοια του πολίτη.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το διδακτικό αυτό σενάριο βασίζεται στην εποικοδομιστική, διερευνητική-ανακαλυ-
πτική, μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές δεν απο-
στηθίζουν κείμενα, αλλά αναλύουν, ερευνούν  και δημιουργούν με βάση αυτά που ήδη 
γνωρίζουν (Hanley, 1994). Μαθαίνουν μόνοι τους, κάνοντας χρήση των προσωπικών 
εμπειριών και γνώσεων, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, «ανακαλύπτουν» ατομικά τη 
γνώση (Μαυρομματίδου, 2015β). Έτσι, η σχολική εκπαίδευση παύει να είναι αποκλει-
στικά δασκαλοκεντρική, αφού στο επίκεντρο βρίσκονται οι ίδιοι οι μαθητές και η προ-
σπάθεια ικανοποίησης των αναγκών τους. Ενθαρρύνεται η αυτονομία τους, ενώ πα-
ράλληλα αναδεικνύεται η αξία της συνεργασίας και καλλιεργείται ο διάλογος και η 
επικοινωνία μεταξύ τους (Μαυρομματίδου, 2015α). 

Χρονική Διάρκεια σεναρίου- Εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται 

Για την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης των πέντε περίπου διδακτικών ωρών 
απαιτούνται: 

Πίνακας, φωτογραφίες/ εικόνες, βιβλίο, φωτοτυπίες φύλλων εργασίας με ερωτήσεις, 
επιλεγμένες διαδικτυακές εφαρμογές και ιστοσελίδες ηλεκτρονικού υπολογιστή,  
μπλοκ σχεδίου, βίντεο. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του/της εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών 
με τα ακόλουθα εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή: 

1. Το Διαδίκτυο (πλοήγηση, ιστοεξερεύνηση) 
2. το Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word), 
3. τα Λογισμικά παρουσιάσεων (PowerPoint, Prezi), 
4. Διάφορες εφαρμογές (π.χ. Χρονογραμμή Timerime, Αφίσα με το πρόγραμμα 

Glogster). 

Για το λόγο αυτό, θα μπορούσε να συμμετέχει και ο καθηγητής Πληροφορικής στο όλο 
πρόγραμμα ή να προηγηθούν κάποιες ώρες εξοικείωσης των μαθητών στη χρήση βα-
σικών εργαλείων ΤΠΕ (Μαυρομματίδου & Μαυρομματίδης, υπό έκδοση). 
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Πορεία Διδασκαλίας 

Προκειμένου να υποκινηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών είναι αναγκαία η διαμόρφωση 
κατάλληλου μαθησιακού κλίματος. Για το λόγο αυτό, το μάθημα ξεκινά με την τεχνική 
του καταιγισμού ιδεών, θέτοντας την ακόλουθη ερώτηση: «Τι σας έρχεται στο μυαλό 
ακούγοντας τη λέξη πόλεμος», προτρέποντας τα παιδιά να πουν αυθόρμητα όσες πε-
ρισσότερες ιδέες μπορούν (3 λεπτά).  Μετά την καταγραφή τους στον πίνακα και την 
ταξινόμησή τους, ακολουθεί σχολιασμός των κατηγοριών με την τεχνική των ερωτή-
σεων-απαντήσεων και γίνεται η σύνδεση με το θέμα (4 λεπτά).  

Μάλιστα, προκειμένου να φανεί εναργέστερα η αγριότητα του πολέμου  και να ευαι-
σθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι μαθητές, παρουσιάζονται οι ακόλουθες φωτο-
γραφίες με τις συνέπειες του πολέμου (επίδειξη) και σχολιάζεται σύντομα το περιεχό-
μενό τους (συζήτηση για 3 λεπτά). 

   

Ανθρώπινες Απώλειες                                                 Ψυχολογικές Συνέπειες 

    

              Καταστροφές στο Φυσικό Περιβάλλον                                               Πείνα                                                                                                                                         

Μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, ακολουθεί η ανάγνωση του κειμένου και μια 
πρώτη επιφανειακή επεξεργασία του (θέμα, χωρισμός σε ενότητες-πλαγιότιτλοι, περι-
γραφή της περιπέτειας των γαϊδάρων κ.λ.π.) με τη μέθοδο των ερωτήσεων- απαντή-
σεων και της συζήτησης (20 λεπτά).  
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Η πρώτη διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με το χωρισμό σε ομάδες, τη διανομή των 
φύλλων εργασίας και τις απαραίτητες επεξηγήσεις για την όλη διεργασία (10 λεπτά). 

Τη δεύτερη και τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας (φιλο-
λόγων, ιστορικών, λογοτεχνών, δημοσιογράφων και καλλιτεχνών) αναλαμβάνουν δια-
φορετικές δραστηριότητες και ασκήσεις που προάγουν τη δημιουργικότητα και την 
κριτική σκέψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μία δραστηριότητα κάθε ομάδας σχετίζεται 
με το υποεξέταση κείμενο, ενώ η άλλη απαιτεί συνθετότερες δεξιότητες και απαραί-
τητα χειρισμό εργαλείων του ηλεκτρονικού υπολογιστή, με στόχο τον ψηφιακό γραμ-
ματισμό των μαθητών. Σε διαφορετικές μάλιστα εργασίες (πρβλ. ομάδα λογοτεχνών 
και καλλιτεχνών) αξιοποείται και η τέχνη και καταδεικνύεται η σπουδαιότητά της στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν επαρκέσει ο διαθέσιμος χρόνος οι μα-
θητές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο σπίτι. 

Κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες οι μαθητές – κατά ομάδες- προβαίνουν σε 
σύντομες εισηγήσεις, επιδεικνύοντας το παραγόμενο υλικό και δεχόμενοι την ανατρο-
φοδότηση των συμμαθητών τους. 

Το μάθημα ολοκληρώνεται με το ακόλουθο βίντεο 
http://www.antenna.gr/news/World/article/338505/oi-epiptoseis-toy-polemoy-sta-
paidia-se-1-5-lepto (1,5 λεπτό) που κλείνει το θέμα καταδεικνύοντας τις θλιβερές συ-
νέπειες του πολέμου αυτή τη φορά στον ψυχισμό των μικρών παιδιών. 

Ως εργασία για το σπίτι θα μπορούσε να δοθεί η δραματοποίηση ενός διαλόγου (που 
θα γράψουν οι ίδιοι οι μαθητές) ανάμεσα σε ένα παιδί και τον πατέρα του για τα αίτια 
και τις συνέπειες του πολέμου (ή ενδεχομένως κάποια μελέτη περίπτωσης που θα δοθεί 
απ’τον εκπαιδευτικό στους μαθητές). 

Επίλογος 

Οι μαθητές με το παρόν σενάριο αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση, υιοθετούν κρι-
τική στάση και διαμορφώνουν υπεύθυνες απόψεις και πεποιθήσεις. Αντιλαμβάνονται 
την αγριότητα και τον παραλογισμό του πολέμου, ευαισθητοποιούνται αναφορικά με 
την απειλή εξαφάνισης των ζώων και συνειδητοποιούν το ρόλο της τέχνης στη μετά-
δοση αντιπολεμικών μηνυμάτων. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε 
κοινές δράσεις, αναπτύσσοντας διάλογο και σεβόμενοι τη γνώμη των συμμαθητών 
τους. Τέλος, χρησιμοποιούν ποικιλότροπα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (για δη-
μιουργία χρονογραμμής, αφίσας, παρουσιάσεων, εύρεση πληροφοριών, σύνταξη κει-
μένων κτλ.), γεγονός που βοηθά στην ανάπτυξη συνεργατικών ικανοτήτων και στη 
συλλογική οικοδόμηση της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 2002). 
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schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/212-225.pdf (Προσπελά-
στηκε στις 4/4/2016). 

Φύλλα εργασίας 

Φιλόλογοι 

1. Αφού αντλήσετε πληροφορίες για το Μυριβήλη απ’τους διαδικτυακούς τόπους 
www.ekebi.gr και  www.potheg.gr να δημιουργήσετε μια προβολή παρουσία-
σης (PowerPoint) αναφορικά με τη ζωή και το έργο του. Χρήσιμο μπορεί να 
είναι και το εκπαιδευτικό βίντεο για το συγγραφέα απ’τη σειρά της εκπαιδευτι-
κής τηλεόρασης (http://www.edutv.gr/deyterobathmia/stratis-myrivilis)  
(2011). [Αν δεν έχετε διαθέσιμο χρόνο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και 
στο σπίτι]. 

2. Να μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο και στη συνέχεια να σχολιάσετε.                                                  
Α. Ποια είναι η γλώσσα του συγγραφέα;                                                                                           
Β. Πώς διαφοροποιείται το ύφος του απ’την αρχή μέχρι το τέλος του αποσπά-
σματος; Γιατί; Τι θέλει να πετύχει; 

Ιστορικοί 

1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις (και ενδεχόμενη έρευνα) ποιος είναι ο πό-
λεμος στον οποίο αναφέρεται το απόσπασμα και από ποια σημεία γίνεται αντι-
ληπτό αυτό; Να καταγράψετε συνοπτικά τα αίτια, τις συνέπειες και τα σημα-
ντικότερα γεγονότα. 

2. Σε μία χρονογραμμή (π.χ. www.timerime.gr) να παρουσιάσετε τους σημαντι-
κότερους πολέμους της Ελληνικής ιστορίας κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου 
αιώνα. Μπορείτε να προσθέσετε και φωτογραφίες, ήχο δικής σας επιλογής, ώ-
στε να γίνει το αποτέλεσμα περισσότερο εντυπωσιακό! 

Λογοτέχνες 

1. Συγκρίνετε την αντίδραση των ζώων μπροστά στη χαρά της ζωής και τη γενι-
κότερη ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος του Μυριβήλη με την αντίδραση 
των ανθρώπων μπροστά στον πειρασμό της φύσης στους «Ελεύθερους Πολιορ-
κημένους» του Σολωμού. Τι παρατηρείτε; Πώς επιδρά το ένα έργο στο άλλο; 

2. Αφού   Α. διαβάσετε πληροφορίες για το ρεαλισμό (ενδεικτική ιστοσελίδα: 
http://www.greek-
language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?detai
ls=88 ) και 

3. καταγράψετε τις ρεαλιστικές εικόνες της ζωοκτονίας με τις οποίες ο Μυριβήλης 
πετυχαίνει να καταδείξει το αποτρόπαιο του πολέμου, 

4. να δημιουργήσετε μία προβολή παρουσίασης (Prezi) με θέμα: «Ο Ρεαλισμός 
στη Ζωή εν Τάφω του Μυριβήλη (Ενότητα «Τα ζα»). 
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Δημοσιογράφοι 

1. Ποια η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, όπως διαπιστώνεται στο απόσπασμα; 
Με βάση το κείμενο, την ιστοσελίδα της Greenpeace 
(http://www.greenpeace.org/greece/el/ ), αλλά και τη γενικότερη εμπειρία σας 

2. Να καταγράψετε θετικά (π.χ. συντροφιά) και αρνητικά (π.χ. κακομεταχείριση) 
παραδείγματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

3. Στη συνέχεια να συντάξετε σε ένα έγγραφο επεξεργαστή κειμένων (Word) ένα 
άρθρο για τη σχολική εφημερίδα με θέμα «Ζώα που απειλούνται». 

4. Ως δημοσιογράφοι, αναλαμβάνετε να πάρετε συνέντευξη από ένα παιδί του ο-
ποίου η χώρα μαστίζεται απ’τον πόλεμο. Τι ερωτήσεις θα κάνατε και με ποιες 
φωτογραφίες θα πλαισιώνατε την ανάρτησή σας; Παρουσιάστε τα σε ένα Pow-
erPoint. 

 

Καλλιτέχνες 

1. Ποιες είναι οι συνέπειες του πολέμου, έτσι όπως παρουσιάζονται στο κείμενο; 
Να αναζητήσετε άλλα ποιήματα (π.χ. Καββαδία «Στο άλογό μου», Βάρναλη «Η 
μπαλάντα του κυρ Μέντιου»), πίνακες ζωγραφικής (π.χ. «Guernica» του Πι-
κάσο http://www.pablopicasso.org/guernica.jsp), τραγούδια, ζωγραφιές κτλ. με 
αντιπολεμικό περιεχόμενο και να τα συμπεριλάβετε σε μία προβολή παρουσιά-
σεων. 

2. Να δημιουργήσετε μια αφίσα (με τη διαδικτυακή εφαρμογή glogster), ζωγρα-
φιά ή τραγούδι (με κατάλληλους στίχους/μουσική), με στόχο να περάσετε το 
δικό σας αντιπολεμικό μήνυμα. 
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«Μπλε τεχνο-λύσεις!» Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για τις σύγχρονες τε-
χνολογικές προτάσεις κατά των θαλάσσιων προβλημάτων. 

Μοσχίδης Χρήστος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, MSc 

cmoschid@gmail.com 

Περίληψη  

Με το παρόν Διδακτικό Σενάριο και με τη χρήση Τ.Π.Ε., μαθητές της Ε΄ τάξης διερεύ-
νησαν μερικές από τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που προτείνονται για την αντι-
μετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων των θαλασσών, της ρύπανσης από σκου-
πίδια, της μόλυνσης από πετρέλαιο, της ανόδου της στάθμης της και της υπεραλίευσης. 
Για την επεξεργασία της νέας γνώσης χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας που παρέπε-
μπαν σε διαδικτυακές πηγές. Διερευνήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των σύγχρονων ε-
φευρέσεων, το εύρος εφαρμογής τους, το κόστος και η αναμενόμενη αποτελεσματικό-
τητά τους. Δόθηκε προσοχή στην ακρίβεια της γλωσσικής έκφρασης των μαθητών, 
στην κριτική τους ικανότητα,  στη φαντασία και στην εφευρετικότητά τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Προβλήματα θαλασσών, Τεχνολογία, εφευρέσεις 

Abstract 

This Teaching Scenario enabled pupils of the fifth class to explore some of the latest 
technological proposals confronting the major environmental sea problems like pollu-
tion, oil contamination, rising of the sea level and overfishing. For the processing of 
new knowledge Teaching Scenario used worksheets prepared by the teacher which ref-
erence to online sources. It had investigated modern inventions, their range of applica-
tion, costs and their expected effectiveness. Attention has been paid to the accuracy of 
the linguistic expression of students in their critical ability, imagination and their inge-
nuity. 

Key-words: Environmental sea problems, Technology, inventions 

Εισαγωγή  

Οι θάλασσες καλύπτουν τα 3/4 της επιφάνειας του πλανήτη. Αποτελούν τα πλουσιό-
τερα και πιο ποικιλόμορφα φυσικά περιβάλλοντα, παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στο πα-
γκόσμιο κλίμα και στη διατήρηση της ζωής. Λαοί στηρίζουν την επιβίωσή τους πάνω 
της ενώ αποτελούν ανοιχτό ορίζοντα σπουδαίων ανακαλύψεων και άνθισης πολιτι-
σμών από την αρχαιότητα ως σήμερα. Στην εποχή μας, η πίεση που ασκείται στις θά-
λασσες με την υπερεκμετάλλευση των πόρων της είναι τεράστια και προκαλεί συστη-
ματικά σημαντική υποβάθμισή τους. Οι άνθρωποι έχουμε παρεισφρήσει στα πιο απο-
μακρυσμένα και καλά προστατευμένα θαλάσσια οικοσυστήματα υπονομεύοντας την 
ύπαρξή τους με την υπεραλίευσή τους. Μόνο στη Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
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Περιβάλλοντος έδειξε πως το 65% έως και 79% των ψαριών κινδυνεύει από την υπε-
ραλίευση (Greenpeace, 2013). Χρησιμοποιούμε  τους ωκεανούς σαν τεράστιες αποθή-
κες απόρριψης δεκάδων εκατομμυρίων τόνων απορριμμάτων εκ των οποίων το 80% 
είναι πλαστικά. Το τελικό μέγεθος των πλαστικών σκουπιδιών μετά από χρόνια περι-
πλάνησής τους στους ωκεανούς, που φτάνει τα 5 χιλιοστά, επιτρέπει να εισέρχονται 
εύκολα στην τροφική αλυσίδα, να αποθηκεύονται στη σάρκα των ψαριών και από κει 
να καταλήγουν στο στομάχι μας (Marlisco, 2015). Ρυπαίνουμε τους ωκεανούς με στε-
ρεά και υγρά απόβλητα υπονομεύοντας κάθε μορφή ζωής. Η ρύπανση από χερσαίες 
πηγές υπολογίζεται πως ευθύνεται για το 44% περίπου των αποβλήτων που καταλή-
γουν στη θάλασσα ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές για το 12%. Το 1989 το πετρελαιοφόρο 
Exxon Valdez που απέπλεε κοντά στις ακτές της Αλάσκας βυθίστηκε με αποτέλεσμα 
χιλιάδες τόνοι αργού πετρελαίου να διαρρεύσουν στο ευαίσθητο περιβάλλον. Οι συνέ-
πειες του τραγικού εκείνου γεγονότος είναι ορατές ακόμα και σήμερα. Όταν το ελλη-
νικών συμφερόντων πετρελαιοφόρο μονού τοιχώματος, Prestige, βυθίστηκε έξω από 
τις ακτές της Ισπανίας στα τέλη του 2002, προκάλεσε τεράστιες οικονομικές ζημιές, 
οδήγησε στη ρύπανση περισσότερων από 100 ακτών στη Γαλλία και την Ισπανία και 
κατάστρεψε την αλιεία της περιοχής (Greenpeace, 2014). Η συνολική επιβάρυνση του 
φυσικού περιβάλλοντος με αέρια του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει σε άνοδο τη στάθμη 
της θάλασσας σε βαθμό ώστε να απειλούνται ολόκληρα έθνη που ζουν σε νησιωτικά 
συμπλέγματα. Για πρώτη φορά η παγκόσμια Ιστορία έρχεται αντιμέτωπη με την έννοια 
των ‘κλιματικών προσφύγων’ αφού λαοί όπως των νησιών Βανουάτου στον Ειρηνικό, 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους που βουλιάζουν κάτω 
από τα κύματα (Εcoedub.wikispaces, 2015). 

Το Διδακτικό Σενάριο (ΔΣ) είναι μια πλήρης διδακτική προσέγγιση με καθορισμένο 
γενικό σκοπό και επιμέρους στόχους, θεωρητικό υπόβαθρο, διδακτικές δραστηριότητες 
και αξιολογική διαδικασία (Κόμης & συν., 2010). Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην υλοποίηση 
των ΔΣ στην εκπαίδευση, ευνοεί την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέ-
δου από τους μαθητές όπως του χειρισμού πληροφοριών, της λήψης απόφασης και της 
επίλυση προβλήματος (Σολομωνίδου, 2006). Μέσα από το παρόν ΔΣ οι μαθητές διε-
ρεύνησαν τις σύγχρονες προτάσεις της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των σοβαρότε-
ρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες.  

Ταυτότητα του ΔΣ  

Το ΔΣ υλοποιήθηκε από μαθητές της Ε΄ τάξης από τα μέσα Οκτωβρίου έως και τα τέλη 
Δεκεμβρίου από μαθητές της Ε΄ τάξης. Διήρκησε 14 διδακτικές ώρες και χρησιμοποί-
ησε τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και της Φιλαναγνωσίας. Κρίθηκε συμβατό με το 
ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών αφού το θέμα του αφορούσε στην ανάγκη προστασίας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος που τα παιδιά διδάσκονται στο μάθημα της γλώσσας 
(βιβλίο μαθητή, α΄ τεύχος, ‘η φίλη μας η θάλασσα’, σελ.12). Σκοπός του ήταν, μέσα 
από σύγχρονα Τ.Π.Ε., οι μαθητές να διερευνήσουν μερικές από τις σύγχρονες τεχνο-
λογικές λύσεις που προτείνονται για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλη-
μάτων των θαλασσών, της ρύπανσης από σκουπίδια, της μόλυνσης από πετρέλαιο, της 
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ανόδου της στάθμης της και της υπεραλίευσης. Επιμέρους στόχοι του ήταν οι μαθητές 
να διακρίνουν μέσα από πολλές, εκείνες τις λύσεις που διακρίνονται για την αποτελε-
σματικότητα, την οικονομία, τη δυνατότητα εφαρμογής και την καινοτομία τους. Να 
εκτιμήσουν περισσότερο το ρόλο που μπορεί να παίξει η γνώση, η εφευρετικότητα και 
η ατομική πρωτοβουλία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να προτεί-
νουν και να γνωστοποιήσουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα των ελληνικών 
θαλασσών.  

Στη δόμησή του το ΔΣ βασίστηκε στις αρχές της ‘ευρετικής ανακαλυπτικής’ μάθησης 
του Bruner (Κολιάδης, 1997). Οι μαθητές έπρεπε εργαζόμενοι ομαδικά, να επεξεργά-
ζονται πηγές πληροφοριών, να ανακαλύπτουν νέες γνώσεις, να αναθεωρούν προσωπι-
κές θεωρίες και να τις αντικαθιστούν με άλλες, επιστημονικές. Στο ΔΣ έγινε χρήση των 
Τ.Π.Ε., τα οποία εφαρμοσμένα στην εκπαίδευση ευνοούν τη συνεργασία, την επικοι-
νωνία και τη συμβολική έκφραση των μαθητών (Κόμης, 2004). Το ΔΣ προαπαιτούσε 
από τους μαθητές να γνωρίζουν τη συμβολή των θαλασσών στη διατήρηση της ζωής 
στον πλανήτη, τους σημαντικότερους κινδύνους που αυτά αντιμετωπίζουν και κά-
ποιους από τους συμβατικούς τρόπους χειρισμού των θαλασσίων προβλημάτων σε ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο. Τα παιδιά έπρεπε επίσης να γνωρίζουν να ανοίγουν και να 
κλείνουν ένα λογισμικό από την Επιφάνεια Εργασίας και να εφαρμόζουν την τεχνική 
‘Σύρε και Άσε’. Για την υλοποίηση των στόχων του ΔΣ οι μαθητές εργάστηκαν σε 
ομάδες των τριών, πάνω σε φύλλα εργασίας που κατασκεύασε ο εκπαιδευτικός και που 
διέθεταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές τους. Οι ομάδες εργάστηκαν για 1 διδακτική ώρα 
στην εφαρμογή του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration, για 12 δι-
δακτικές ώρες (ή 4 διδακτικές δραστηριότητες, μία για καθένα από τα προβλήματα) με 
πηγές πληροφοριών από επιλεγμένες ιστοσελίδες στην  οικοδόμηση των νέων γνώσεων 
και για 1 ώρα σε συζήτηση για την τελική αποτίμηση του ΔΣ. Στο τέλος κάθε διδακτι-
κής δραστηριότητας οι μαθητές αξιολόγησαν τις αποκτημένες γνώσεις τους με τη δια-
δικτυακή υπερμεσική εφαρμογή παραγωγής ασκήσεων, Hot Potatoes. Έγιναν επίσης 
συζητήσεις σχετικά με τις πρότερες γνώσεις και όσες αποκτήθηκαν μέσα από τη διδα-
σκαλία. Στο τέλος της εφαρμογής του Δ.Σ, ακολούθησε γενική αξιολόγησή του.  

Υλοποίηση ΔΣ 

Φάση 1: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων 

Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης τα κυριό-
τερα προβλήματα των θαλασσών που τα παιδιά γνώριζαν. Κατηγοριοποιήθηκαν σε 
τέσσερα, στη ρύπανση από σκουπίδια, στη μόλυνση από πετρέλαιο, στην άνοδο της 
στάθμης και στην υπεραλίευση. Κατόπιν συνδέθηκαν με τις λύσεις που τα παιδιά γνώ-
ριζαν και ανέφεραν. Προβλήματα και λύσεις οπτικοποιήθαν με το ανοιχτό εκπαιδευ-
τικό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration. Έτσι, εντοπίστηκαν λάθη 
στην προσωπική θεωρία των μαθητώνών που αναμένονταν να δημιουργήσουν δυσκο-
λίες στην προσπέλαση των νέων γνώσεων που παρουσιάζονταν στο ΔΣ, όπως ότι η 
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άνοδος της στάθμης των θαλασσών αποτελεί πια ένα παγκόσμιο πρόβλημα ή ότι η συλ-
λογή των σκουπιδιών μπορεί να γίνει αποτελεσματικά σε μεγάλη κλίμακα στην ανοιχτή 
θάλασσα και όχι μόνο στις ακτές.  

 

 

Πίνακας 1: Oπτικοποίηση λύσεων που πρότειναν τα παιδιά 

Φάση 2: Επεξεργασία πληροφοριών-κατασκευή νέας γνώσης-αξιολόγηση 

Μέσα από τα φύλλα εργασίας που κατασκεύασε ο εκπαιδευτικός και με τη βοήθεια 
υπερσυνδέσμων, οι μαθητές οδηγήθηκαν σε επιλεγμένες πηγές πληροφοριών. Απέκτη-
σαν έτσι τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων των υπό διαπραγμάτευση εν-
νοιών,  πειραματισμού, διερεύνησης και ανακάλυψης γνώσης, εργαζόμενοι σε ομάδες. 
Ειδικότερα για τη ρύπανση από τα σκουπίδια, οι μαθητές για 3 διδακτικές ώρες (1 δι-
δακτική δραστηριότητα) ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση των σύγχρονων τεχνολογικών 
λύσεων που προτείνονται για την αντιμετώπισή της. Στόχοι της δραστηριότητας ήταν 
τα παιδιά να εξετάσουν τη ‘φιλοσοφία’ λειτουργίας των λύσεων σε σχέση με τα χαρα-
κτηριστικά του προβλήματος που καλούνται να αντιμετωπίσουν (μέγεθος επιφανεια-
κής διασποράς σκουπιδιών, δυναμική θαλασσίων ρευμάτων). Να αντιληφθούν τη 
σπουδαιότητα του ρόλου της Τεχνολογίας και να παίξουν εκπαιδευτικό παιχνίδι προ-
σομοίωσης (Wiertsema, 2009). Οι μαθητές διερεύνησαν πληροφορίες που παρουσιά-
ζονταν μέσα από σκίτσα και εικόνες, video και άρθρα σε ιστότοπους οικολογικών ορ-
γανώσεων. Σχετικά με τη μόλυνση από το πετρέλαιο, οι μαθητές ασχολήθηκαν επίσης 
για 3 διδακτικές ώρες (1 διδακτική δραστηριότητα). Στόχοι της δραστηριότητας ήταν 
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να γνωρίσουν τις προτεινόμενες λύσεις για την απορρύπανση των θαλασσών, να κατα-
νοήσουν τα πλεονεκτήματα των νέων μεθόδων σε σχέση με τις υπάρχουσες και να παί-
ξουν εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης (Μαλλιάρης, 2003). Οι μαθητές διερεύνη-
σαν πληροφορίες που παρουσιάζονταν μέσα από καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις, συ-
νεντεύξεις εφευρετών και μπροσούρες οικολογικών οργανώσεων. Για το πρόβλημα της 
υπεραλίευσης οι μαθητές εργάστηκαν για 3 διδακτικές ώρες (1 διδακτική δραστηριό-
τητα) με στόχους να μάθουν σχετικά με τη λύση των θαλάσσιων καταφυγίων, να κα-
τανοήσουν τα άμεσα μελλοντικά οφέλη των τοπικών κοινωνιών αλλά και συνολικά της 
υγείας των παγκόσμιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, να κατασκευάσουν χάρτη με τα 
θαλάσσια καταφύγια στην Ελλάδα. Οι μαθητές άντλησαν πληροφορίες από σχετικές 
με την αλιεία αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσεις οικολογικών οργανώ-
σεων, video με μαρτυρίες κοινοτήτων αλιέων, γελοιογραφίες και σκίτσα. Για το πρό-
βλημα της ανόδου της στάθμης της θάλασσας οι μαθητές εργάστηκαν για 3 διδακτικές 
ώρες (1 διδακτική δραστηριότητα) με στόχους να μάθουν τις προτάσεις των επιστημό-
νων για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, να συνειδητοποιήσουν τον 
κρίσιμο ρόλο της Τεχνολογίας και των Επιστημών στην πρόταση έσχατων λύσεων α-
ποτροπής των τραγικών συνεπειών του προβλήματος, να κατασκευάσουν σκίαστρα και 
να μετρήσουν τις αλλαγές της θερμοκρασίας διαφόρων υλικών, να κατασκευάσουν κο-
λάζ παρουσίασης της ‘Γεωτεχνικής’ λύσης. Οι μαθητές άντλησαν πληροφορίες από 
άρθρα εφημερίδων και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις. 

Τελική αποτίμηση του ΔΣ 

Στην τελευταία διδακτική ώρα οι μαθητές συγκέντρωσαν και αναπαρέστησαν σε εν-
νοιολογικό χάρτη τις τεχνολογικές λύσεις με τις οποίες ασχολήθηκαν. Αξιολόγησαν το 
ΔΣ το οποίο κατά γενική ομολογία πέτυχε να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες 
γνώσεις για όλους, να προωθήσει την ενεργητική συμμετοχή των ομάδων εργασίας 
στην παραγωγή της νέας γνώσης, να συνδέσει γνώσεις και δεξιότητες με προηγούμενες 
εμπειρίες, να διαμορφώσει θετικές στάσεις σε ότι αφορά την ανάγκη εφαρμογής τεχνο-
λογικά προηγμένων λύσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέσα 
από το ΔΣ οι μαθητές ανακάλυψαν τη ξεχωριστή εκείνη επιστημονική κοινότητα που 
ασχολείται με την εφεύρεση ευφάνταστων τεχνικών λύσεων για τα σοβαρά προβλή-
ματα των θαλασσών. Γνώρισαν τις προτάσεις τους και ανέπτυξαν δεξιότητες κριτικής 
αποτίμησης της αποτελεσματικότητάς τους στην πραγματικότητα. Εμπέδωσαν τις και-
νούργιες γνώσεις τους παίζοντας, τις αξιολόγησαν και τις παρουσίασαν στη μαθητική 
κοινότητα. Συνέταξαν κείμενο με τα συμπεράσματα της εργασίας τους, τα ανάρτησαν 
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου, τα κοινοποίησαν στην 
τοπική κοινωνία με αφίσες. Παρουσίασαν τις εργασίες τους σε ειδική εκδήλωση στο 
τέλος της χρονιάς. Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και τις οργανωμένες δραστηριότητες 
μέσα από φύλλα εργασίας, τα παιδιά ενεπλάκησαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 
και αξιοποίησαν τις γνώσεις τους ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις 
τους. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών, ο εκπαιδευτικός καθοδήγησε τις 
δράσεις τους διασφαλίζοντας την ασφαλή επίτευξη των στόχων κάθε δραστηριότητας, 
υποστήριξε και ενίσχυσε τις επιλογές τους ως προς τη διερεύνηση των πηγών γνώσης, 
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τους εμψύχωσε για να ισχυροποιήσει τα εσωτερικά τους κίνητρα και να επιτύχει την 
επίτευξη των στόχων των δραστηριοτήτων από όλους, έδωσε σαφείς οδηγίες για τη 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην εκτέ-
λεση των δραστηριοτήτων του ΔΣ. Δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις απροθυμίας, απε-
ναντίας όλοι συμμετείχαν υποδειγματικά. Η επίτευξη τόσο του γενικού σκοπού όσο και 
των επιμέρους ανά δραστηριότητα στόχων, προτρέπει την αξιοποίησή του ΔΣ στο μά-
θημα της Γλώσσας, της Γεωγραφίας ή της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής. 

 

 

 

Πίνακας 2:Οπτικοποίηση των θαλάσσιων προβλημάτων και των λύσεών τους. 

Επέκταση του ΔΣ 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΔΣ θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο επίπεδο 
εκπαιδευτικής ετοιμότητας και μικρότερων παιδιών. Η αναπαράσταση των πληροφο-
ριών των φύλλων εργασίας μέσα από εικόνες καθιστά την επεξεργασία τους σχετικά 
εύκολη. Ταυτόχρονα, η δομή του ΔΣ μπορεί να εφαρμοστεί στην κατασκευή παραπλή-
σιων άλλων διδακτικών παρεμβάσεων για τη διερεύνηση των προβλημάτων οποιουδή-
ποτε οικοσυστήματος.  Με τον τρόπο αυτό και σε βάθος χρόνου τα παιδιά του δημοτι-
κού εργαζόμενα με παρόμοια ΔΣ θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη 
γνώση γύρω και από τα παγκόσμια οικολογικά προβλήματα αλλά και για τις σύγχρονες 
τεχνολογικές λύσεις που προτείνονται. 
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Περίληψη 

Με την παρούσα εργασία παρουσιάζουμε πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε 

μέσω της αδελφοποίησης των τμημάτων δύο Νηπιαγωγείων, στο πλαίσιο μιας E-twin-

ning συνεργασίας. Η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας με τις εκπαιδευτικούς 

του άλλου νηπιαγωγείου μας βοήθησε να συνδεθούμε, να συνεργαστούμε και να μοι-

ραστούμε ιδέες. Οι μαθητές μας μέσω της συνεργασίας τους με την ομάδα των παιδιών 

από το άλλο νηπιαγωγείο μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τη συμβολή της ομαδικής εργα-

σίας. Επίσης αξιοποίησαν τον Η/Υ ως εργαλείο για τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις 

και παρουσίασαν τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις τους µε τρόπο που οι ίδιοι επέλεξαν. 

Βασική μας επιδίωξη ήταν να δημιουργηθεί κλίμα ευθυμίας κατά τον εορτασμό της 

Αποκριάς και να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από 

ελκυστικές δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή δια-

δικασία. Κατά την ενασχόλησή μας με το θέμα μας τα νήπια είχαν τη δυνατότητα να 

έρθουν σε επαφή με τα στοιχεία του πολιτισμού μας και να αντιληφθούν την ανάγκη 

διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επιπλέον να αποκτήσουν αισθητική α-

ντίληψη και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους στη δραματοποίηση, το τραγούδι, 

το χορό, τα εικαστικά. 

Λέξεις-Kλειδιά: Τ.Π.Ε., Πολιτιστικό πρόγραμμα, E-Twining, Αδελφοποίηση, Προ-

σχολική Εκπαίδευση. 

Παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα 

Μεθοδολογία υλοποίησης - παιδαγωγικές μέθοδοι κατά τη διεξαγωγή του έργου. 

Tο πρόγραμμά μας περιλάμβανε: 

 Διαγνωστική αξιολόγηση: μέσα από συζήτηση ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώ-

σης των παιδιών.  

 Κατάθεση και καταγραφή των προτάσεων των νηπίων για την υλοποίηση εκπαι-

δευτικών δραστηριοτήτων κατά την εκπόνηση του προγράμματος.  

 Εμπλοκή μαθητών σε διερευνήσεις: 

α) συλλογή πληροφοριών από πηγές (διαδίκτυο, βιβλία λαογραφίας, λογοτεχνικά κεί-

μενα, λευκώματα), 

β) συλλογή πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων από παππούδες και γονείς. Σύνταξη 

ερωτηματολογίου αναφορικά με συγκεκριμένα έθιμα (χρόνος, τόπος, σκοπός, τρόπος).  
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 Επεξεργασία πληροφοριών: συγκρίσεις αν διασώζονται τα έθιμα στη σημερινή ε-

ποχή ή αν τα έθιμα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων: εφαρμογή πληροφοριών στο σήμερα και άντληση μη-

νυμάτων.  

 Αναπαράσταση θεατρικών δρώμενων και αποτύπωσή τους μέσω των εικαστικών. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ποικίλες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους και στρα-

τηγικές: εργασία σε ομάδες, βιωματική προσέγγιση, διαθεματική και διεπιστημονική 

προσέγγιση, μάθηση με χρήση των νέων τεχνολογιών, μουσικο-κινητική απόδοση, θε-

ατρικά δρώμενα, λογοτεχνική έκφραση, συνεντεύξεις, αφηγήσεις, προσέγγιση έργων 

τέχνης, ζωγραφική, κατασκευές, μαγειρέματα.  

   

Στόχοι του προγράμματος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 

Επιδίωξή μας μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές: 

 Να έρθουν σε επαφή με στοιχεία του πολιτισμού μας και να αντιληφθούν την ανά-

γκη διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

 Να αποκτήσουν ενδιαφέροντα για τις λαϊκές παραδόσεις του τόπου στον οποίο 

ζουν και να αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης, σεβασμού και εκτίμησης 

προς τους προγόνους μας.  

 Να μετατρέπουν ένα αφηγηματικό κείμενο σε δραματικό, ώστε να αφομοιώσουν 

με βιωματικό τρόπο τη γνώση.  

 Να εισαγάγει τους μαθητές στην ελληνική χορευτική παράδοση, στην κατανόηση 

της σημασίας του χορού για την ανθρώπινη ζωή και τη σχέση του με τον πολιτισμό.  

 Να αποκτήσουν αισθητική αντίληψη και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους στη 

δραματοποίηση, το τραγούδι, το χορό, τα εικαστικά.  

 Να αντιληφθούν το σκοπό και τη σημασία των συγκεκριμένων εθίμων για την πα-

ραδοσιακή κοινωνία και να αντλήσουν το μήνυμα για τον ομαδικό τρόπο διασκέ-

δασης στις παραδοσιακές κοινωνίες.  

 Να συνεργαστούν για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας τόσο στα πλαίσια της 

τάξης τους όσο και εκτός αυτής (τμήμα άλλου Νηπιαγωγείου) και να αναγνωρίσουν 

τη συμβολή της ομαδικής εργασίας.  

 Να αξιοποιήσουν τον Η/Υ ως εργαλείο για τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις και να 

παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις τους µε τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν.  

Καινοτόμες τεχνικές για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των παιδιών: 
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 Επιλογή του θέματος με βάση την αξιοποίηση των βιωμάτων των νηπίων, της πο-

λιτισμικής τους ταυτότητας για να βιώσουν το αίσθημα του «ανήκειν». 

 Ανίχνευση των πρότερων γνώσεων κάθε μαθητή, των αναγκών του και των ικανο-

τήτων του, των προτιμήσεων και των προσδοκιών του (Χαραλάµπους, 2000). 

 Προσαρμογή των προσχεδιασμένων δράσεων στο ρυθμό και στον τρόπο εργασίας 

των μαθητών.  

 Προγραμματισμός της µάθησης, οργάνωση του µαθησιακού περιβάλλοντος, παρα-

κολούθηση της µάθησης, καθοδήγηση, ενίσχυση και ανατροφοδότηση. 

 Ανάληψη από τον εκπαιδευτικό του ρόλου του καθοδηγητή και του εµψυχωτή (Πα-

σιαρδή, 2001).  

 Ευκαιρίες για λήψη πρωτοβουλιών και αρμοδιοτήτων καθώς επίσης για εμπλοκή 

σε ερευνητικές διαδικασίες. 

 Αξιοποίηση της πολυτροπικότητας: πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας 

(εικόνες, video, αφηγήσεις, αναπαράσταση εθίμων, έργα τέχνης). 

 Ευέλικτη διαμόρφωση του χώρου ώστε να επιτρέπει τις παρεμβάσεις των παιδιών 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης (portfolio, συζήτηση, αυτοαξιο-

λόγηση, κατασκευή βιβλίου εθίμων, αναπαράσταση δρώμενων). 

 Ενθάρρυνση της γονεϊκής εμπλοκής. Κλήθηκαν στο χώρο του νηπιαγωγείου παπ-

πούδες των παιδιών να μας απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα που μας γεννήθηκαν 

κατά την ενασχόληση με το θέμα μας, να μας αφηγηθούν έθιμα της παλιάς εποχής 

και να τα αναπαραστήσουμε με τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους, να εκτελέ-

σουμε συνταγές (τυρόπιτα, κυρά- Σαρακοστή).  

 Προβολή των δράσεών μας κατά τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης καθώς προσκε-

κλημένοι ήταν και οι γονείς. 

 Ανάπτυξη συνεργασίας με το ΚΠΕ Κόνιτσας. Ένταξη στο Δίκτυο που συντονίζει 

με θέμα: «Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση», αφού θεματική του αποτελεί και ο 

πολιτισμός, κομμάτι του οποίου είναι και τα έθιμα.  

 Επίσκεψη σε μουσείο λαογραφίας «Κώστας Φρόντζος» στο οποίο είχαν τη δυνα-

τότητα οι μικροί μαθητές να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα και εργαλεία της πα-

λιάς εποχής που μαρτυρούν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. 

 

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη 

Το θέμα με τις επιμέρους παραμέτρους προσεγγίστηκε ολιστικά και διαθεματικά μέσα 

από τις διάφορες γνωστικές περιοχές σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο: ♦ 

Γλώσσα (αφηγήσεις, συνεντεύξεις, ακρόαση λογοτεχνικών κειμένων, παραγωγή προ-

φορικού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου, καταγραφή στοιχείων) ♦ Μαθηµατικά (µε-

τρήσεις, ζύγιση, αντιστοίχιση ένα προς ένα, υπολογισµός ποσοτήτων, ένταξη εθίμων 

και παραδοσιακών στοιχείων σε χωροχρονικό πλαίσιο κ.ά.) ♦ Δημιουργία - έκφραση 

(δραματοποίηση εθίμων, παντομίμα, προσέγγιση έργων τέχνης, ζωγραφική, κατα-

σκευές κυρά-Σαρακοστής και χαρταετού κ.ά.) ♦ Μελέτη περιβάλλοντος (έθιμα που 
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σχετίζονται με τις Απόκριες και τη Σαρακοστή, πληροφορίες για παραδόσεις άλλων 

θρησκειών, τρόπος εορτασμού Αποκριάς και Σαρακοστής) ♦ Πληροφορική (συλλογή 

πληροφοριών και εικόνων από το διαδίκτυο, παρακολούθηση αναβίωσης εθίμων, α-

κρόαση παραδοσιακών τραγουδιών, δημιουργία παρουσίασης, ασύγχρονη επικοινω-

νία, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο). 

Δεξιότητες που επιδιώξαμε να αναπτύξουν οι μαθητές μας 

κατά τη διεξαγωγή του έργου 

 Θεωρούμε ότι το πρόγραμμά μας εξασφάλισε συνθήκες που επέτρεψαν στο μαθητή να 

ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του, να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά του, να 

διαμορφώσει θετική στάση γενικά για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Προώθησε την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας, τη συλ-

λογική εργασία, την αλληλεγγύη, τη βιωματικότητα. Δόθηκαν ευκαιρίες στους μαθητές 

για να ενισχυθεί η ικανότητά τους να ερευνούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να λύνουν 

προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις, να στοχάζονται κριτικά, να συνεργάζονται, να 

δημιουργούν.  

Τρόπος εργασίας των μαθητών κατά τη διεξαγωγή του έργου 

Σε μια πρώτη φάση δημιουργήθηκε προβληματισμός στα παιδιά από τον εκπαιδευτικό, 

ώστε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους και να παρωθηθούν σε έρευνα και δράση. Δόθη-

καν ευκαιρίες για: Ατομική ενασχόληση: σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούσε η κα-

τανομή συγκεκριμένων ρόλων σε κάθε μαθητή. Η φάση αυτή ολοκληρωνόταν με τη 

σύνθεση των επιμέρους εργασιών σε μια ενιαία εργασία. Ενασχόληση σε ομαδοσυνερ-

γατικά σχήματα: κάθε ομάδα ξεχωριστά αναλάμβανε επιμέρους ζητήματα, επεξεργα-

ζόταν το θέμα της που παρουσίαζε στους άλλους. Έτσι ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί 

συζήτηση, κριτική και σύνοψη των συμπερασμάτων της όλης εργασίας. (Καζέλα, 

2009)  Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα στις ομάδες μαθητών είχε ως απο-

τέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσης και την εμφάνιση ποιοτικών χαρακτηριστικών τα 

οποία ευνόησαν τη μάθηση αλλά και τον ίδιο το μαθητή. 

Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών 

Η συνεργασία οργανώθηκε σε τρία επίπεδα. 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας η συνεργασία αφορούσε τη στοχοθεσία, τον τρόπο εργα-

σίας, κοινές δράσεις (ένταξη στο Δίκτυο του ΚΠΕ Κόνιτσας, επίσκεψη σε Λαογραφικό 

Μουσείο, υιοθέτηση χριστουγεννιάτικου δέντρου και στολισμός του, παρασκευή τυ-

ρόπιτας, καλοκαιρινή παράσταση με θέμα τον παραδοσιακό γάμο).  

Σχεδιασμός εμπειριών μάθησης σε επίπεδο εκπαιδευτικών: θέσαμε κοινούς στόχους, 

προγραμματίσαμε κοινές δράσεις και οργανώσαμε κοινό χρονοδιάγραμμα. Επικοινω-

νήσαμε για να οργανώσουμε τον από κοινού εορτασμό της Τσικνοπέμπτης. Για κάθε 

ζήτημα που προέκυπτε επικοινωνούσαμε με διάφορους τρόπους.  
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Συμμετοχικός συνδυασμός εμπειριών μάθησης με την εμπλοκή των μαθητών: 

 Συνδεθήκαμε μέσω skype και κάθε παιδί παρουσίασε τον εαυτό του και τι του α-

ρέσει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του. 

 Ανταλλάξαμε μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρουσιάσεις των τάξεών 

μας με διαφάνειες στο πρόγραμμα PowerPoint.  

 Σε επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, αναπαραστήσαμε το δρώμενο του «Γανω-

τζή» στα παιδιά του άλλου νηπιαγωγείου και παρακολουθήσαμε ένα δικό τους.  

 Συνδεθήκαμε προκειμένου να παρουσιάσει η μία ομάδα στην άλλη την παρασκευή 

της τυρόπιτας (επίδειξη, ανάγνωση και εκτέλεση της συνταγής), που περιλαμβάνε-

ται στο διαιτολόγιο της Αποκριάς. 

 Αναβιώσαμε το έθιμο της "Χάσκας" και το παρουσίασε η μια ομάδα στην άλλη, 

μέσω skype, με το δικό της τρόπο. 

 Καταγράψαμε τα ερωτήματά μας σχετικά με τον τρόπο κατασκευής χαρταετού την 

παλιά εποχή. Βιντεοσκοπήσαμε τον παππού Λευτέρη κατά την ώρα της συνέντευ-

ξης και την αποστείλαμε στην άλλη ομάδα. Εκείνη με τη σειρά της μας παρουσίασε 

έναν άλλο παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χαρταετού. 

 

 

Για το κλείσιμο της συνεργασίας μας, κατασκευάσαμε χαρταετό με μηνύματα με την 

τεχνική του ψηφιδωτού, τον παρουσιάσαμε στο άλλο νηπιαγωγείο και διαβάσαμε τα 

μηνύματά μας. Με τη σειρά του το άλλο Νηπιαγωγείο μας παρουσίασε τη δική του 

αφίσα με χαρταετούς.  

Σύμπραξη των σχολείων συνεργατών 

Όσον αφορά στις συλλογικές δραστηριότητες με το άλλο νηπιαγωγείο που εκτείνονται 

πέρα από την επικοινωνία, αποφασίσαμε να εορτάσουμε από κοινού την Τσικνοπέμπτη 

καθώς τα νηπιαγωγεία μας βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση. Λάβαμε μέσω 

της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πρόσκληση. Επικοινωνήσαμε με τις εκπαιδευτικούς 

για να οργανώσουμε πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλάμβανε παιχνίδια, χορό και 

δρώμενα. (Μωραΐτη & Διανέλλου, 2006). Καλεσμένοι στη γιορτή ήταν και οι γονείς. 

Γονείς ανέλαβαν το ψήσιμο για την τήρηση του εθίμου. Υποδυθήκαμε ρόλους και με-

ταμφιεστήκαμε ανάλογα για να συμμετέχουμε στο χορό του γάμου (συγγενείς, κου-

μπάροι, φίλοι, παππάς, πρόεδρος, γραμματέας, γιατρός). Για να γνωριστούμε καλύτερα 

και να έρθουμε πιο κοντά, καθένας που έπιανε το κουβάρι, παρουσίαζε τον εαυτό του 
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και τι ήταν ντυμένος (παιχνίδι: ο ιστός που μας ενώνει). Για να δημιουργηθεί κλίμα 

ευθυμίας παίξαμε το παιχνίδι "Ταΐστε τον κλόουν με σερπαντίνες".  Χορέψαμε παρα-

δοσιακούς αποκριάτικους χορούς και αναπαραστήσαμε δρώμενα που είχαμε ζωντανέ-

ψει στο χώρο του νηπιαγωγείου (χορός της νύφης, γαϊτανάκι, γανωτζής, πώς το τρίβουν 

το πιπέρι, κουκιά). Πριν την αναχώρηση τα παιδιά έπαιξαν μέσα στην τάξη των άλλων 

παιδιών ομαδικά παιχνίδια.  

 

Σε επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο που πραγματοποιήθηκε την ημέρα της αποκριά-

τικης γιορτής, παίξαμε το «μάντεψε ποιος», καθώς τα παιδιά μασκαρεμένα προσπα-

θούσαν με κατάλληλα ερωτήματα να ανακαλύψουν τι ήταν ντυμένο ένα από τα παιδιά 

της άλλης ομάδας εκ περιτροπής. Συμφωνήσαμε να συνθέσει κάθε τάξη ένα σενάριο, 

το οποίο θα ανταλλάσσαμε. Κάθε τάξη θα αναλάμβανε να δραματοποιήσει την ιστορία 

της άλλης. Αξιοποιήσαμε, μετά από ιδέα ενός μαθητή, το έθιμο της «Βουβής Τσικνο-

πέμπτης». Τα παιδιά έπρεπε να επινοήσουν τρόπους για να ανακαλύψουν την ταυτό-

τητα των μασκαρεμένων. Απόδωσαν το δικό μας σενάριο με παντομίμα: «μπήκαν στη 

μηχανή του χρόνου, δέθηκαν με ζώνες ασφαλείας και μετά από αρκετές αναταράξεις 

έφθασαν σε μια άλλη εποχή…».  

Χρήση της τεχνολογίας 

Ο Η/Υ χρησιμοποιήθηκε ως παιδαγωγικό μέσο που συνέβαλε στη μαθησιακή προσπά-

θεια του παιδιού και την επαφή του με την εποχή των νέων τεχνολογιών. Τα ψηφιακά 

µέσα αφενός εµπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε ανεξάντλητες πηγές εκπαι-

δευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας, αφετέρου µπορούν να βελτιώσουν την ποι-

ότητα της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007).  

Η διδακτική παρέμβαση βοήθησε τα παιδιά να οικοδομήσουν έννοιες της Πληροφορι-

κής. Τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία εξοικειώθηκαν με τα μέρη του υπολογιστή και 

γνώρισαν κάποιες από τις χρήσεις που αυτά έχουν. Σε όλη τη διάρκεια της ενασχόλη-

σης με τον Η/Υ τα παιδιά έδειχναν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για να μάθουν περισ-

σότερα για τον Η/Υ. Ανατρέξαμε στο διαδίκτυο για να πάρουμε πληροφορίες και απα-

ντήσεις στα ερωτήματά μας σε κάθε ευκαιρία. Για παράδειγμα αναζητήσαμε πληροφο-

ρίες για το επάγγελμα και το δρώμενο του «Γανωτζή» όπου είδαμε εικόνες, ακούσαμε 

αφηγήσεις και τραγούδια και είδαμε να αναπαριστούν με μιμητικές κινήσεις το αντί-

στοιχο τραγούδι. Εκτός της αναζήτησης της πληροφορίας, οι μικροί μαθητές είχαν τη 
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δυνατότητα να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστι-

κής τεχνολογίας και σε ασχολίες όπως η επεξεργασία της πληροφορίας, η επικοινωνία, 

η ψυχαγωγία.  

  

Η ανίχνευση και ανταλλαγή πληροφοριών, οι κοινές εργασίες και η συνεργατική μά-

θηση μάς δίνουν και το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούμε να 

οργανώσουμε μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σχολικών τάξεων. (Δημητρακο-

πούλου, 1999)  

Τα δύο πρώτα θέματα (ανταλλαγή πληροφοριών, κοινές εργασίες) άπτονται περισσό-

τερο των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Το τρίτο θέμα, αυτό της συνεργατικής μάθησης, 

άπτεται περισσότερο των παιδαγωγικών στόχων που θέσαμε όταν υλοποιήσαμε το συ-

γκεκριμένο πρόγραμμα. Μας δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουμε με τα παιδιά 

το υλικό της παρουσίασης της τάξης μας: επιλογή φωτογραφιών, παραγωγή λεζάντων 

που συνόδευαν τις φωτογραφίες καθώς επίσης και μηνυμάτων προς τα άλλα παιδιά. Τα 

παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλη τη διαδικασία δημιουργίας μιας παρου-

σίασης με διαφάνειες στο πρόγραμμα παρουσιάσεων PowerPoint, που παράγεται τη 

στιγμή που αποστέλλεται. Προωθήσαμε προς τους μαθητές της άλλης τάξης το συνημ-

μένο υλικό και λάβαμε το δικό τους. Αξιοποιήθηκαν τα επικοινωνιακά μέσα του δια-

δικτύου που είχαμε στη διάθεσή μας: Ασύγχρονη επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο/e-mail), επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων 

(Σκούρτου Ε., 2001).  

Θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη η διαφοροποίηση ανάμεσα σε δυνατότητες επικοι-

νωνίας σε πραγματικό και μη πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερα η συγχρονική επικοινωνία 

θεωρούμε ότι ασκεί ιδιαίτερη γοητεία στους μικρούς μαθητές.  Μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος ετοιμάσαμε παρουσίαση, με εργαλείο σχεδίασης PowerPoint, με ό-

λες τις δράσεις μας και την αναρτήσαμε στην πλατφόρμα του E-twinning. Χρησιμο-

ποιήσαμε το twinspace σαν μια έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου.  

Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση 

Καθώς τα παιδιά προσέγγισαν ένα κομμάτι του λαϊκού μας πολιτισμού μπόρεσαν να 

αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης, σεβασμού και εκτίμησης στο παρελθόν μας και 

τους προγόνους μας. Δόθηκε η δυνατότητα να επισημάνουν το σκοπό και τη σημασία 

των συγκεκριμένων εθίμων για την παραδοσιακή κοινωνία. Ήρθαν σε επαφή με τον 

τρόπο ζωής του ανθρώπου μιας άλλης εποχής, κι έτσι μπόρεσαν να ανιχνεύσουν το λιτό 

τρόπο ζωής του, ο οποίος λειτουργούσε στο μέτρο των πραγματικών του αναγκών και 
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να πάρουν μηνύματα αρμονίας και μέτρου (ΚΠΕ Κόνιτσας, 2009). Τα νήπια γνώρισαν 

τον ομαδικό τρόπο διασκέδασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων στις παραδο-

σιακές κοινωνίες. Το «Όλοι μαζί μπορούμε» αποτελεί αίτημα και στη σημερινή εποχή 

για την αποτελεσματική αντιμετώπισή των προβλημάτων.  

Έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών και η υ-

πευθυνότητα μέσα από τη συλλογική εργασία. Αναπτύχθηκαν συνεργατικές σχέσεις 

μεταξύ των μελών της ομάδας με σκοπό την ενεργοποίηση όλων για την κατάκτηση 

και αξιοποίηση της γνώσης, για την προώθηση της προσωπικής τους μάθησης αλλά 

ταυτόχρονα και της μάθησης των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Δόθηκαν πολλές ευ-

καιρίες ώστε τα νήπια να αποκτήσουν αισθητική αντίληψη και να καλλιεργήσουν τις 

δεξιότητές τους στη δραματοποίηση, το τραγούδι, το χορό, τα εικαστικά. 

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνετέλεσε στην προώθηση της δημιουρ-

γικής συνεργασίας ανάµεσα σε όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, άλλους φορείς). Έτσι ένας βασικός στόχος του προ-

γράμματος που ήταν το «άνοιγµα» του σχολείου προς την κοινωνία και η προώθηση 

της συνεργασίας ανάµεσα στους διάφορους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία, υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Προσεγγίστηκαν οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (αναζήτηση πληροφορίας, ε-

πεξεργασία της, μνήμη, επικοινωνία, ψυχαγωγία). Έτσι δημιουργήθηκαν οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις που ευνόησαν μια παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία επικεντρω-

μένη στο μαθητή.  Η χαρά και ο ενθουσιασμός από την ενεργητική συμμετοχή των 

παιδιών αναδεικνύεται ως το πιο σημαντικό στοιχείο όλων των συμμετοχικών εμπει-

ριών μάθησης.  

Βιβλιογραφία 

Δημητρακοπούλου, Α. (1999). Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου: Πώς πότε και γιατί; Γλωσσικός Υπολογιστής, 1/1999, ηλεκτρονική 

περιοδική έκδοση Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (www. edu.komvos.gr) 

Καζέλα Κ. (2009). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση στην προσχολική εκ-

παίδευση. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας (2004). Παραδοσιακοί Οικισμοί και 

Φύση. Κόνιτσα. 

Μωραΐτη Τζ. & Διανέλλου Γ. (2006). Τι θέμα να διαλέξω στο χρόνο για να τρέξω; Α-

θήνα: Μεταίχμιο. 

Πασιαρδή, Γ. (2001). Το σχολικό κλίμα. Τυπωθήτω.  

2270

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών 

του Νηπιαγωγείου. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιμορφωτικό υλικό Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαί-

δευση. 

http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZ

ON_ICTinEducation.pdf 

Σκούρτου, Ε. (2001) Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο - Μάθηση µέσω 

ηλεκτρονικής σύνδεσης, στο: Γλωσσικός Υπολογιστής, τεύχος 2/2001. 

www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/5/2.htm 

Χαραλάµπους Ν. (2000). Από το παραδοσιακό στο συνεργατικό σχολείο. Λευκωσία. 

Ιστοσελίδες 

http://3pek.att.sch.gr/docs/eisagogiki/kazATT00086.doc 

http://www.youtube.com/watch?v=aOuPck7CTM0 

http://3pek.att.sch.gr/docs/eisagogiki/kazATT00086.doc 

 

 

  

 

 

2271

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_ICTinEducation.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_ICTinEducation.pdf
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/5/2.htm
http://3pek.att.sch.gr/docs/eisagogiki/kazATT00086.doc
http://www.youtube.com/watch?v=aOuPck7CTM0
http://3pek.att.sch.gr/docs/eisagogiki/kazATT00086.doc


Πρόταση σχεδιασμού και υποστήριξης on line κοινότητας μαθητών 
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Περίληψη 

Οι Κοινότητες Μάθησης (Learning Communities), οι Κοινότητες Πρακτικής 
(Communities of Practice), οι Κοινότητες Ενδιαφέροντος (Communities of Interest) και 
οι Κοινότητες Διερεύνησης (Communities of Inquiry), ως ψηφιακές κοινότητες (on 
line, virtual) στηρίζονται στην ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία, παράμετρος η 
οποία επηρεάζει την οικονομία και τους όρους συμμετοχής, τη φύση της επικοινωνίας, 
της οργάνωσης και της ιεραρχίας, του διαμοιρασμού των γνώσεων αλλά και του 
συνανήκειν. Στην παρούσα εργασία, με υποκείμενες τις θεωρίες που υπο-στηρίζουν τις 
ψηφιακές κοινότητες και σχεδιαστικό μοντέλο το μοντέλο των πέντε (5) σταδίων της 
G. Salmon, επιχειρείται ο σχεδιασμός και η υποστήριξη μιας ψηφιακής (on line) 
κοινότητας μαθητών, «Ξενοφώντος Φίλοι» (https://3bodyguardsblog.wordpress.com/), 
η οποία εστιάζει στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας με τη χρήση 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακές κοινότητες, στόχοι, Τ.Π.Ε., ιστολόγιο 

Η ταυτότητα της κοινότητας 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να σχεδιαστεί και να οργανωθεί μια 
κοινότητα μάθησης με τίτλο «Ξενοφώντος φίλοι». Το αντικείμενο στο οποίο θα 
εστιάσει η κοινότητα είναι το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Αρχαίοι 
Έλληνες Ιστοριογράφοι: Ξενοφών) με τη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Τα προς μελέτη (διδασκόμενα) κείμενα θα είναι 
αποσπάσματα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντος, Βιβλίο Β΄. Εμπλεκόμενα μέλη της 
κοινότητας θα είναι οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και οι εκπαιδευτικοί 
τους. Η κοινότητα φιλοδοξεί να συνοδεύσει το μάθημα κατά το χρόνο διδασκαλίας του 
σε όλο το σχολικό έτος, ως εγχείρημα και εργαλείο. 

Σκοποί και στόχοι της κοινότητας 

Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας κοινότητας αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση στη 
συγκεκριμένη περίπτωση καθώς πρωτίστως μας καλεί να σκεφτούμε αναφορικά με τη 
θέση του μαθήματος στο σύγχρονο σχολείο και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 
προσφέρει η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του. Ένα μάθημα του οποίου η 
ιδιαιτερότητα συνίσταται στο ότι αποτελεί ταυτόχρονα :  

α) μάθημα γλώσσας,  
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β) μάθημα λογοτεχνίας και  
γ) μάθημα πολιτισμού  

Ως μάθημα γλώσσας, μεγάλο μέρος του αφιερώνεται στην εκμάθηση της ΑΕ γλώσσας, 
με στόχο να κατακτήσουν οι μαθητές τη δομή και τη λειτουργία του ΑΕ λόγου, να 
συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη από την αρχαία στη νέα ελληνική και να βελτιώσουν 
τη γλωσσική τους κατάρτιση. Ως μάθημα λογοτεχνίας, πρέπει να εκτιμηθεί από τους 
μαθητές η λογοτεχνική αξία των κειμένων με στόχο την καλλιέργεια της φαντασίας, 
την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής τους ικανότητας, τη συναισθηματική τους 
συμμετοχή, την καλλιέργεια των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων, την αισθητική 
απόλαυση. Τέλος, ως μάθημα πολιτισμού έχει στόχο να επικοινωνήσουν οι μαθητές με 
τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα του αρχαίου κόσμου, να 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία τους για την πορεία του σύγχρονου πολιτισμού, να 
ενισχύσουν την πολιτισμική ταυτότητα και την ιστορική τους συνείδηση. Έτσι, 
αναμένεται να ανασυγκροτήσουν γόνιμα το παρελθόν, να μάθουν να το 
αντιμετωπίζουν σε παραλληλία με το παρόν και όχι ως κάτι νεκρό και μακρινό και να 
αποκτήσουν εφόδια ώστε να ενταχθούν στο μέλλον ιστορικά προσδιορισμένοι. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι στόχοι της κοινότητας δεν περιορίζονται στους 
αυστηρά γνωστικούς στόχους του αντικειμένου των αρχαίων ελληνικών ή της ιστορίας, 
αλλά εξακτινώνονται και αγκαλιάζουν τομείς όπως η καλλιέργεια δεξιοτήτων 
αναφορικά με το διαδίκτυο, τους Η/Υ και τις Τ.Π.Ε., η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας 
και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στα πλαίσια μιας ομάδας. Μέσω του wordpress 
«Ξενοφώντος Φίλοι» επιδιώκεται η συγκρότηση μιας ψηφιακής μαθητικής κοινότητας, 
ώστε να τονωθεί η συνεργασία μεταξύ των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής 
αίθουσας. 

Γνωστικοί στόχοι 

Εν προκειμένω, με τη διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων ιστοριογράφων επιδιώκεται:  
• Να κατανοήσουν οι μαθητές το στενό δεσμό της ιστοριογραφίας με τη λογοτεχνία.  
• Να γνωρίσουν οι μαθητές την αγωνιώδη προσπάθεια των ιστορικών για την 

αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας σχετικά με τα ιστορούμενα γεγονότα.  
• Να αναγνωρίσουν και να απολαύσουν τους αφηγηματικούς τρόπους των αρχαίων 

Ελλήνων ιστορικών και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της τέχνης τους.  
• Να καλλιεργήσουν έτσι και να αναπτύξουν την ιστορική, την πολιτική και την 

εθνική τους συνείδηση.  

Επιπλέον, με τη διδασκαλία του βιβλίου Β’ των Ελληνικών του Ξενοφώντα 
επιδιώκεται:  
• Να γνωρίσουν οι μαθητές μια πολύ δραματική περίοδο της ελληνικής ιστορίας με 

πολυσήμαντο περιεχόμενο  
• Να συνειδητοποιήσουν τους λόγους που οδήγησαν τη θαλασσοκράτειρα Αθήνα 

στην ήττα κατά θάλασσα στους Αιγός Ποταμούς και τους δημοκρατικούς 

2273

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Αθηναίους στην αρχική ανοχή προς το καθεστώς των Τριάκοντα και στη γενική 
αποδοκιμασία στη συνέχεια.  

• Να επισημάνουν το ήθος που επέδειξε η αποκατασταθείσα δημοκρατία με τη 
γενική αμνηστία, καθώς και την ιστορική πολιτική σημασία της εθνικής 
συμφιλίωσης που ακολούθησε.  

Στόχοι τεχνογραμματισμού 

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι ένα μάθημα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού 
αφορά σε στοιχεία όπως η προγονική γλώσσα και η ιστορία. Λόγω αυτής της χρονικής 
ιδιαιτερότητας υπάρχουν φορές που κατακρίνεται ως ξεπερασμένο και η σχέση του με 
τις Τ.Π.Ε. δύσκολη. Έτσι, ο φιλόλογος καθηγητής καλείται να αξιοποιήσει τις νέες 
τεχνολογίες αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών και το μαθησιακά ωφέλιμο πολυμορφικό ύφος της διδασκαλίας. Η 
πολυτροπικότητα στη μάθηση αφορά ευρύτερα στην επιλογή, τεχνική προσέγγιση και 
σύνθεση του εκπαιδευτικού υλικού (Cope & Kalantzis, 2002), ώστε το μάθημα να είναι 
επιστημονικά συγκροτημένο επί τη βάσει της κονστρουκτιβιστικής μεθόδου και 
παιδαγωγικά ισορροπημένο, παρέχοντας στο μαθητή τη δυνατότητα να λάβει 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας (Kalantzis & Cope, 2012). 
Ειδικότερα, η κονστουκριβιστική θεωρία υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι 
ανακαλυπτική διαδικασία, η οποία ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση, τις πολλαπλές 
ερμηνείες και λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις των μαθητών. 

Πέρα από την πολυδιάστατη θεώρηση που απαιτεί η ίδια η φύση του μαθήματος, τον 
πήχη της δυσκολίας ανεβάζει σημαντικά και η προσπάθεια να ενταχθεί στο όλο 
εγχείρημα η αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε., οι οποίες δε θα χρησιμοποιηθούν απλά 
ως ένα εργαλείο αλλά ως ένα περιβάλλον εργασίας που θα δίνει μια νέα διδακτική και 
παιδαγωγική ώθηση στο μάθημα. Να δοθεί, δηλαδή, έμφαση όχι τόσο στην παροχή 
γνώσεων και στην απομνημόνευση, αλλά στην ενεργητική ανακαλυπτική μάθηση, 
στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων για γόνιμη διαχείριση της γνώσης, την 
οποία τελικά οι μαθητές θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποδοτικά στη ζωή τους. 
Με τη χρήση εργαλείων οριζόντιας και κάθετης τεχνολογίας, δηλαδή των εργαλείων 
με τη βοήθεια των οποίων θα γίνει η σύσταση/συγκρότηση και φιλοξενία της 
κοινότητας, αλλά και των εργαλείων των οποίων θα κάνουν χρήση οι μαθητές στις 
διάφορες δραστηριότητες που θα προταθούν, αναμένεται οι μαθητές να αναπτύξουν 
δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών, να επεξεργαστούν κριτικά και να 
παρουσιάσουν συνθετικά τα δεδομένα που θα συλλέξουν, να εξοικειωθούν με τη χρήση 
πολυτροπικών κειμένων και ποικίλων σημειωτικών πόρων, να πραγματευτούν ένα 
θέμα από ποικίλες οπτικές γωνίες, να πειραματιστούν στο γράψιμο, την 
παραστατικότητα και στην παρουσίαση. 
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Ψυχοκινητικοί στόχοι 

Οι μαθητές αναμένεται να καλλιεργήσουν πνεύμα και δεξιότητες αμοιβαιότητας, 
συνεργασίας και ομαδικότητας, μέσα σε ένα κλίμα αλληλοβοήθειας, που μειώνει και 
εξαλείφει το φόβο αποτυχίας και την ανταγωνιστική στάση. Να υιοθετήσουν 
στρατηγικές και τεχνικές μάθησης, όπως η συνεργατική, η ανάθεση εργασιών σε 
ομάδες, η ενεργητική μάθηση, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών εντός της ομάδας. Επίσης, 
να εξοικειωθούν με τη βιωματική – διερευνητική μάθηση και να ανακαλύψουν τη 
γνώση έχοντας ενεργή συμμετοχή, αναλαμβάνοντας ουσιαστική πρωτοβουλία στη 
μαθησιακή διαδικασία, οικοδομώντας μόνοι τους τη γνώση μέσω της ανακάλυψης –
διερεύνησης και αξιοποιώντας, εμπλουτίζοντας και τροποποιώντας υφιστάμενες 
γνωστικές δομές. Τέλος, να ασκηθούν στην αναζήτηση, κριτική αποτίμηση και επιλογή 
υλικού μέσα από την ποικιλία των πηγών που εξασφαλίζει το διαδίκτυο. 

Τα εργαλεία 

Οριζόντια τεχνολογία 

Σύμφωνοι προς τη θεωρία περί συνοικοδόμησης της γνώσης, αποφασίσαμε να 
αξιοποιήσουμε ένα ιστολόγιο (blog) του WordPress (https://el.wordpress.com/) ως 
εργαλείο σχεδίασης και ως ψηφιακό χώρο λειτουργίας της κοινότητας, στοχεύοντας σε 
μια ενδιαφέρουσα αλληλεπιδραστική και πολυτροπική διδασκαλία. Το WordPress 
είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης 
περιεχομένου∙ πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα, διατίθεται δωρεάν και δίνει 
τη δυνατότητα να σχεδιάσει κανείς έναν ιστότοπο (site) ή ιστολόγιο (blog). Πρόκειται 
για ένα εργαλείο Web 2.0, ανήκει δηλαδή στη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, η οποία 
παρέχει δυνατότητες για συμμετοχή και αλληλεπίδραση στη διαχείριση και 
διαμόρφωση των διαδικτυακών περιβαλλόντων και των πληροφοριών που 
διακινούνται μέσω αυτών. Δίνει προβάδισμα, δηλαδή, στο πνεύμα συμμετοχής, 
αλληλεπίδρασης, αυτοβουλίας και διασύνδεσης των χρηστών.  

Οι εφαρμογές Web 2.0 είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στους εφήβους αφού αποτελούν 
μέρος της καθημερινότητάς τους, οπότε η διδακτική αξιοποίησή τους θα δώσει νέο 
ενδιαφέρον στο μάθημα, ενώ παράλληλα η συμμετοχικότητα, η διαδραστικότητα και 
η συλλογικότητα που τις χαρακτηρίζει συνάδουν με τις σύγχρονες 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Τα μέσα αυτά βέβαια πρέπει να 
αξιοποιηθούν όχι με τρόπο που απλά θα παρουσιάζει ελκυστικότερα αυτά που γίνονταν 
ήδη στο παρελθόν, αλλά ως καθημερινές κοινωνικές πρακτικές που τις χαρακτηρίζει 
νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα και νέες κειμενικές συμβάσεις.  

Τα συμβατικά μέσα παραγωγής γραπτού λόγου περιορίζουν την αυτενέργεια και, κατ’ 
επέκταση, τη δημιουργικότητα των μαθητών (Aravani, 2012), τις οποίες παρέχει η 
πλατφόρμα κατασκευής ιστοτόπων WordPress. Έτσι, η δημιουργία ιστολογίου 
προτιμήθηκε έναντι άλλων διαδικτυακών χώρων, διότι ως εργαλείο Web 2.0 
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ελεύθερη χρησιμοποίηση και 
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επαναχρησιμοποίηση του υλικού, τη δημοσίευση του ατομικού και ομαδικού 
λογισμικού, την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και το άνοιγμά τους στην 
διαδικτυακή κοινωνία (Anastasiades, & Kotsidis, 2013). Στην εκπαιδευτική πράξη 
πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός σημειωτικοί τρόποι, εφόσον η 
κοινωνική πραγματικότητα ποικίλει και η μάθηση είναι πρoϊόν κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων. Με αυτό στο νου δημιουργήσαμε την ψηφιακή κοινότητα μάθησης 
«Ξενοφώντος Φίλοι», στοχεύοντας σε μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εμπειρία και 
την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία. Μια ψηφιακή κοινότητα στην 
οποία οι μαθητές συναντώνται, συνεργάζονται και μαθαίνουν δομώντας μια 
πληρέστερη εικόνα της αρχαίας ελληνικής πραγματικότητας.  

Το ιστολόγιο https://3bodyguardsblog.wordpress.com/ θα λειτουργήσει ως 
διαδικτυακή κοινότητα μάθησης, οι διαχειριστές /δημιουργοί του οποίου 
(εκπαιδευτικοί) θα επιτρέπουν στους μαθητές – αναγνώστες να καταθέτουν την άποψή 
τους και να συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση του ιστολογίου.  

Κάθετη τεχνολογία 

Οι μαθητές θα κληθούν κατά τη διάρκεια των ομαδικών ή των ατομικών 
δραστηριοτήτων, στα πλαίσια της κοινότητας, να πειραματιστούν στη χρήση 
λογισμικού και εργαλείων. Τα διαδικτυακά αυτά εργαλεία ως κύριο χαρακτηριστικό 
έχουν τη διαδραστικότητα, δηλαδή τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 
(διάδρασης) και άμεσου χειρισμού του διαδικτυακού περιβάλλοντος από τους μαθητές 
και τους καθηγητές για τη δημιουργία είτε ατομικών είτε ομαδικών δραστηριοτήτων 
(Κουτσογιάννης, Ακριτίδου & Αντωνοπούλου, 2010).  

Τέτοια είναι :  
• Το ελεύθερο λογισμικό Scribblemaps (http://www.scribblemaps.com/): Στη 

δραστηριότητα της κοινότητας «Ξενοφώντος φίλοι» δίνονται σαφείς γραπτές 
οδηγίες στους μαθητές για τη χρήση του εργαλείου και σε μορφή βίντεο.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mlU-mVuQSQk  
Εναλλακτικά, προτείνονται και τα παρακάτω λογισμικά χαρτών:  
http://maps-for-free.com/  
http://www.bing.com/maps/  
https://search.yahoo.com/search/?p=maps  

• Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (LibreOffice Writer, για λειτουργικό σύστημα 
Ubuntu / Word, για λειτουργικό σύστημα Windows)  

• Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων (LibreOffice Calc, λειτουργικό σύστημα 
Ubuntu / Excel για λειτουργικό σύστημα Windows)  

• Σώματα κειμένων  
• Μηχανές αναζήτησης  
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Η δομή του ιστολογίου 

Οικοσελίδα: Περιλαμβάνει ένα σύντομο καλωσόρισμα στον ιστότοπο με τη μορφή 
γραπτού κειμένου και ενός σύννεφου λέξεων, το οποίο απεικονίζει την έκφραση 
«Καλώς ήλθατε» σε διάφορες γλώσσες. Πρόκειται για τη πρώτη σελίδα που βλέπει ο 
μαθητές πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: https://3bodyguardsblog.wordpress.com/  

Πλαίσιο Λειτουργίας WordPress: Περιλαμβάνει ένα χαιρετισμό προς τους μαθητές και 
σημειώνει σε συντομία ορισμένες προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας του χώρου όπως 
π.χ. ο κόσμιος λόγος εντός του. 

E-tivities: Πρόκειται για κύρια σελίδα, στην οποία δίνονται κάποιες οδηγίες σχετικά με 
τις δραστηριότητες που ακολουθούν με σκοπό την καλύτερη απόδοση των μαθητών σ’ 
αυτές. Ως υποσελίδες τοποθετούνται οι e-tivities καθεμία σε ξεχωριστή σελίδα. Οι 
σχεδιασθείσες e-tivities, σύμφωνες προς το μοντέλο των 5 σταδίων της Gilly Salmon, 
χαρακτηρίζονται από συγκροτημένη μορφή και περιεχόμενο, προωθούν την 
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Salmon, 2002). 

Χώρος συζήτησης: Η επιλογή του άνευ κόστους πλάνου για την κατασκευή του 
ιστολογίου δεν επέτρεψε στην ομάδα να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης των 
μελών εντός του WordPress. Έγινε χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, 
στο οποίο δημιουργήσαμε ομάδα με τίτλο «Ξενοφώντος Φίλοι» ως χώρο συνάντησης-
συζήτησης μεταξύ των μαθητών κυρίως. Η ομάδα αυτή είναι κρυφή (secret) και μόνοι 
όσοι είναι μέλη της γνωρίζουν τη διεύθυνσή της. Τα μέλη προστίθενται ή 
προσκαλούνται από άλλα μέλη. Οι εκπαιδευτικοί, με ίδια δικαιώματα admin όλοι τους, 
λοιπόν, θα προσθέσουν τους μαθητές στην ομάδα. Έτσι, διασφαλίζεται η προστασία 
των δεδομένων των μαθητών. 

Wordpresses: Θα στεγάσει προσεχώς τα ομαδικά wordpress των μαθητών υπό μορφή 
υπερσυνδέσμων, ώστε οι άλλες ομάδες να μπορούν να βλέπουν και να συζητούν τη 
δουλειά τους. Τα ιστολόγια των ομάδων θα λειτουργούν ταυτόχρονα ως χώροι 
δημοσίευσης του υλικού και «υποβολής» των εργασιών τους, δεδομένου ότι το 
παραχθέν υλικό των ομάδων είναι η εργασία τους. Επί του παρόντος δεν περιέχει υλικό, 
παρά μια εικόνα που αποτυπώνει το συνεργατικό χαρακτήρα του WordPress.  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Στη σελίδα αυτή περιέχονται με τη μορφή υπερσυνδέσμων το 
ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθητή, ένα βίντεο οδηγιών σχετικά με τη χρήση του 
λογισμικού Scribble Maps, το οποίο οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους και μια σύντομη παρουσίαση της ζωής και του έργου του 
ιστοριογράφου Ξενοφώντα.  

Επικοινωνία: Περιλαμβάνει μια φόρμα επικοινωνίας για επαφή των μαθητών με τους 
εκπαιδευτικούς.  
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Επιπροσθέτως, στη δεξιά πλευρά της πλατφόρμας έχουν τοποθετηθεί μικροεφαρμογές 
ώστε το περιβάλλον να γίνει πιο ελκυστικό και βοηθητικό για τους μαθητές. Πρόκειται 
για τις μικροεφαρμογές:  
Αναζήτηση: Οι μαθητές βρίσκουν γρηγορότερα τη πληροφορία που τους ενδιαφέρει 
εντός τους ιστοτόπου.  
Κουμπί follow: Οι μαθητές ως ακόλουθοι του ιστολογίου ειδοποιούνται για τις αλλαγές 
που πραγματοποιούνται στο blog.  
Κοινότητα: Εμφανίζονται τα ονόματα των εγγεγραμμένων μελών της.  
Ταυτότητα wordpress: Εξυπηρετεί το σκοπό της παρούσας εργασίας, σημειώνοντας το 
σκοπό δημιουργίας του blog και τους δημιουργούς του.  
Ημερολόγιο: Οι μαθητές προγραμματίζουν καλύτερα τη δράση τους ώστε να 
προλάβουν τις προθεσμίες παράδοσης των εργασιών.  
Πρόσφατα σχόλια: Οι μαθητές βλέπουν άμεσα τα τελευταία σχόλια/κείμενα 
συζητήσεων και δε χάνονται αναζητώντας τα στις σελίδες του ιστολογίου. 

Βασικό αλληλεπιδραστικό στοιχείο του ιστολογίου είναι ότι σε όλες τις σελίδες 
προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να ξεκινήσουν μια συζήτηση σχετικά με το 
περιεχόμενο της σελίδας ή απλά να σχολιάσουν, αρκεί να διαθέτουν λογαριασμό 
wordpress, ώστε με αυτό τον τρόπο να δοθεί η αίσθηση της κοινότητας και της 
ασφαλούς κατάθεσης των ιδεών. Επίσης, τα σχόλια των μαθητών δεν φιλτράρονται 
από τους εκπαιδευτικούς με στόχο να αποδοθεί όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερα η 
πραγματικότητα. Τέλος, σε κάθε σελίδα υπάρχουν εικονίδια διαμοιρασμού, 
κοινοποίησης, εκτύπωσης του περιεχομένου κ.λπ. αναδεικνύοντας τον ανοικτό 
χαρακτήρα των εργαλείων web 2.0.  

Οι e-tivities 

Etivities είναι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση του 
διαδικτύου και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών με στόχο την οικοδόμηση της 
γνώσης. Σε κάθε δραστηριότητα δίνεται ένα όνομα παιγνιώδους χαρακτήρα σχετικό με 
αυτή (Salmon, 2002). Oι e-tivities που περιλαμβάνονται στο ιστολόγιο είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Σπάζοντας τον πάγο: προαιρετική ατομική δραστηριότητα γνωριμίας (ice breaker 
activity). 

2. Σε θέση μάχης: υποχρεωτική ομαδική δραστηριότητα που αφορά στη διδασκαλία 
του «Ξενοφώντος Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §16-24. 

3. Επιρρηματικά προσδιοριζόμενοι: υποχρεωτική ομαδική δραστηριότητα που αφορά 
στη διδασκαλία του «Ξενοφώντος Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §16-21. 

4. Ναῦς, Κόνων, Πάραλος: υποχρεωτική ομαδική δραστηριότητα που αφορά στη 
διδασκαλία του «Ξενοφώντος Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §25-29 

5. Διαλέγοντας την κατάλληλη…: προαιρετική ομαδική δραστηριότητα που αφορά στη 
διδασκαλία του «Ξενοφώντος Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §25-29. 
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Αναστοχασμός 

Η διεθνής εκπαιδευτική πρακτική θεωρεί τα ιστολόγια εύχρηστα μέσα για τους μαθητές 
με σημαντική παιδαγωγική αξία (Makri & Kynigos, 2007). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
αλλάζει στους διαδικτυακούς χώρους, διότι η έλλειψη της φυσικής παρουσίας τους 
επιβάλλει την αυστηρή ακολουθία συγκεκριμένων τύπων δόμησης των 
δραστηριοτήτων και ευρύτερα της ύλης.  

Από τη μικρή σχεδιαστική εμπειρία μας μπορούμε με σιγουριά να ισχυρισθούμε ότι:  

α. ο ρόλος ενός συντονιστή-εκπαιδευτή είναι πιο απαιτητικός και πολυδιάστατος, σε 
σχέση με τη συμβατική σχολική τάξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική υπόστασή του,  

β. η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού είναι χρονοβόρα και απαιτεί 
διεπιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες και άρτια κατάρτιση και  

γ. η σχεδίαση του περιβάλλοντος, παρόλο που στη βασική της μορφή αποτελεί μια 
εύπλαστη πλατφόρμα για συνεργατική μάθηση, περαιτέρω απαιτεί δεξιότητες τεχνικές, 
αισθητικές και επιστημονικές.  

Επιπλέον, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η δυνατότητα σχολιασμού των εγγραφών 
ενός ιστολογίου από άλλους αποτελεί μια τυπική μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
η οποία μάλιστα το διαφοροποιεί από μια προσωπική ιστοσελίδα ή ένα τυπικό web site. 
Ωστόσο, στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης κοινότητας μαθητών κρίναμε σκόπιμο να 
δημιουργήσουμε και κλειστή ομάδα στο Facebook προκειμένου να υποστηρίξουμε 
ευρύτερα και με ποικιλία την αλληλεπίδραση των μαθητών, εφόσον είναι ένα μέσο με 
το οποίο είναι η πλειοψηφία των εφήβων εξοικειωμένη. Επιπρόσθετα, με τη δημιουργία 
και τη διασύνδεση του κεντρικού blog με τα blogs των μαθητών στοχεύουμε στη 
δημιουργία ενός ευρύτερου πεδίου κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

Στόχος μας ως εκπαιδευτικών και σχεδιαστών της κοινότητας ήταν, με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε., να υποστηρίξουμε τις μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν την 
επιχειρηματολογία, το διάλογο και την επικοινωνία και να δώσουμε νέα πνοή στο 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Οι ωφέλειες που αναμένουμε να προκύψουν από τη 
συγγραφή κειμένων, τη δημοσιοποίηση και το σχολιασμό-κριτική τους στο πλαίσιο 
συνεργατικών δραστηριοτήτων ξεπερνούν το στενό πεδίο της γλωσσικής διδασκαλίας. 
Η παιδαγωγική αξιοποίηση του ιστολογίου αποσκοπεί στη σταδιακή αυτονόμηση της 
σκέψης του μαθητή, μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση και την επικοινωνία, στη 
διαμόρφωση άποψης και στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Πιστεύουμε ότι έχουμε 
παράσχει στους μαθητές κίνητρα ενεργής μάθησης και αναμένουμε το διερευνητικό 
ζωντάνεμα της κοινότητας, όχι μόνο για το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής παρέμβασης, αλλά για όλη τη χρονιά. Η διαδικτυακή συνύπαρξη των 
μαθητών αυξάνει το ενδιαφέρον τους σχετικά με το μάθημα και υποβοηθά τη 
δημιουργία δεσμών εντός και εκτός της τάξης, επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη των 
κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών μάθησης ότι η γνώση είναι προϊόν κοινωνικών 
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αλληλεπιδράσεων και ομαδοσυνεργασίας. Όσον αφορά στον σχεδιασμό των e-tivities, 
αυτός στηρίχθηκε στο έργο της Salmon (2002), ώστε αυτές να προωθούν την 
διαδικτυακή ομαδοσυνεργασία και μάθηση.  
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Συμπεριληπτική διδακτική δοκιμή πρώτης και δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε Έλ-

ληνες και refugees μαθητές με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  

Ρήγας Κωνσταντίνος 

Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε., PhDc, M.Εd. 

krigas@sch.gr 

Περίληψη 

Η ομάδα μας αξιοποιώντας το συμπεριληπτικό μοντέλο και την παιδαγωγική αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ δημιούργησε Σενάριο Συνδιδασκαλίας μαθητών Ελλήνων και refugees 

στα γνωστικά αντικείμενα των μητρικών τους γλωσσών και στα αγγλικά ως δεύτερη 

ξένη γλώσσα. Για τη διδασκαλία μας επιλέξαμε το Σονέτο 18 του Σαίξπηρ και οι εργα-

σίες γίνονται μέσω του δυναμικού του διαδικτυακού λογισμικού συνεργασίας και δια-

μοιρασμού του Google Docs. Χρειαστήκαμε πέντε διδακτικές ώρες, από δύο ελληνικά 

με refugees και αγγλικά και μία ώρα της Ευέλικτης Ζώνης, ενώ η εργασία έκλεισε με 

την παρουσίαση του project. Το Σενάριο δομήθηκε βάσει φόρμας που προτείνεται ενώ 

σε κάθε ενότητα χρησιμοποιείται συγκεκριμένη, βασική ορολογία. Για τη διδασκαλία 

της γλώσσας ακολουθήσαμε το μοντέλο του πολυεγγραμματισμού, για τη μάθηση τη 

θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού και για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

το ολιστικό μοντέλο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συμπεριληπτικό μοντέλο, παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, refu-

gees 

Εισαγωγή- Αποσαφήνιση όρων και εννοιών 

Η σύγχρονη διδακτική και μαθησιακή πράξη εμπλέκει παράγοντες όπως ο μαθητής, ο 

εκπαιδευτικός, το γνωστικό αντικείμενο και τα μέσα διδασκαλίας (Depover, Karsenti 

& Κόμης, 2007). Ωστόσο, κύριος διαμορφωτικός παράγοντας είναι το έντονα ευμετά-

βλητο περιβάλλον εντός του οποίου θα λάβει χώρα το μαθησιακό ενέργημα και η δυ-

ναμική του διαμεσολαβούμενου μέσου για την επίτευξή της (Κόμης κ.συν., 2012). Το 

πρώτο στην παρούσα χρονική στιγμή λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις λόγω του σημαντι-

κού μεταναστευτικού ρεύματος και καλείται το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί 

άμεσα εφευρίσκοντας τρόπους για ένταξη μαθητών προσφύγων μέσα από έκτακτες κα-

ταστάσεις που γεννούν οι περιστάσεις, ώστε να αποκλειστούν φαινόμενα περιθωριο-

ποίησής τους και ρατσισμού. Το δεύτερο αναφέρεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και 

πώς μπορούν να συμβάλουν στην ανακύπτουσα εκπαιδευτική ανάγκη. Αυτό επιχει-

ρούμε να πετύχουμε στη στνέχεια. 

Ο Σχεδιασμός Μάθησης και τα Διδακτικά Σενάρια είναι σύγχρονα προϋποτιθέμενα α-

σφαλών διαδικασιών στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή προσπάθεια. Όπως βλέ-

πουμε στο Καλαντζή (2005) και στο New London Group, (1996) οι Σχεδιασμοί Μάθη-

σης οδηγούν τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους διδακτικούς τόπους σε επι-
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τυχές ταξίδι κατάκτησης της «νέας μάθησης». Αυτό πραγματοποιείται με την αξιοποί-

ηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης. Ανα-

γνωρίζουν την αυξημένη σημασία των πολυμορφικών εκφράσεων των νοημάτων του 

πολυεγγραμματισμού, εκθέτουν τους μαθητές σε διευρυμένη ακτίνα τρόπων έκφρασης 

και μεταμορφώνουν σχολεία και μαθησιακούς τρόπους σε δυναμικές κοινότητες παρα-

γωγής γνώσης. 

Το Διδακτικό Σενάριο θα προτυποποιήσει το Διδακτικό Σχεδιασμό, την πολυτροπικό-

τητα και τη μαθησιακή συμμετοχή. Σύμφωνα με τους Μικρόπουλο και Μπέλου (2010) 

είναι ένας σύγχρονος ολοκληρωμένος τρόπος οργάνωσης και σχεδιασμού της διδασκα-

λίας με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη διαθεματικότητα και το project, πε-

ριλαμβάνοντας διαδοχικά βήματα, στόχους και συγκεκριμένες δραστηριότητες.  

Με την παρούσα εργασία μας αποπειρόμαστε στη δημιουργία πρότασης συν-διδασκα-

λίας πρώτης γλώσσας και δεύτερης ή ξένης γλώσσας αξιοποιώντας το συμπεριληπτικό 

μοντέλο και τη διαπολιτισμική αγωγή. Επεξηγώντας, σε ό,τι αφορά το συμπεριληπτικό 

μοντέλο αναφερόμαστε στην Ολική/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση (inclusive education) 

και το Συμπεριληπτικό Σχολείο (inclusive school) (Αγαλιώτης & Καρτασίδου, 2011; 

Αγγελίδης & Αβραμίδου, 2011) που προτάθηκε το 1994 στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας, 

στην παγκόσμια διάσκεψη της UNESCO για την Ειδική Αγωγή. Στόχος είναι η εκπαι-

δευτική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας της ανθρώπινης παρουσίας (Νάνου, 2012) 

και η αποφυγή κατηγοριοποίησης ενός σημαντικού μέρους του μαθητικού πληθυσμού 

(Δήμου, 2003), η οποία είναι συνέπεια διαφόρων κοινωνικών, ψυχολογικών ή βιολογι-

κών παραγόντων (Δήμου, 1991; Μαγκούτη κ.συν., 2012). Στην οποία, βέβαια, διαχρο-

νικά επικράτησαν οι αρχές της ένταξης (integration) και της ενσωμάτωσης 

(mainstreaming) στα Ειδικά Σχολεία, στις Ειδικές Τάξεις, στα Τμήματα Ένταξης (Α-

γαλιώτης & Καρτασίδου, 2011) και στις Τάξεις Υποδοχής (Γεωργογιάννης, 1999), χω-

ρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Δήμου, 2003). Στον όρο Συμπεριληπτική Εκπαί-

δευση στην ελληνική βιβλιογραφία γίνεται αναφορά μόνο από ομάδα επιστημόνων και 

αυτό τελευταία (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011), αφού κατ’ άλλους το «inclusive edu-

cation» μεταφράζεται ως «συνεκπαίδευση» (Τάφα, 1998, όπ. αναφ. στο Αγγελίδης & 

Στυλιανού, 2011) ως «σχολική ενσωμάτωση» (Τζουριάδου, 1995, όπ. αναφ. στο Αγγε-

λίδης & Στυλιανού, 2011), ενώ άλλοι δεν τον μεταφράζουν καθόλου, αλλά τον αναφέ-

ρουν με τον αγγλικό όρο (Ζώνιου Σιδέρη, 2000, όπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Στυλιανού, 

2011). Αντίθετα, στη διεθνή βιβλιογραφία ως όρος (inclusive) αξιοποιείται περισσό-

τερο και γενικότερα σε θέματα της άτυπης παιδείας, του διαδικτύου και άλλων δρα-

στηριοτήτων του σχολείου, όπως η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και των νέων τεχνο-

λογιών στην εκπαίδευση (Mitchell & Potvin-Schafer, 2012). Στην παρούσα εργασία θα 

τον αξιοποιήσουμε με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση τόσο των γηγενών μαθητών στη 

βασική τους γλώσσα και στην ξένη γλώσσα, για την περίπτωση της αγγλικής, όσο και 

στην συνεκπαίδευσή τους με τους refugees που προκύπτει ως αναγκαιότητα λόγω των 

τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων. Για την περίπτωσή μας θα αναφερθούμε, ωστόσο, 

περισσότερο στην πρώτη ομάδα και στοχεύουμε να σημειωθεί γνωστική ετοιμότητα 

για την αντιμετώπιση των περαιτέρω κοινωνικών εξελίξεων. 

2282

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Σε ό,τι αφορά τον όρο διαπολιτισμικότητα «παραπέμπει στην αλληλεπίδραση, την α-

νταλλαγή και την αμοιβαιότητα» (Στεργίου, 2008). Το διαπολιτισμικό μοντέλο είναι 

μια ολοκληρωμένη μορφή εκπαίδευσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την αλληλεπί-

δραση, τη διαδραστικότητα, την αμοιβαιότητα και την αλληλοαποδοχή μεταξύ των δια-

φορετικοτήτων. Συνεπώς, ο όρος διαπολιτισμικότητα παραπέμπει σε μια εκπαιδευτική 

κατάσταση αρχών παροχής πραγματικά ίσων ευκαιριών μάθησης και σε μια διαδικασία 

δημιουργίας συνθηκών αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ μελών διαφορετικών 

εθνικών ομάδων. Κατάληξη αυτών θα είναι η διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η 

αλληλοκατανόηση και τελικώς η αλληλοαποδοχή (Λέκκας & Μαρκέτου, όπ. αναφ. στο 

Γεωργογιάννης, 2008). 

Η διδακτική παρέμβαση θα λάβει χώρα με την ψηφιακά διαμεσολαβούμενη πραγματι-

κότητα που προσφέρει το συνεργατικό περιβάλλον των Google Docs με τη διεπαφή ή 

διασύνδεση χρηστών και γνωστικού χώρου μέσω του γνωστικού δυναμικού της διεπι-

φάνειας εργασίας και του λογισμικού (Κόμης κ.συν., 2012; Μπουμπούρεκα, 2013). Θα 

αξιοποιήσουμε το Διδακτικό Σενάριο όπως προτείνεται στο ΠΑΚΕ (Κόμης κ.συν., 

2012), βασιζόμενο στο εποικοδομιστικό μοντέλο και στις αρχές του πολυεγγραμματι-

σμού. Συνεπώς σε κάθε ενότητα θα αναφερθούμε με συγκεκριμένο λεξιλόγιο που πάγια 

χρησιμοποιείται στη σύνταξη των Σεναρίων για την αιτιολόγηση και τεκμηρίωση του 

διδακτικού σχεδιασμού. Ακόμα, θα διερευνούμε τα προαπαιτούμενα στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σχεδιασμό, αποφεύγοντας τις «πρότερες γνώσεις», αφού το ζητούμενο είναι 

η μάθηση από το μαθητή που απαιτεί διερεύνηση και σχεδιασμό στη βάση κεντρικής 

έννοιας κατά το εποικοδομιστικό μοντέλο και όχι βερμπαλιστική και συμπεριφορι-

στική αναφορά γνώσεων ενός αξονικού μοντέλου διάταξης γνωστικών εννοιών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Φάση Α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Α1. Τίτλος Σεναρίου: Η γλώσσα που ενώνει. 

Α2. Δημιουργοί του σεναρίου: Οι συμμετέχοντες στην ανακοίνωση. 

Α3. Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο 

της Γλώσσας: Η γνωστική περιοχή στην οποία αναφέρεται είναι η αναγνωστική κα-

τανόηση των κειμένων και το εποικοινωνιακό στοιχείο που αναδύεται από τη χρήση 

της γλώσσας. Απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. 

Α4. Προαπαιτούμενες Γνώσεις των Μαθητών. Σε σχέση με το γνωστικό αντικεί-

μενο: Με δεδομένο ότι η ύλη και ο αναγνωστικός και ορθογραφικός γραμματισμός 

(literacy) και όπως κάθε είδους γραμματισμός (Μανωλίτση, 2006) δεν επιτυγχάνεται 

με μορφή οργάνωσης γραμμικού τρόπου χρονικής εξέλιξης, αλλά με διαισθητικό τρόπο 

στα πλαίσια του επικοινωνιακού (Τοκατλίδου, 1994) και εποικοδομιστικού τρόπου δι-

δασκαλίας (Κόμης, 2004) και της σπειροειδούς διάταξης της ύλης κατά τη θεωρία του 
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Bruner (Τοκατλίδου, 1994), η εφαρμογή του σεναρίου στις τάξεις που απευθύνεται, σε 

σχέση με το γνωστικό αντικείμενο δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη πρότερη γνωστική 

προαπαιτούμενη προετοιμασία. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τα εκπαιδευτικά υπο-

λογιστικά περιβάλλοντα, αφού η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στηρίζεται στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση (Κόμης, 2004). Τα εν λόγω λογισμικά θα τα μάθουν κατά 

το χρόνο της χρησιμοποίησής τους στην εκτύλιξη του σεναρίου και σε επόμενες ευκαι-

ρίες. Άλλωστε ένας περαιτέρω στόχος είναι η ορθή και ολοκληρωμένη αντίληψη των 

μαθητών για τη σαφή, εποικοδομιστική χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση (Depover, 

Karsenti & Κόμης, 2007).  

Α5. Διάρκεια: Απαιτούνται πέντε διδακτικές ώρες, δύο στο μάθημα της γλώσσας, ένα 

δίωρο από τις δραστηριότητες του μαθήματος της ξένης γλώσσας και μία ώρα από το 

χώρο της Ευέλικτης Ζώνης.  

Α6. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-

δών του Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 93/Τ.Β΄/10-2-1999) αναφέρεται ότι σκοπός της 

διδασκαλίας της Γλώσσας είναι το παιδί μέσα από την απόκτηση ικανότητας κατανό-

ησης και χειρισμού να μάθει να καταλαβαίνει, να την μιλάει και να την γράφει.  

Α7. Ανάλυση Περιεχομένου: Η κυριότερη νέα γνώση που θα παραχθεί από τους μα-

θητές με την ολοκλήρωση του σεναρίου είναι να διακρίνουν τις διαφορετικότητες στην 

έκφραση και δομή των γλωσσών, αλλά και να αντιληφθούν τα σημεία που ενώνουν 

την κάθε μία. Επίσης, να δομήσουν πλαίσιο γραμματισμού (literacy) εναλλαγής στην 

επικοινωνία αξιοποιώντας τις περιστάσεις. Μέσα από τις δραστηριότητες που λαμβά-

νουν χώρα στο χωροχρόνο δραστηριοτήτων του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου πα-

ρέχεται δυναμικό και γνωστικό φορτίο κατανόησης του γνωστικού γίγνεσθαι, συμμε-

τοχής σ’ αυτό και συνεπώς συμμετοχής στο περαιτέρω μαθησιακό δυναμικό (Παπα-

γρηγορίου, 2005). Αυτό απαιτεί περιορισμό του ρόλου του δασκάλου και αντίστοιχη 

αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, ως ε-

νεργοί συντελεστές και υπεύθυνοι για τη μάθησή τους (Μακρή - Μπότσαρη, 2005).  

Φάση Β. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες κλπ.) των μαθητών 

Το προσφυγικό ζήτημα και όπως αυτό τελευταία παρουσιάζεται από μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι ένα θέμα που το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να εμπλέξει στη δομή 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων των μαθητών, αποδομώντας κάθε αρνητικό φαινό-

μενο ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

Φάση Γ. Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου: Οι στόχοι του σεναρίου χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: Στόχοι σχετικοί με την παιδαγωγική αξιοποίηση του Η/Υ στη μάθηση 

και Στόχοι σχετικοί με τη γλώσσα. Τα ρήματα και οι φράσεις που και στις δύο κατηγο-

ρίες σχηματίζουν τη στοχοταξινομία σε αθροιστική παραταξιακή αναφορά τους είναι: 

Να διερευνούν, να συνδέουν, να διατυπώνουν προβλέψεις ή υποθέσεις, να αξιολογούν 

τις υποθέσεις και να εξασκούνται στη σύνδεση. Τα εν λόγω θα σχηματίσουν στόχους 
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σχετικά με την επεξεργασία του ποιήματος, την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη συνεργασία 

των μαθητών και στην απεμπόληση κάθε μορφής ρατσισμού.  

Φάση Δ. Διαδικτυακό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική Υποδομή 

Δ1. Υλικοτεχνική Υποδομή: Η υλοποίηση του σεναρίου θα γίνει στην αίθουσα εργα-

στηρίου των υπολογιστών. Αυτό διαθέτει δέκα υπολογιστές. Έτσι κατά κανόνα θα υ-

πάρχει ένας υπολογιστής ανά δύο μαθητές με εγκατεστημένο το οποιοδήποτε Office 

για τον επεξεργαστή κειμένου, πρόσβαση στο διαδίκτυο για το You Tube και Google 

Docs του Google Drive, εδώ ως Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, συνεργασίας και δια-

δραστικότητας μεταξύ χρηστών και λογισμικού (Κόμης κ.συν. 2012). Ο επεξεργαστής 

κειμένου και εδώ το Docs είναι λογισμικό γενικής χρήσης και θα δώσει τη δυνατότητα 

στους μαθητές να αξιοποιήσουν, αναλύσουν και συνθέσουν τεκμηριωμένο ψηφιακό 

κείμενο στη δυναμική της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων.  

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου θα δώσει τη δυνατότητα οι μαθητές να ερ-

γάζονται ταυτόχρονα όλοι στο ίδιο περιβάλλον σε εργασίες κατανεμημένες κατά ομά-

δες, αφού τα Πολυμέσα, όπως και η ίδια η λέξη φανερώνει, αφορούν το «συνδυασμό 

και την ολοκλήρωση περισσοτέρων του ενός μέσου» (Μικρόπουλος & Μπέλου, 2010, 

σελ. 35). Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα ανάγεται στο σύνολο των αισθήσεων και 

των γνωστικών διαδικασιών χρησιμοποιώντας εικόνα, ήχο, γραφικά (κινούμενα και 

στατικά), κείμενο, βίντεο και άλλα που ανάγουν στον πολυεγγραμματισμό (Κουτσο-

γιάννης, 2009). Επίσης, έχει σαφή στοιχεία αλληλεπίδρασης του λογισμικού με το μα-

θητή και πολλαπλές αναπαραστάσεις στο θέμα που επεξεργάζεται ο «χρήστης» (Κόμης 

κ.συν., 2012).  

Δ2. Διδακτικό Υλικό: Το ποίημα του Σαίξπηρ και το θεατρικό έργο του Μάκβεθ. 

Φάση Ε. Περιγραφή και δραστηριότητες υλοποίησης του σεναρίου 

Ε1. Οργάνωση Τάξης: Στο σενάριο θα εφαρμοστεί η συνεργατική μάθηση μαθητών 

και εκπαιδευτικών. Οι μαθητές refugees θα κατανεμηθούν στις ομάδες και προβλέπεται 

συνεργασία εκπαιδευτικών, ακόμα και εκπαιδευτικού που θα μιλά τη γλώσσα των μα-

θητών refugees. Η σύνδεσή τους στο λογισμικό θα γίνει με κοινοποίηση των mail που 

θα υπάρχουν γι΄ αυτόν το σκοπό.  

Ε2. Διδακτικές Προσεγγίσεις και Στρατηγικές 

1. Θεωρητικό πλαίσιο: Η διδασκαλία θα γίνει βάσει των αρχών που περιγράφηκαν 

στην εισαγωγή της παρουσίασης.  

2. Δραστηριότητες  

Α. Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, ανίχνευσης εναλ-

λακτικών αντιλήψεων των μαθητών και προσανατολισμού στις προαπαιτούμενες 
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γνώσεις: Οι μαθητές στο YouTube ή στο διαδίκτυο βρίσκουν το ποίημα του Σαίξπηρ, 

στη μητρική τους γλώσσα, καθενός εκάστου των μαθητών. 

Β. Διδακτικές δραστηριότητες: Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθη-

τές με την παιδαγωγική αξιοποίηση του Η/Υ να επιτύχουν διαδραστικό δυναμικό 

μεταξύ τους, όπως και με το λογισμικό, αφού σ΄ αυτό αναγνωρίζεται προστιθέμενη 

αξία που συμβάλλει σ’ αυτόν το στόχο.  

Ε3. Περιγραφή Δραστηριοτήτων Σεναρίου: Σονέτο 18 Σαίξπηρ 

Πώς να σε πω – καλοκαι-

ριάτικο πρωί;  

Έχεις πιο εύκρατη μορφή, 

πιο ερασμία·  

γνωρίζω ανέμους που κι ο 

Μάης φυλλορροεί,  

τα καλοκαίρια έχουν πά-

ντα προθεσμία. 

Κάποτε καίει ο επουρά-

νιος οφθαλμός,  

και της χροιάς του ο χρυ-

σός συχνά θαμπώνει,  

κάποιος μοιραίος του και-

ρού αναπαλμός  

την ομορφιά της ομορ-

φιάς απογυμνώνει. 

Μα εσύ αιώνιο θα έχεις 

καλοκαίρι 

κι η ομορφιά σου δεν θα 

απαλλοτριωθεί,  

δεν θα επαίρεται ο Άδης 

πως σε ξέρει·  

καθώς θα γράφεσαι στου 

χρόνου την πληθύ! 

Όσο ζουν άνθρωποι και 

βλέπουν θα γυρίζουν,  

σ’ αυτούς τους στίχους 

και ζωή θα σου χαρίζουν. 

 

Shall I compare thee to a 

summer's day? 

Thou art more lovely and 

more temperate. 

Rough winds do shake the 

darling buds of May, 

And summer's lease hath 

all too short a date. 

 

Sometime too hot the eye 

of heaven shink,es, 

And often is his gold 

complexion dimmed; 

And every fair from fair 

sometime declines, 

By chance, or nature's 

changing course, un-

trimmed; 

 

But thy eternal summer 

shall not fade, 

Nor lose possession of 

that fair thou owest, 

Nor shall death brag thou 

wanderest in his shade, 

When in eternal lines to 

time thou growest. 

 

So long as men can 

breathe or eyes can see, 

So long lives this, and this 

gives life to thee. 

 

 السونيتة 18

قد بصيف المغري حسنكِ  يقارن ذا من  

لّىتج  

ناظري في بدت قد سحرك وفنون  

وأغلى أسمى  

البراعم على العاتيات الرياح تجني  

جذلى وهي  

عقده إذ مسرعا يمضي والصيف  

ولّى المحدود  

 

تتلّهب بحّرها السماء عين أشرقت كم  

نور الذهبي وجهها في خبا لكم و  

 يغرب

سيذهب الجميل عن البهي للحسن بد ال  

قلّب الطبيعة وأطوار تغيير فالدهر  

 

ذبولِ  اعتراه ما سرمدي صيفكِ  لكن  

لّكتِ  الذي الحسن يفقد لن بخيلِ  فهو م   

حماه في بظلكِ  يزهو لن والموت  

 يجولِ 

وفيكِ  شعري في الدهر ستعاصرين  

 أقول

 

والعيون تصعد األنفاس دامت ما  

 تحّدق

عمرا وعيكِ  خالدا شعري سيظل  

 .يغدق

--------------------------- 

النائب فطينة ترجمة  
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Δίωρο δραστηριοτήτων με το ελληνικό κείμενο, όπως και στη γλώσσα των μαθη-

τών refugees: Θα δοθούν τέσσερα Φ.Ε. που θα αντιπροσωπεύουν τη νοηματική, αι-

σθητική, τεχνική και δημιουργική ανάλυση του ποιήματος. Αρχικά οι μαθητές στο in-

ternet θα «google/άρουν» για τον ποιητή. Ακολουθεί απαγγελία από το δάσκαλο με 

στόχο την ανάπτυξη ποιητικής μέθεξης. Στη συνέχεια με τα Φ.Ε. 1 και 2 οι μαθητές 

συνεργατικά στo Google Drive συμπληρώνουν εργασίες με το ποιος, τι, πώς, ποιες ει-

κόνες δημιουργούνται, ποια αισθήματα εκφράζονται, πώς φαντάζονται την ποιητική 

διάθεση, ανάλυση θέσεων αναλογιών ομορφιάς και λάμψης προσώπου και φύσης και 

άλλα. Έπεται τεχνική ανάλυση και επισήμανση του σονέτου και της λυρικής ποίησης 

του Σαίξπηρ, παρατήρηση των διαφορετικών αποδόσεων στις μεταφράσεις του ποιή-

ματος: Διονύσης Καψάλης, Αλεξίου Στυλιανός, απαγγελία από τους μαθητές και το 

Φ.Ε. 4 για συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες την 5η ώρα.  

Δίωρο δραστηριοτήτων με το αγγλικό κείμενο: Τα Φύλλα Εργασίας καθορίζονται 

από τα παρακάτω και οι μαθητές συμμετέχουν και επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μία 

γλώσσα, όλοι ως δεύτερη ή ξένη: 1. How many lines are there? 2. How many stanzas 

are there? 3. What is the rhyme scheme? 4. How many quatrains are there? 5. Write the 

rhyming couplet below: 6. In the first line, what is Shakespeare comparing the object 

of his love to? 7. Draw a picture next to the first quatrain to illustrate what Shakespeare 

is saying. 8. What is “thy eternal summer”? What kind of figure of language is this? 9. 

Why can’t death brag? 10. Why would Shakespeare compare his love to a summer day? 

Why not pick something else? 11. Write your own version of sonnet 18 below (14 lines, 

may be free verse). 

Μονόωρο Ευέλικτης Ζώνης: Όλοι οι μαθητές συνεργάζονται και βρίσκουν στοιχεία 

για το θεατρικό έργο Μάκβεθ. Βλέπουν βίντεο στο You Tube, κατανοούν το κείμενο, 

διανέμονται ρόλοι αξιοποιώντας και επικοινωνώντας στην αγγλική γλώσσα παρουσιά-

ζεται το έργο.  

Ε4. Σχάρες Αποτίμησης Δραστηριοτήτων. Περιγραφή των Φύλλων Εργασίας και 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου: Θα δημιουργηθούν 

Σχάρες Αποτίμησης του Σεναρίου όπου στην πρώτη στήλη αναγράφονται τα κείμενα, 

στη δεύτερη οι δραστηριότητες και στην τρίτη οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 

αποτίμησή τους σχετικά με την επιτυχή του έκβαση. 

Φάση Στ. Αξιολόγηση των μαθητών και του σεναρίου. Στ1. Αξιολόγηση μαθητών 

και Στ2. Αξιολόγηση του σεναρίου: Η αξιολόγηση των μαθητών και του Σεναρίου θα 

γίνει από τη συνολική αποτίμησή του.. 

Φάση Ζ. Πρόσθετες Πληροφορίες: Το Σενάριο θα υλοποιηθεί δίκην project, ενώ ε-

πιδέχεται τροποποιήσεις και περαιτέρω συνεργασίες. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε 

να αναφερθούμε σε αποφυγή κανονιστικών διδασκαλών, οι οποίες είναι εμπλουτισμέ-

νες από μηχανιστική διαδικασία, συνοχή και δομή ενεργειών, καθορισμένες από την 
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καθεστηκυία τάξη πραγμάτων της ιστορικής δυναμικής του εκπαιδευτικού και της α-

ναπαραγωγικής επαναληψιμότητας αναχρονιστικών μοντέλων διδασκαλίας. Που όμως 

εμπλουτίζονται από ημι-επικοινωνιακού τύπου γλωσσικές δραστηριότητες που επιβάλ-

λονται από τα διδακτικά εγχειρίδια και εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς εκλε-

κτικά ως προς τα θεωρητικά μοντέλα και τις διάφορες εκδοχές των γλωσσικών δρα-

στηριοτήτων. Επιπλέον, που χειρίζονται σύγχρονες αναγκαιότητες πανανθρώπινου εν-

διαφέροντος με πρακτικές που ανάγουν στηνψκοινωνική δυσανεκτικότητα, στις αγκυ-

λωτικές αντιλήψεις, κοινωνικές και διδακτικές, και σε προκρούστειες διδακτικές πα-

ρεμβάσεις. 

Για την υλοποίηση του Σεναρίου συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής Γλώσ-

σας Παβέλη Ανδριάνα, Παπαζώη Μαρία, Νούλα Αβριβή, Τσόγκα Σπυριδούλα και Κα-

ρασμάνη Ιωάννα των Δημοτικών Σχολείων 12ου και 6ου Αγρινίου και 1ου Αγίου Κων-

σταντίνου Αγρινίου. Μάλιστα από την πρώτη εκπαιδευτικό πραγματοποιήθηκε παρου-

σίαση των όσων προβλέπονται στις δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης σε ειδική 

τελετή που έλαβε χώρα με τη λήξη των μαθημάτων.  
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Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με χρήση δυναμικών λογισμικών Γεωμετρίας 

Πλατάρος Ιωάννης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

Μ.Ed. Διδακτικής & Μεθοδολογία των Μαθηματικών 
plataros@gmail.com 

Περίληψη 

Τα Συστήματα Δυναμικής Γεωμετρίας, μπορούν να παρουσιάσουν με κίνηση, κλασικές 
στατικές προσεγγίσεις Γεωμετρικών θεμάτων, που δεν έχουν σχέση άμεση με κίνηση 
(δεν αφορούν λ.χ. γεωμετρικούς τόπους ή γ. μετασχηματισμούς.) Με αυτή την οπτική, 
οι οριακές θέσεις, οι απειροστικές διαδικασίες που μπαίνουν αναπόφευκτα, υπαγορεύ-
ουν νέους γόνιμους τρόπους της ανακαλυπτικής μάθησης και πολλαπλές προσεγγίσεις. 
Παράλληλα, η προσέγγιση μέσω κίνησης δημιουργεί νέες ατραπούς πρόσβασης στην 
παραδοσιακή γνώση και στην ίδια την απόδειξη μιας πρότασης, ενώ παράλληλα, μπο-
ρεί και να αναδεικνύονται απρόσμενες διασυνδέσεις μεταξύ κλάδων των μαθηματικών, 
που οδηγούν επίσης σε γόνιμα αποτελέσματα. Στην εργασία εισάγεται τριπλή (τουλά-
χιστον) καθοδηγούμενη ανακαλυπτική απόδειξη του αθροίσματος των γωνιών ν-γώ-
νου, διευκρινίζεται η έννοια της στροφής σε ένα δρόμο, προσεγγίζεται με διπλό τουλά-
χιστον εποπτικό τρόπο, ενώ παράλληλα ως επεκτασιμότητα του σεναρίου, υποδεικνύ-
ουμε εφαρμογές επί του ιδίου σχήματος σε άλλο θέμα Γεωμετρίας, σε θέμα συνδυαστι-
κής και σε θέμα άλγεβρας με διπλές προσεγγίσεις.  

Λέξεις-Kλειδιά: Sketchpad, Γεωμετρία, στροφή σε γωνία, άθροισμα γωνιών πολυγώ-
νου 

Σύντομη περιγραφή του σεναρίου 

Η ιδέα του σεναρίου, διερευνά τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του γνωστού αποτελέ-
σματος του αθροίσματος των εσωτερικών γωνιών πολυγώνου, 0( 2) 180νΣ = − ⋅ , όπως 
και του αποτελέσματος Σ= 3600 για τις εξωτερικές γωνίες, όπως προβλέπεται στο ι-
σχύον ΑΠΣ για την Α΄ Λυκείου και συγκεκριμένα από την §4.8 του σχολικού εγχειρι-
δίου. Το ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση αλλαγής ποιοτήτων με οριακές αλλαγές πο-
σοτήτων, πράγμα που συμβαίνει κατά κανόνα στην διερεύνηση οριακών θέσεων των 
γεωμετρικών σχημάτων, όχι όμως με τον συνεχή τρόπο της κίνησης που υποστηρίζουν 
τα δυναμικά εργαλεία Γεωμετρίας. (Πλατάρος, 2015) Ως συγκεκριμένο εδώ παρά-
δειγμα, αναφέρουμε ότι μπορείς να πλησιάζεις ένα σημείο Ο απεριόριστα κοντά σε ένα 
ευθύγραμμο τμήμα και να ορίζεται πάντα τρίγωνο, που δεν ορίζεται όμως καθώς το Ο 
τεθεί στον φορέα του ευθυγράμμου τμήματος. (Απειροστή μεταβολήμεταβολή ποι-
ότητας.) Επίσης, ο τύπος εύρεσης της γωνίας κανονικού πολυγώνου καθίσταται ειδική 
περίπτωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λογισμικά Sketchpad, Geogebra, Cabri 
και οποιοδήποτε άλλο μοιάζει με αυτά (Σιώπη, 2005). Η κύρια ουσία της προσέγγισης, 
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εκτός από το δυναμικό λογισμικό, είναι και το φύλλο εργασίας, στο οποίο καταγράφε-
ται η κλιμακωτή ανακάλυψη, καθοδηγούμενη με κατάλληλες δραστηριότητες, όπου 
αναδεικνύονται και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις ενός φαινομενικά καθαρά Γεωμετρικού 
θέματος σε αποτελέσματα Άλγεβρας και Συνδυαστικής. Επίσης, η παραστατική επι-
μονή στο ποία στροφή κάνει ένα όχημα σε στροφή δρόμου, έρχεται να καταδείξει και 
να άρει μια συνήθη παρανόηση. Επιχειρείται και εφαρμογή του αποτελέσματος για τις 
εξωτερικές γωνίες πολυγώνου μέσα από την προγραμματιστική λογική της κατασκευής 
κύκλου στο λογισμικό Χελωνόκοσμος, το οποίο από την σχεδίασή του, κατασκευάζει 
μόνον ευθύγραμμα τμήματα. (Logo) 

Παιδαγωγικοί-Κοινωνιολογικοί και Πολιτισμικοί στόχοι. 

Οι ΤΠΕ γενικώς, έχουν μικρή διείσδυση στην Ελλάδα, σε σχέση με τον Μ.Ο. της Ε.Ε., 
αφού εμποδίζονται -ανάμεσα στις άλλες αιτίες- «από προγραμματική ευφράδεια μεν, 
χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα δε.» (Τσακανίκας, 2015) Η εμπλοκή με τις Πανελ-
λήνιες εξετάσεις, στρεβλώνει -ιδίως στο Λύκειο- τις λογικές των υπερεργαλείων που 
έχει ο δάσκαλος των μαθηματικών στα χέρια του. (Σκεπτικό: «Δεν εξετάζομαι με ΤΠΕ, 
άρα δεν τις μαθαίνω· είναι άχρηστες για τον σκοπό των Πανελληνίων») Ανεξαρτήτως 
αυτού όμως, ως στόχοι παιδαγωγικοί, τίθενται η ενίσχυση της λογικής του συνεργάζε-
σθαι μεταξύ μαθητών, στην διαφορετική λογική της προσέγγισης της Γεωμετρίας με 
ΤΠΕ και η ομαδοσυνεργατική διαδικασία, που ενίοτε έως συχνά, έχει καλύτερα απο-
τελέσματα στους «αδιάφορους» μαθητές. Για παράδειγμα, όταν οι μαθητές στρίβουν 
σε μια συνήθη πόλη, κατά κανόνα στρίβουν σε «τετράγωνα» όπου σχεδόν όλες οι γω-
νίες είναι ορθές. Και ειδικά για τις ορθές, όπου αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα 
γωνιών στις πόλεις, αυτό είναι κατά …τύχη σωστό, αφού ο διαβάτης στρίβει κατά την 
παραπληρωματική γωνία της γωνίας, όπου ειδικά η παραπληρωματική γωνία της ορθής 
είναι κι αυτή ορθή. «Λογικό» λοιπόν είναι, να συγχέεται η στροφή σε ένα δρόμο με την 
γωνία που σχηματίζει ο ίδιος ο δρόμος. Μια άλλη προσέγγιση βιωματική που έχει να 
κάνει με την πλήρη στροφή ενός οικοδομικού «τετραγώνου», όσο ακανόνιστο κι αν 
είναι, αφορά, το ότι αφού επανέλθουμε στο ίδιο σημείο, έχουμε κάνει μια πλήρη 
στροφή 3600. Η έννοια αυτή ταυτίζεται και με την ετυμολογική σημασίας της λέξης 
«περιστροφή». Επίσης πρέπει να γίνει αναφορά και στο ότι οι τρεις (και πλέον) δυνα-
μικές προσεγγίσεις μέσω του ιδίου σχήματος του αποτελέσματος 0( 2) 180νΣ = − ⋅ , εί-
ναι ενδεικτικές για την διερευνητική ισχύ αυτών των μαθηματικών εργαλείων. (Πλα-
τάρος,2015) 

Διδακτική διαδικασία και Εργαλεία 

Η όλη ανάπτυξη θα γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής με εργασία καθ΄ομάδες, των 
δύο ή τριών μαθητών. Μοιράζεται φύλλο εργασίας, όπου μέσω αυτού, γίνεται η όλη 
προσέγγιση, που περιλαμβάνει παρατήρηση, προβληματισμό, διερεύνηση και όλα 
μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Υπάρχουν κατάλληλες δραστηριότητες κλιμα-
κούμενης δυσκολίας για πλήρη κάλυψη του θέματος. Ο Μαθηματικός, δίνει γενικές 

2292

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



κατευθύνσεις, οι ομάδες αντιμετωπίζουν διαδοχικά τα θέματα ένα –ένα και ανακοινώ-
νουν μετά έλευση λογικού χρόνου τα αποτελέσματα, τα οποία τίθενται υπό διαπραγ-
μάτευση και επικύρωση στην τάξη (κοινωνικός κονστρουκτιβισμός.) (Κολλινιάτη, 
2011, σελ.84-85) . Ο δάσκαλος κάνει χρέη εμψυχωτή περιηγούμενος, τηρώντας τον 
χρόνο, και την διαδικασία.  

Τεχνολογικά εργαλεία. 

Τα αρχεία που χρησιμοποιούνται είναι του λογισμικού Sketchpad. Μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν αρχεία και οποιουδήποτε άλλου παρεμφερούς δυναμικού Γεωμετρικού ερ-
γαλείου. (Geogebra, Cabri ,EucliDraw). Το επίπεδο γνώσης του λογισμικού δεν χρειά-
ζεται να είναι πάνω από «στοιχειώδες» ήτοι να γνωρίζουν οι μαθητές να εργάζονται 
στον Η/Υ, να τον έχουν εγκαταστήσει στον προσωπικό του Η/Υ και να έχουν γίνει 
κάποιες άλλες διδασκαλίες που να επιτρέπουν στον διδάσκοντα να γνωρίζει το πλήθος 
δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται στα αρχεία αλλά και τον νέο τρόπο εργασίας. Ο δά-
σκαλος έχει εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας κάθε Η/Υ του Εργαστηρίου πλη-
ροφορικής φάκελο με τα αρχεία και έχει εκτυπώσει ένα φύλλο εργασίας για κάθε ο-
μάδα. Στο φύλλο εργασίας, περιγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες όπου μπορούν να πα-
ρέχονται και προφορικά από τον διδάσκοντα. Επίσης είναι εν λειτουργία και ο διαδρα-
στικός ή το προβολικό του Εργαστηρίου για την επικουρική υποστήριξη και διασά-
φηση τυχόντων θεμάτων  

Φύλλο Εργασίας-Ανάλυση Δραστηριοτήτων 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Των μαθητών: 

 α) …………………………………………………………………………. 

β) …………………………………………………………………………. 

γ)………………………………………………………………………….. 

Δραστηριότητα 1η (Πρόβλημα) Χρόνος 5 λεπτά: 

Ανοίξτε το αρχείο «8 τρίγωνα με κοινή κορυφή» (Sk.4.07) και βρείτε το άθροισμα ό-
λων των σημειωμένων με πράσινη κατάδειξη γωνιών. 

(Υπάρχει το παρακάτω σχήμα) 
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Απά-
ντηση:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

Δραστηριότητα 2η (Συνολικά 15 λεπτά) :  

α)(2 λεπτά) Ανοίξτε το αρχείο «πολύγωνο» (Sk.5.00) Θα δείτε ένα κυρτό μη κανονικό 
πολύγωνο. Μετρήστε τις κορυφές τις πλευρές του, τις σημειωμένες γωνίες του και τα 
τρίγωνα με κοινή κορυφή το Ο. Έχουμε αριθμητικώς: ….. κορυφές στο πολύγωνο, 
……. γωνίες, …….πλευρές και ……τρίγωνα με κοινή κορυφή το Ο.  

β)(3 λεπτά)Το άθροισμα Σ όλων (σημειωμένων) των γωνιών του ……-γώνου, μπο-
ρεί να υπολογιστεί ως εξής: Σ= 
…………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

γ) (4 λεπτά)Μπορείτε να επεκτείνετε το αποτέλεσμα που βρήκατε για κάθε ν-γωνο; 

Απάντηση: Σ=………………………………………………………….. 

δ) (3 λεπτά)Επιλέξετε το σημείο Ο και πλησιάστε το προσεκτικά χωρίς να το ταυτί-
σετε σε μια κορυφή του πολυγώνου. Τα τρίγωνα που είχατε μετρήσει, αλλάζουν 
σχήμα, αλλά ως συνολικώς αριθμός παραμένουν…… Αν πλησιάσουμε το Ο πάρα 
πολύ κοντά σε μια κορυφή, πόσα τρίγωνα θα χαθούν αν τελικά ταυτίσουμε το Ο με 
την κορυφή; Αν είχαμε ν-γωνο, θα χαθούν ……τρίγωνα και συνολικά θα έχω 
…….τρίγωνα. Αν επιχειρήσω με αυτό το νέο σχήμα να αθροίσω τις πράσινες γωνίες 
του πολυγώνου, πώς πρέπει να σκεφθώ (αναλογικά όπως και πριν) για θα βρω το ά-
θροισμα των πράσινων γωνιών;  
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Σ=……………………………………………………………………………………… 

ε) (3λεπτά) Επιχειρείστε να πλησιάσετε το Ο σε μια πλευρά, χωρίς να το ενσωματώ-
σετε στην πλευρά. Πόσα τρίγωνα θα χαθούν αν το Ο ενσωματωθεί σε μια πλευρά; 
Πώς θα ξαναβρούμε το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό το νέο σχήμα για ν-γωνο; 
Σ=…………………………………………………………………………………… 

 

Οι τρεις (τουλάχιστον) διαφορετικές προσεγγίσεις για το ίδιο αποτέλεσμα 

Δραστηριότητα 3η(5 λεπτά) : Διαπραγματευθείτε τα ερωτήματα α), β) και γ)  

α) όταν στρίβετε στην γωνία ενός οικοδομικού τετραγώνου μέσα σε μια πόλη (δηλ. 
στην «γωνία ενός σπιτιού πόσες μοίρες στρίβετε; 

Απάντηση: Στρίβουμε ……μοίρες 

β) Η πιο απότομη γωνία σε ένα δρόμο οδικής κυκλοφορίας, πόσες μοίρες νομίζετε ότι 
είναι;  

Απάντηση: Είναι ……μοίρες. 

γ) (i)Τι γωνία σχηματίζει ένας αυτοκινητόδρομος δρόμος σε μια «ανοικτή μικρή 
στροφή» και (ii) τι γωνία σε μια «πολύ κλειστή απότομη στροφή;» 

Απάντηση: (i)………………………………(ii)………………………………. 

 

Δραστηριότητα 4η( Σύνολο: 12 λεπτά) : 

α)(5 λεπτά)Ανοίξτε το αρχείο «κίνηση ρομβοειδούς οχήματος σε τριγωνική πίστα» 
(Sk.4.07) και πατήστε το κουμπί να γίνει έναρξη της κίνησης. Σκοπός σας είναι να 
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παρατηρήσετε τις γωνίες που διαγράφει το ίδιο το όχημα σε κάθε στροφή και να βρείτε 
το άθροισμα των τριών αυτών γωνιών με αιτιολόγηση. 

Απάντηση: Οι τρεις γωνίες που διαγράφει το όχημα σε κάθε στροφή, είναι 
……………….γωνίες του κίτρινου τριγώνου και επομένως το άθροισμά τους Σ , μπο-
ρούμε να το βρούμε ως εξής: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………….. 

…………………………………………………………………………………………
……. 

 

β) (7 λεπτά)Ανοίξετε το αρχείο «πολύγωνο όμοιο προς εαυτό» Υπάρχουν δύο υπο-αρ-
χεία με «ένα βαθμό ελευθερίας κίνησης» και δύο (κίνηση σε ευθεία και κίνηση σε επί-
πεδο.) Σε κάθε ένα απ΄ αυτά, υπάρχει ένα τυχαίο πολύγωνο, που είναι κατασκευασμένο 
με τέτοιο τρόπο, που σε δυναμικό χειρισμό του το σημείο Α να πλησιάζει γραμμικά το 
Ο και να σμικρύνεται (ή μεγεθύνεται) παραμένοντας όμοιο με τον εαυτό του. Επίσης 
είναι σχεδιασμένες και όλες οι εξωτερικές του γωνίες. Στο δεύτερο υπο-αρχείο, έχουμε 
το ίδιο σχήμα, με τις ίδιες ιδιότητες και επί πλέον μπορεί και να περιστρέφεται γύρω 
από το Ο. (Πάντα με δυναμικό χειρισμό του σημείου Α) 

Ζητείται από εσάς: 

α) Να παρατηρήσετε αν μεταβάλλονται οι εξωτερικές γωνίες του πολυγώνου καθώς 
μεγεθύνεται ή σμικρύνεται.  

Παρατήρηση: (i) Μεταβάλλονται κατά μέτρο . (ii) Δεν μεταβάλλονται κατά μέτρο .  

β) Να ελαχιστοποιήσετε σιγά –σιγά την απόσταση του Α από το Ο, έως ότου όλες οι 
γωνίες τείνουν να αποκτήσουν κοινή κορυφή. Πόσο φαίνεται να είναι το άθροισμά 
τους; 

γ) Συμπληρώστε: Σε κάθε πολύγωνο, το άθροισμα κάθε γωνίας του με την αντίστοιχη 
εξωτερική της ισούται με ……. μοίρες. 

δ) Χρησιμοποιώντας τον τύπο για το άθροισμα γωνιών πολυγώνου που έχουμε ήδη 
βρει, να αποδείξετε, ότι το άθροισμα Σ΄, όλων των εξωτερικών γωνιών παντός ν-γώνου 
είναι ανεξάρτητο του πλήθους των πλευρών του, αφού ισούται με 1800.  

2296

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

https://www.dropbox.com/s/k7gkgo46eh11oob/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF%20%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C.%20Sk.4.07%20.gsp.gsp?dl=0


Δραστηριότητα για το σπίτι: Δοκιμάστε με το αρχείο «Πολύγωνο» να βρείτε, πώς 
και εάν φθάνουμε στον ίδιο τύπο για το άθροισμα των γωνιών πολυγώνου, όταν το Ο 
βγαίνει εκτός του πολυγώνου. Ξεκινάμε με την παρατήρηση, ότι κάθε τυχούσα πλευρά 
χ του πολυγώνου είναι διαδοχική με δύο άλλες y,z. Αν προεκταθούν οι δύο άλλες, τότε 
μαζί με την x, ορίζουν ένα τρίγωνο εκτός του πολυγώνου. Επιλέγουμε να θέσουμε το 
Ο, εκτός του πολυγώνου και εντός ενός έτσι ορισθέντος τριγώνου. Α) Πώς θα αναζη-
τήσουμε τον ευρεθέντα τύπο με αυτό το σχήμα; Β) Πώς αν το Ο συμπέσει με την κο-
ρυφή του εξωτερικού τριγώνου; Γ) Μπορείτε να δείτε τι γίνεται όταν το Ο βγει εκτός 
και αυτού του τριγώνου;  

Εφαρμογή στο Σχολείο 

Η εφαρμογή στο Σχολείο, είναι πάντα μια πολύ επικίνδυνη απόπειρα, η οποία πρέπει 
να γίνει με ελαχιστοποίηση όλων των εκ των προτέρων γνωστών πιθανών παραγόντων 
αποτυχίας: Να είναι ελεύθερο το εργαστήριο την ημέρα και ώρα που θα το χρειαστείτε. 
Να λειτουργούν όλοι οι Η/Υ όπως και να έχουν ποντίκι και πληκτρολόγιο εν λειτουρ-
γία. Να μην εισάγουν στικάκια οι μαθητές στους Η/Υ (σχεδόν όλα περιέχουν ιούς). Να 
έχουν ήδη τοποθετηθεί στην επιφάνεια εργασίας τα αρχεία του σεναρίου ανά υπολογι-
στή. Να γνωρίζουν οι μαθητές οπωσδήποτε το λογισμικό σε «στοιχειώδες» επίπεδο. 
(Έχουμε καθορίσει ήδη τι εννοούμε ως «στοιχειώδες») Έχει γίνει ο διαχωρισμός των 
ομάδων, ει δυνατόν και οι θέσεις που θα καθίσουν. Έχει ελεγχθεί ο αριθμός καθισμά-
των και η διάταξή τους. Αυτό βεβαίως δεν γίνεται μέσα σε ένα διάλειμμα, αφού δεν 
θέλει και πολύ η τεχνολογία να διαλύσει ένα μάθημα το οποίο αν διεξάγεται και πρώτη 
φορά και αποτύχει, τότε έχουμε γενικότερη ψυχολογική επίδραση και για την συνέχεια. 
Ωστόσο να ληφθεί υπ΄ όψιν, ότι και επί πιθανής αποτυχίας θα πρέπει να επαναληφθεί 
οπωσδήποτε το εγχείρημα, απλώς, χωρίς επανάληψη των ιδίων λαθών. Περιορισμός 
λοιπόν, όλων των φαινομενικά αστάθμητων παραγόντων. Επίσης, βασικό είναι να  
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1. Καθώς το Α πλησιάζει το Ο, οι εξωτερικές γωνίες του τείνουν να αποκτήσουν 
κοινή κορυφή και το ότι το άθροισμά τους καθίσταται 1800, καθίσταται εποπτικά εναρ-

γές. 
2. Καθώς το όχημα στρίβει στην οξεία γωνία του δρόμου, η αρχική του κατεύ-
θυνση και η τελική του σχηματίζουν την εξωτερική αμβλεία, της οξείας. Έτσι καθίστα-
ται σαφές και οπτικά το ζητούμενο, με την σχεδίαση του ίχνους της προέκτασης του ά-
ξονα κίνησης (ημιευθεία) του οχήματος 
3. Η εποπτεία του αθροίσματος των 360 μοιρών, με την κίνηση του διαβήτη, καθί-

σταται πρόδηλη και για κάθε άλλο πολύγωνο. 

υπάρχει και προβολή των αρχείων στον διαδραστικό πίνακα του εργαστηρίου ή προ-
βολή σε οθόνη. Αποτρέπονται λάθη και παρανοήσεις, ενώ παρέχεται η δυνατότητα 
στον διδάσκοντα να δώσει μια γενικότερη οδηγία που να συνοδεύεται με απόλυτη πα-
ραστατική εποπτεία. Πάρα πολύ χρήσιμο έως απαραίτητο, είναι να έχουν όλοι οι μα-
θητές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε τα αρχεία (και το φύλλο εργασίας) να αποστέλ-
λονται και ως επισυναπτόμενα, για να δει ξανά τον δυναμικό χειρισμό των σχημάτων 
ο μαθητής στο σπίτι του αν το θελήσει. Εξυπακούεται και πλήρης συνεργασία μεταξύ 
καθηγητή Πληροφορικής και Διευθυντή σχολικής μονάδας. (Εκ των ων, ουκ άνευ.) 
Επίσης, πολλές οικογένειες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, επιλέγουν να μην 
έχουν διαδίκτυο σπίτι. Πρέπει να προβλεφθεί να έχουν όλοι τα λογισμικά σπίτι τους, 
είτε να μπορούν κάποια απ΄ αυτά να εγκατασταθούν σε φορητό τηλέφωνο. (λ.χ. το 
Geogebra έχει αυτή την δυνατότητα) ώστε να υπάρχει πρόσβαση εύκολη για αναστο-
χασμό ή και απλή περιέργεια για κάτι. Πολύ χρήσιμο και λειτουργικό είναι τα αρχεία 
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των Φ.Ε. να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για το συγκεκριμένο σενάριο 
προτείνουμε: Συνολικός χρόνος δραστηριοτήτων 37 λεπτά. Υπάρχει και ο χρόνος δια-
πραγμάτευσης και ανακοινώσεων στην υπόλοιπη τάξη. Τα υπόλοιπα 8 λεπτά πρέπει να 
είναι «χρόνος ασφαλείας» για την έγκαιρη ολοκλήρωση , πέρα και των 2 λεπτών από 
το διάλειμμα. Επειδή μπορεί παρ΄ όλα ταύτα να υπάρξει πρόβλημα, πρέπει να μην επι-
χειρηθεί η παρούσα δραστηριότητα, αν δεν έχουν προηγηθεί αρκετές άλλες και με μα-
θητές που δεν θα πουν «μας τρώτε το διάλλειμα» (Δύσκολο.) 

Επεκτασιμότητα, καινοτομίες, βοηθητικές δραστηριότητες σε φαρέτρα προστι-
θέμενης αξίας και αξιολόγησης. 

Μια επέκταση του συγκεκριμένου σεναρίου, μπορεί να πάρει έναν απρόσμενο δρόμο 
και να συνδέσει την Γεωμετρία με την Συνδυαστική και την Άλγεβρα. Αναφερόμαστε 
στην μέτρηση των διαγωνίων πολυγώνου που μπορεί να γίνει με την προσέγγιση-τελι-
κώς ταύτιση του Ο σε μια κορυφή. (λ.χ. Α) Ο μαθητής πρέπει να απαντήσει το «ν-3 
διαγωνίους» (εξαφανίζονται τρία ευθύγραμμα τμήματα που αλλάζουν ποιότητα και γί-
νονται διαγώνιοι κατά την σύμπτωση του Ο στο Α.) Σε δεύτερο επίπεδο, να δει ότι 
έχουμε άλλες ν-3 διαγώνιες από το Β, άλλες ν-3 διαγώνιες από το Γ κ.ο.κ. Μετά σε 
τρίτο επίπεδο να προβληματιστεί πόσες φορές τις έχουμε μετρήσει (διπλά η κάθε μία, 
αφού για την διαγώνιο από το τυχόν ΧΥ έχουμε μετρήσει και την διαγώνιο από το 

ΥΧ και έτσι έχουμε ( 3)ν ν − διπλομετρημένες διαγωνίους τελικά ( 3)
2

ν ν −  διαφορε-

τικές διαγωνίους. Μπορεί επίσης να γίνει προσέγγιση μέσω «λογικής διαφορετικών 
διαγωνίων» από το Α: ν-3, από το Β: ν-3, από το Γ: ν-4, από το Δ: ν-5 κ.ο.κ. 4,3,2,1 (μη 
διπλομετρημένων) και να ανακαλυφθεί καθοδηγούμενα ο τύπος με την αντίστροφη λο-

γική, ( 3)1 2 3 4 5 .... ( 2) ( 3) [ 3]
2

ν νν ν ν −
+ + + + + + − + − + − =  

Μια άλλη ανάλογη προσέγγιση είναι με το γνωστό πρόβλημα των διαφορετικών χει-
ραψιών που μπορούν να δώσουν ν στο πλήθος άνθρωποι, όπου αναλογικά όπως και πιο 
πάνω, μετρούν πλέον οι συνδέσεις όλων των σημείων (πλευρές και διαγώνιοι) και α-
νακαλύπτεται πάλι με διπλή προσέγγιση ο γνωστός τύπος  

( 1)1 2 3 4 5 .... ( 2) ( 1)
2

ν νν ν −
+ + + + + + − + − =  (Προσοχή, η ανακάλυψη, δεν συνιστά 

και απόδειξη)  

Μια εποπτική προσέγγιση για το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών πολυγώνου είναι 
και η εξής: Ο καθηγητής σχεδιάζει στον πίνακα ένα τυχαίο πολύγωνο. Τοποθετεί μέσα 
του λ.χ. τον κλειστό διαβήτη και καλεί τους μαθητές να φανταστούν έναν άνθρωπο να 
κάνει τον γύρο του πολυγώνου: «Στην αρχή θα περπατήσει κατά μήκος της ΑΒ (βάζει 
παράλληλα τον διαβήτη με την ΑΒ) μετά θα βαδίσει παράλληλα με την ΒΓ, στρίβοντας 
τόσο (δείχνει την στροφή με τον διαβήτη κολλημένο στον πίνακα που παίρνει θέση 
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παράλληλη με το ΒΓ ) κ.ο.κ. έως ότου επανέλθει στο ΑΒ, έχοντας κάνει συνολικά μια 
πλήρη περιστροφή, ήτοι 3600. 

Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα του αθροίσματος των εξωτερικών γωνιών πο-
λυγώνου, είναι η εφαρμογή της στην υλοποίηση κατασκευής κύκλου με το λογισμικό 
Χελωνόκοσμος (Logo). Αφού η χελώνα κινείται μόνο σε ευθύγραμμο τμήμα, η κατα-
σκευή κύκλου θεωρητικά είναι αδύνατη, πλην λ.χ. η εντολή «επανάλαβε 360[μ 1 δ 1] 
(=πήγαινε μπροστά μια μονάδα και στρίψε 1 μοίρα και όλο αυτό κάντο 360 φορές) 
δίνει ένα κανονικό 360-γωνο, με 360 στο πλήθος εξωτερικές γωνίες μιας μοίρας που 
δίνει την οπτική εντύπωση κύκλου . 

Η όποια αξιολόγηση του παρόντος σεναρίου, έχει να κάνει όχι με τους διατυπωμένους 
ρητώς γενικούς στόχους του ΑΠΣ, αλλά με την δυνητική διαφορά του ποσοστού που 
τα καταφέρνει καλύτερα, σε σχέση με μια παραδοσιακή μετωπική προσέγγιση. Το 
πρώτο «μείον», για να ξεκινήσουμε με τα αρνητικά, είναι ο χρόνος διαπραγμάτευσης 
της διδακτέας ύλης. Πρόκειται για δύο μόνο παραγράφους από το Σχολικό εγχειρίδιο, 
που μπορούν να καλυφθούν μετωπικά σε 10΄ λεπτά ακριβώς. Τα 45΄ με τις ΤΠΕ σί-
γουρα δεν επαρκούν αν δεν γίνει πλήρης προετοιμασία μέχρι κεραίας. Πραγματικά, ο 
μέγιστος εχθρός ενός διδακτικού σεναρίου, γενικότερα μιας διδασκαλίας, είναι η επάρ-
κεια του χρόνου. Άρα ο διδάσκων, πρέπει να έχει πλήρη εποπτεία του χρόνου και αν 
για κάποιο λόγο διαπιστώσει ότι μένει πίσω χρονικά, περιορίζει κατά 1΄την 3η Δραστη-
ριότητα και κατά 2΄την επόμενη, θεωρώντας πάντα ότι τα 37΄ του προϋπολογισμού, 
είναι ουσιαστικά 45΄για πάν ενδεχόμενον. Επίσης η απόδειξη της πρότασης για τις ε-
ξωτερικές γωνίες πολυγώνου είναι εκτός διδακτέας ύλης για το 2015-6, (Εγκύκλιος 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2016) έτσι, η τελευταία δ) υποδραστηριότητα της 4ης, μπορεί να παραληφ-
θεί και να εξοικονομηθεί χρόνος. Όμως, η ποιότητα προσέγγισης που προσφέρεται 
μέσω του δυναμικού Εκπαιδευτικού λογισμικού, έχει να κάνει: α) Με την εποπτική 
ποιότητα-παραστατικότητα της παρουσίασης της στροφής σε γωνία. β) Με την επο-
πτική ποιότητα του αναλλοίωτου των εξωτερικών γωνιών, ανεξαρτήτως μεγέθους του 
πολυγώνου και πώς με απειροστικό τρόπο οι εξωτερικές γωνίες, καθίστανται -εκφυλί-
ζοντας το πολύγωνο σε σημείο- με κοινή κορυφή αναδεικνύοντας την αλήθεια της πρό-
τασης. δ) Η επικουρική προσέγγιση της «ημιδυναμικής» παρουσίασης στον πίνακα με 
την στροφή του διαβήτη. ε) Με την τριπλή (τουλάχιστον) προσέγγιση μέσω του ιδίου 
σχήματος για το ίδιο αποτέλεσμα, το οποίο συνιστά και ένα «εύρημα» του παρόντος 
σεναρίου. Η απειροστική μεταβολή του αριθμού των τριγώνων στις τρεις οριακές θέ-
σεις συνιστά ίσως έναν ειδικό «τρόπο σκέψης» στην Γεωμετρία αφού καθώς όπως λέ-
γεται (δεν υπάρχει βιβλιογραφική αναφορά για το επόμενο) την πρόσδοση κίνησης σε 
γεωμετρικά αντικείμενα, έδιναν με την βοήθεια της ισχυρής φαντασίας τους και μεγά-
λοι Γεωμέτρες του μαυροπίνακα πολύ πριν εφευρεθούν τα δυναμικά εργαλεία. (γ. τ., 
οριακές περιπτώσεις , ιδίως σε διερευνήσεις) στ) Με την διασύνδεση του ιδίου σχήμα-
τος για μέτρηση διαγωνίων, που καταλήγει στον υπολογισμό αλγεβρικού αθροίσματος 
ή και με την θεώρηση του προβλήματος των χειραψιών ν ανθρώπων ανά δύο, που επί-
σης οδηγεί σε υπολογισμό του τύπου αθροίσματος των ν-1 πρώτων φυσικών. Φυσικά, 
είναι ανοικτό πάντα το ενδεχόμενο, ότι δοκιμή στην πράξη, είναι δυνατόν να φέρει 
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αναδράσεις με τροποποιήσεις του Φ.Ε. ή και της ίδιας της δραστηριότητας. Τέλος: Θε-
ωρούμε ότι η διασύνδεση που γίνεται με άλλους κλάδους των μαθηματικών είναι εξαι-
ρετικά γόνιμη, καθώς εισάγει θεωρήσεις μετάβασης από τον Γεωμετρικό στον Συνδυα-
στικό και Αλγεβρικό τρόπο σκέψης και αντιστρόφως, με ένα και μόνο σχήμα, πράγμα 
χρήσιμο για την ολιστική αντιμετώπιση των Μαθηματικών, όχι μόνο φιλοσοφικά είτε 
επιστημολογικά, αλλά ως τρόπο -μέθοδο εναλλακτικής θεώρησης- προσέγγισης πραγ-
ματικών προβλημάτων και ασκήσεων. 
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Διδακτικό σενάριο: Η διάσωση της Ακρόπολης… στο MinecraftEdu 

Καρούντζος Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed 

giannis.karountzos@gmail.com 

Περίληψη 

Έχοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν ένα βασικό στοιχείο της καθημε-

ρινότητας των παιδιών σήμερα και συνεκτιμώντας τα οφέλη που προκύπτουν από την α-

ξιοποίησή τους στη μάθηση, όπως η αύξηση των κινήτρων για συμμετοχή και η ενεργο-

ποίηση των μαθητών/-τριών για μεγαλύτερη εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιά-

στηκε το παρόν διδακτικό σενάριο αξιοποιώντας την εκπαιδευτική έκδοση του δημοφιλέ-

στερου ηλεκτρονικού παιχνιδιού σήμερα, του Minecraft. Βασικός σκοπός του σεναρίου 

είναι η συνεργατική προσέγγιση της έννοιας του όγκου, που αποτελεί ενότητα του αναλυ-

τικού προγράμματος σπουδών για τα Μαθηματικά της ΣΤ τάξης του Δημοτικού σχολείου. 

Το σενάριο και το συνοδευτικό υλικό δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικού πειρά-

ματος, που πραγματοποιήθηκε κατά το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους, με σκοπό 

τη διερεύνηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών που μαθαίνουν σε ένα παι-

γνιώδες συνεργατικό περιβάλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά: παιγνιώδης μάθηση, συνεργασία, μαθηματικά, Ακρόπολη. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Η σημασία της αξιοποίησης την ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τη μάθηση έγκειται στο γε-

γονός ότι το παιχνίδι είναι η πιο φυσιολογική μορφή μάθησης καθώς αυτή βρίσκεται έμ-

φυτη στα παιδιά (Kickmeier-Rust και Albert, 2010). Το παιχνίδι έχει οριστεί ως «μια κα-

θηλωτική, εκούσια και ευχάριστη δραστηριότητα στην οποία επιδιώκεται η επίτευξη ενός 

απαιτητικού στόχου σύμφωνα με προκαθορισμένου κανόνες» (Kinzie & Joseph, 2008). 

Συνδέοντας τα παιχνίδια με εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι δυνατόν όχι μόνο να πα-

ρακινήσουμε τους/τις μαθητές/-τριες στο να συμμετάσχουν, αλλά να τους παρέχουμε ένα 

αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι παίκτες/-τριες 

αποτελούν οι ίδιοι/-ες μέρος της μάθησης καθώς οι αποφάσεις τους επηρεάζουν άμεσα την 

εξέλιξη του παιχνιδιού. Τα παιγνιώδη ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παρέχουν άμεση ανα-

τροφοδότηση και υποστηρίζουν τη δημιουργία δραστηριοτήτων που μπορούν να συνδέο-

νται με την πραγματικότητα (Prensky, 2001).  

2302

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Στα οφέλη από τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση μπορεί κα-

νείς/καμιά να συνεκτιμήσει τη δυνατότητα για πειραματισμό και αποτυχία χωρίς συνέ-

πειες, που οδηγεί στην ενθάρρυνση της δραστηριοποίησης των μαθητών/-τριών και την 

αξιοποίηση του λάθους προς όφελος της μάθησης, καθώς και την παροχή δυνατότητας 

εικονικής αναπαράστασης πραγματικών καταστάσεων και φαινομένων. Τα παιχνίδια εί-

ναι, επίσης, ελκυστικά, καλλιεργούν τη φαντασία, προκαλούν έντονη συμμετοχή και πά-

θος, παρέχουν κίνητρα, δράση, αυξάνουν την αδρεναλίνη, καλλιεργούν τη δημιουργικό-

τητα, δημιουργούν κοινωνικές ομάδες, προκαλούν συγκινήσεις (Prensky, 2001). 

Μελέτες αρκετών ερευνητών/-τριών αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν 

να αξιοποιηθούν στη μάθηση των Μαθηματικών και μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσμα-

τικά όσο οι μη-παιγνιώδεις προσεγγίσεις (Rosas κ.α., 2003· Ke, 2008). Εμπλέκοντας 

τους/τις μαθητές/-τριες σε παιγνιώδεις μαθησιακές δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας εί-

ναι δυνατόν να ενισχυθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος, καθώς και να 

επιτευχθούν καλύτερες επιδόσεις για τα μαθηματικά (Bottino κ.α., 2007) 

Επιπλέον, ο Gee (2004) έδειξε ότι τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι μαθησιακά 

εργαλεία που επιτρέπουν στους/στις μαθητές/-τριες να βρεθούν σε ένα εκπαιδευτικό περι-

βάλλον και να συνεισφέρουν οι ίδιοι/-ες ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παί-

κτες/-ριες βιώνουν το παιχνίδι με έναν διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με την πραγματι-

κότητα, καθώς στον πραγματικό κόσμο δεν μπορούν να πειραματιστούν ελεύθερα (Gee, 

2007). 

Συνεργασία 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη στήριξη της διδασκαλίας έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της πολυπλοκότητας του μαθήματος. Οι μαθητές/-τριες που μαθαίνουν σε τεχνο-

λογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα πέραν των γνώσεων και των δεξιοτήτων που πρέπει 

να αποκτήσουν μέσω της διδασκαλίας θα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται και την τεχνο-

λογία που μεσολαβεί. Η καλλιέργεια ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης μπορεί 

να υποστηρίξει την αντιμετώπιση των περισσότερων από τις πιο πάνω δυσκολίες, αφού η 

συνεργατική μάθηση και η τεχνολογικά υποστηριζόμενη διδασκαλία έχουν συμπληρωμα-

τικές δυνατότητες. Όσο περισσότερη τεχνολογία εισάγεται για τη στήριξη της διδασκαλίας 

τόσο περισσότερο απαραίτητη είναι η χρήση συνεργατικών προσεγγίσεων για τη διευκό-

λυνση επίτευξης της μάθησης (Johnson & Johnson, 1996). 

Επιπροσθέτως, στα οφέλη της τεχνολογικά υποστηριζόμενης συνεργασίας μπορεί κανείς 

να εντοπίσει (Johnson & Johnson, 1996): 

 Αύξηση των επιδόσεων, τόσο της ακαδημαϊκής όσο και των ψηφιακών ικανοτήτων 

των μαθητών/-τριών. 

 Προαγωγή των θετικών στάσεων απέναντι στην τεχνολογία και τη συνεργασία. 
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 Ενίσχυση της γενικότερης ανάπτυξης (γνωστική, κοινωνικές δεξιότητες). 

 Προαγωγή των θετικών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 Τη θετική επίδραση τόσο στους μαθητές με υψηλές όσο και με χαμηλές επιδόσεις. 

 Επιπλέον, επηρεάζει το ίδιο και τα δύο φύλα. 

 Είναι οικονομικά αποδοτική. 

 Προάγει την καινοτομία στην λειτουργία της ομάδας και των εργαλείων. 

Άλλοι ερευνητές, όπως οι Hummel κ.α. (2011) εξέτασαν τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

προκύπτουν ύστερα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων συνεργασίας με την υ-

ποστήριξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα συμπεράσματά τους έδειξαν ότι η συνεργατική 

προσέγγιση βελτίωσε την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, σε ελληνικό επίπεδο, οι Μυρσιλάκη και Παρασκευά (2010) διερεύνησαν το αί-

σθημα του ανήκειν σε μια ομάδα φοιτητών/-τριών που διδάσκονταν μέσω ενός πολυχρη-

στικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ως παράγοντα ενίσχυσης των κινήτρων. Διαπίστωσαν ότι 

το αίσθημα του ανήκειν φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με την επίδοση και τα εσωτε-

ρικά κίνητρα. 

Εποικοδομητισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Ο εποικοδομητισμός αποτελεί μια γνωστή θεωρία για τη μάθηση και την παιδαγωγική, 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας μπορούν να εντοπιστούν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Με βάση τη θεωρία, πρωταγωνιστής/-τρια στο μαθησιακό περιβάλλον τίθεται ο/η μαθη-

τής/-τρια μέσω του εικονικού αντιπροσώπου του/της, ενώ η παρουσία του/της εκπαιδευτι-

κού συνήθως περιορίζεται στην υποστήριξη, την καθοδήγηση και την προετοιμασία της 

μαθησιακής δραστηριότητας. Επιπροσθέτως, βασική παραδοχή του εποικοδομητισμού εί-

ναι το γεγονός ότι οι μαθητές/-τριες αντιμετωπίζουν αυθεντικά-ρεαλιστικά προβλήματα 

και καταστάσεις που απαιτούν την αναζήτηση λύσεων έχοντας ελάχιστη καθοδήγηση. Τέ-

τοια σενάρια απεικονίζονται συχνά μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπου οι μαθητές/-

τριες πειραματίζονται ατομικά ή ομαδικά χωρίς την υποβοήθηση από τον εκπαιδευτικό. 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην περίπτωση της μάθησης μέσω ηλεκτρονικών παιχνι-

διών είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός, όπως, επίσης, υπαγορεύει και η θεωρία. 

Ορίζει το πλαίσιο εργασίας, τους στόχους, το είδος του παιχνιδιού, τον χρόνο που απαιτεί-

ται για τη χρήση του. Βρίσκεται δίπλα στον/στην μαθητή/-τρια για να διευκολύνει την 

εμπλοκή του/της στο σενάριο, την αλληλεπίδρασή του/της με τους/τις συμμαθητές/-τριες, 

και τον γενικότερο έλεγχο των τεχνικών και άλλων παραμέτρων. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών πλαισιωμένη με 

την κατάλληλη μεθοδολογία μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία έντονα αλληλεπιδρα-

στικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν μέσω της συνεργασίας να οδηγήσουν 

στη μάθηση με ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών. 

Γενική περιγραφή – Πλάνο διδασκαλίας 

Το σενάριο αποτελεί πρωτότυπο υλικό και δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από τον ερευ-

νητή-εκπαιδευτικό. Σύμφωνα μ’ αυτό, οι μαθητές/-τριες ενημερώνονται για την κατα-

στροφή των μαρμάρων του μνημείου του Παρθενώνα που προκαλείται από την αυξημένη 

ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης. Μεταφέρονται στην εικονική Ακρόπολη των Αθηνών 

και αναλαμβάνουν τον ρόλο μηχανικών στους οποίους ανατίθεται να υπολογίσουν τον ό-

γκο του μαρμάρου που απαιτείται για να κατασκευαστεί ένα νέο κτήριο στη θέση του 

Παρθενώνα, καθώς το αρχαίο μνημείο πρόκειται να μεταφερθεί για να διασωθεί από τη 

διάβρωση. Στην προσπάθειά τους αυτή εμπλέκονται σε δραστηριότητες μέτρησης διαστά-

σεων κτηρίων και υπολογισμού του όγκου σύνθετων σχημάτων με τύπο, εργασίες σύγκρι-

σης όγκων και άλλων σχετικών δεξιοτήτων. 

Το σενάριο αφορά τη διδασκαλία της έννοιας του όγκου απλών και σύνθετων σχημάτων 

(κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και συνδυασμοί). Αντιστοιχεί στο κεφάλαιο 70 των 

Μαθηματικών της ΣΤ΄ δημοτικού. Αποτελείται από δισέλιδο εισαγωγικό κείμενο που πα-

ρουσιάζει την προβληματική στους/στις μαθητές/-τριες, δύο φύλλα εργασίας, ένα φύλλο 

αξιολόγησης, καθώς και έναν εικονικό χώρο που αντιστοιχεί στην περιοχή της Ακρόπολης 

των Αθηνών, σχεδιασμένο στο περιβάλλον του MinecraftEdu. Το σενάριο συνδέεται με 

γνωστικά αντικείμενα που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές/-τριες (Φυσική Ε΄: «Όγκος υλι-

κών σωμάτων», σ. 20, Φυσική ΣΤ΄: «Οξέα και βάσεις», σ. 117).  

Σκοπός και στόχοι 

Ο σκοπός και οι στόχοι της διδασκαλίας καθορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών και περιγράφονται στο εγχειρίδιο «Βιβλίο Δασκάλου». Επιπλέον διδακτικοί στό-

χοι και δραστηριότητες προστέθηκαν για πιό ολοκληρωμένη προσέγγιση της έννοιας. Οι 

διδακτικοί στόχοι του σεναρίου περιγράφονται παρακάτω: 

Να κατανοήσει ο/η μαθητής/-τρια τη διαδικασία υπολογισμού του όγκου κύβου και ορθο-

γώνιου παραλληλεπιπέδου, να μάθει να υπολογίζει τον όγκο κύβου και ορθογώνιου πα-

ραλληλεπιπέδου με τύπο, να υπολογίζει τον όγκο σύνθετων σχημάτων (συνδυασμούς κύ-

βων και ορθογωνίων), να συγκρίνει τον όγκο διαφορετικών σχημάτων, να κατανοήσει ότι 

στερεά με διαφορετικό σχήμα μπορούν να έχουν τον ίδιο όγκο, να λύνει προβλήματα με 
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όγκους κύβων και ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων. Ο/η μαθητής/-τρια αναμένεται να με-

τρά όγκους κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, να κάνει συγκρίσεις όγκου σχημά-

των και να λύνει σχετικά προβλήματα. 

Μέθοδος διδασκαλίας – Διδακτική προσέγγιση 

Η προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου βασίστηκε στη μέθοδο επίλυσης προβλήματος, 

αφού σύμφωνα με τους Duncan κ.α. (2012) σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση και 

τις παιγνιώδεις μαθησιακές δραστηριότητες, αποτελεί μία εποικοδομηστική προσέγγιση 

της διδασκαλίας σε εικονικούς κόσμους, αφού προωθείται η εμπειρική μάθηση. Τα επτά 

στάδια υλοποίησης της διδασκαλίας της έννοιας του όγκου των Μαθηματικών σχεδιάστη-

καν για το παρόν σενάριο με βάση τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος όπως περιγράφονται 

από τον Hmelo-Silver (2004) και επιγραμματικά παρουσιάζονται ως εξής: 

 Παρουσίαση προβλήματος (Problem scenario) 

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους/στις μαθητές/-τριες το πρόβλημα με τη μορφή σε-

ναρίου δίνοντάς τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα φύλλα εργασίας.  

 Ανάλυση προβλήματος (Identify facts) 

Οι μαθητές/-τριες αναλύουν το πρόβλημα εντοπίζοντας όλα τα σχετικά με το σενάριο ζη-

τήματα και αναπαριστούν εσωτερικά το πρόβλημα ώστε να το κατανοήσουν. 

 Δημιουργία υπόθεσης επίλυσης (Generate hypotheses) 

Στην φάση αυτή ελέγχονται οι απόψεις των μαθητών/-τριών και προτείνονται λύσεις αντι-

μετώπισης του προβλήματος. Δημιουργείται σχέδιο δράσης και επιλέγεται η κατάλληλη 

στρατηγική.  

 Αναγνώριση ελλείψεων γνώσεων (Identify Knowledge deficiencies) 

Σημαντικό στάδιο της διαδικασίας είναι η αναγνώριση των ελλείψεων στις γνώσεις των 

μαθητών/-τριών. Οι μαθητές/-τριες αναζητούν και αποκτούν τις πληροφορίες που χρειά-

ζονται για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

 Εφαρμογή της νέας γνώσης (Apply new knowledge) 

Στη συνέχεια προχωρούν στην εφαρμογή των γνώσεων και λύση του προβλήματος, ενώ 

παράλληλα συμπληρώνουν τα συνοδευτικά φύλλα εργασίας. 

 Αξιολόγηση υπόθεσης (Evaluation) 
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Κατά την αξιολόγηση της διαδικασίας, οι μαθητές/-τριες ελέγχουν την προηγούμενη υπό-

θεσή τους με βάση τη νέα γνώση που απέκτησαν. Εξηγούν τη στρατηγική και τις αποφά-

σεις που έλαβαν και οι οποίες τους οδήγησαν στη λύση, ενώ παράλληλα αξιολογούν την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνάντησαν σε κάθε στάδιο της εργασίας τους. 

 Αναστοχασμός (Abstraction) 

Στη φάση αυτή οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν όλη τη διαδικασία λύσης, αλλά και τις 

απαντήσεις που έδωσαν σε όλα τα ερωτήματα του προβλήματος, καθώς και τα συμπληρω-

μένα φύλλα εργασίας τους. 

Λογισμικό 

Το Minecraft αποτελεί το δημοφιλέστερο ηλεκτρονικό παιχνίδι σήμερα για τις ηλικίες των 

μαθητών του δημοτικού και η εκπαιδευτική του έκδοση (MinecraftEdu και Minecraft Ed-

ucation Edition) χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 7.000 αίθουσες διδασκαλίας σε 

πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο (NYTimes, 2016). Περιγράφεται ως ένας εικονικός 

κόσμος έκφρασης και δημιουργικότητας αφού θυμίζει τα σετ κατασκευής τύπου Lego. Ο 

χρήστης μέσω του χαρακτήρα του μπορεί να τροποποιήσει πλήρως το περιβάλλον. Το λο-

γισμικό προσφέρει πολλά εργαλεία δημιουργίας του εικονικού εκπαιδευτικού περιβάλλο-

ντος, καθώς και εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης τάξης. Η καμπύλη μάθησης είναι πολύ 

μικρή, ώστε να χρησιμοποιείται ακόμη και στις πιο μικρές ηλικίες, ενώ οι απαιτήσεις του 

σε υπολογιστική ισχύ είναι ελάχιστες, στοιχείο σημαντικό για αξιοποίησή του στα εργα-

στήρια υπολογιστών των δημόσιων δημοτικών σχολείων. Το λογισμικό αποκτήθηκε πρό-

σφατα από την εταιρεία Microsoft, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμικότητα που διαθέτει 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

 

Ο Παρθενώνας στο MinecraftEdu 
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Φύλλο εργασίας 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

ΣΤΟΧΟΣ: Να μάθετε να μετράτε τον όγκο κύβου, όγκο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου 

και όγκο σύνθετων σχημάτων. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να δείτε τον Παρθενώνα όπως είναι σήμερα και 

δίπλα το ολοκληρωμένο αντίγραφό του όπως σχεδιάζεται να κατασκευαστεί. 

 

 

Παρθενώνας Ολοκληρωμένο αντίγραφο 

Υπολογίζεται ότι το μάρμαρο που θα χρειαστεί για το νέο κτήριο είναι περίπου 9.000 μαρ-

μάρινοι κύβοι. Πριν ξεκινήσει, όμως, η κατασκευή τους επόμενους μήνες, πρέπει να σι-

γουρευτούμε ότι υπάρχει αρκετό κομμένο μάρμαρο στο Λατομείο Πεντέλης.  

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Επισκεφθείτε το Λατομείο μαρμάρου που βρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη. 

2. Μετρήσετε τον όγκο του μαρμάρου και εξετάστε αν είναι αρκετό για το νέο κτίριο. 

*Στη Βιβλιοθήκη μπορείτε να μάθετε και να πειραματιστείτε στη μέτρηση του όγκου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι αρκετό το μάρμαρο του λατομείου για το νέο κτήριο; 

Απάντηση: Ναι Όχι Εξηγώ……………………………………………………………… 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ: Να μάθετε να αναγνωρίζετε σχήματα με ίδιο όγκο αλλά διαφορετική μορφή. 
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Α. Οι τεχνίτες που θα εργάζονται στην κατασκευή του νέου Παρθενώνα μπορούν να χτί-

ζουν μέχρι 36 κύβους την ημέρα. Οι κύβοι θα μεταφέρονται από το λατομείο στην Ακρό-

πολη μέσα σε τεράστια κιβώτια. Σκεφτείτε όλες τις πιθανές διαστάσεις (μήκος, πλάτος, 

ύψος) που μπορεί να έχουν τα κιβώτια για να χωρούν ακριβώς 36 κύβους. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πηγαίνετε στο Εργαστήριο που βρίσκεται πίσω από τη Βιβλιοθήκη και κάντε δοκιμές χτί-

ζοντας σχήματα που θα έχουν όγκο 36 κύβους ακριβώς. 

Σκεφτείτε πόσα διαφορετικά ορθογώνια κιβώτια μπορείτε να φτιάξετε με 36 κομμάτια. 

Παράδειγμα: κιβώτιο 1: μήκος X πλάτος X ύψος = 2 x 2 x 9 = 36 

 

ΑΣΚΗΣΗ: Γράψτε τις διαστάσεις για τρία διαφορετικά κιβώτια (μήκος, πλάτος, ύψος) που 

να χωρούν ακριβώς 36 κύβους μαρμάρου: 

Απάντηση: Κιβώτιο 1: 2 x 2 x 9 = 36 Κιβώτιο 2:…………… Κιβώτιο 3:……………… 

Β. Αν διπλασιάζατε τις πλευρές ενός από τα παραπάνω σχήματα που φτιάξατε τότε ο όγκος 

του θα: (επιλέξτε βάζοντας Χ ) 

 Διπλασιαζόταν  Τετραπλασιαζόταν 

 Εξαπλασιαζόταν  Οκταπλασιαζόταν 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Δοκιμάστε να κατασκευάσετε ένα σχήμα με διπλάσιες πλευρές από το προηγούμενο. 

Ύστερα μετρήστε τον όγκο του και συγκρίνετε με τον αρχικό. 

3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΣΤΟΧΟΣ: Να μάθετε να μετράτε τον όγκο σύνθετων σχημάτων και να τον συγκρίνετε. 

Κατασκευάστηκε μια νέα Αποθήκη για να αποθηκευτούν τα κομμάτια του αρχαίου Παρ-

θενώνα και να ξεκινήσει η συντήρησή τους. Δεν ελέγχθηκε όμως αν ο χώρος αυτός είναι 

αρκετά μεγάλος για να τα χωρέσει. Αυτό θα το κάνετε εσείς. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Επισκεφθείτε τον Παρθενώνα και μετρήστε τον όγκο του μαρμάρου του. Το κτήριο 

του Παρθενώνα είναι ένα σύνθετο σχήμα. Για να μετρήσετε τον όγκο του, μετρήστε τον 

όγκο των τμημάτων του. 

 Επισκεφθείτε την Αποθήκη συντήρησης που βρίσκεται κοντά στο Λατομείο και 

μετρήστε τον όγκο του εσωτερικού χώρου της 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Χωράει το μάρμαρο του Παρθενώνα στην Αποθήκη συντήρησης; 

Απάντηση: Ναι Όχι Εξηγώ……………………………………………………… 

Συμπεράσματα 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάστηκε πιο πάνω αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση δι-

δασκαλίας της έννοιας του όγκου των Μαθηματικών μέσα από την αξιοποίηση ενός δημο-

φιλούς ηλεκτρονικού παιχνιδιού με συνεργατικές μεθόδους μάθησης. Η υλοποίηση του 

σεναρίου πραγματοποιήθηκε πειραματικά σε μαθητές/-τριες της ΣΤ΄ τάξης αστικού δημο-

τικού σχολείου της Αρκαδίας τον Μάιο του 2016 και τα συμπεράσματα έδειξαν ότι απο-

τελεί μια πρόταση που μπορεί εύκολα να υλοποιήσει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, προσφέ-

ροντας μια σειρά από οφέλη στη διδασκαλία του. Η παιγνιώδης μορφή της μάθησης αύ-

ξησε τα κίνητρα για συμμετοχή τόσο των δυνατών όσο και των αδύνατων μαθητών και 

των δύο φύλων. Παράλληλα, καλλιέργησε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, οικείο για 

τους/τις περισσότερους/-ες μαθητές/-τριες και ενεργοποίησε περισσότερο τις γνωστικές 

προσπάθειές τους, τοποθετώντας τους στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και δίνο-

ντας στον/στην εκπαιδευτικό τον ρόλο του καθοδηγητή/-τριας. Επιπλέον, η συνεργασία 

ενίσχυσε τα άτομα στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προέκυψαν από την εισαγωγή 

της τεχνολογίας και βοήθησε στην ανάπτυξη κοινωνικών και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Τα 

τελικά τεστ αξιολόγησης έδειξαν ότι οι επιδόσεις των μαθητών/-τριών μπορεί να είναι ε-

ξίσου καλές με τις επιδόσεις των μαθητών/-τριών που μαθαίνουν με τις παραδοσιακές με-

θόδους διδασκαλίας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Rosas κ.α., 2003· 

Ke, 2008). 

Κλείνοντας, μερικοί προβληματισμοί που εγείρονται σχετικά με την αξιοποίηση της πα-

ραπάνω πρότασης διδασκαλίας έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα των συνήθως παρωχη-

μένων σχολικών εργαστηρίων να φιλοξενήσουν σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό, την 

ευελιξία του ωρολογίου προγράμματος να συμπεριλάβει καινοτόμες προτάσεις στον προ-

γραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την ετοιμότητα της σχολικής κοινότητας 

(εκπαιδευτικοί, γονείς) να αντιληφθούν τα οφέλη της παιγνιώδους μορφής της μάθησης, 

στην οποία η επιστημονική έρευνα έχει εστιαστεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. 
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Περίληψη 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για τη μάθηση. Ο τρόπος που ο καθένας μαθαίνει ποικίλει. 

Το ότι η θεωρία επιστεγάζεται με την πράξη όμως, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτός 

είναι και ο λόγος ύπαρξης αυτής της εργασίας, για να δείξει πως με ένα απλό αλλά 

χειροπιαστό και ολοκληρωμένο παράδειγμα μπορούν οι μαθητές να μάθουν να προ-

γραμματίζουν σε Python, αλλά ταυτόχρονα και πως η τεχνολογία, οι επιστήμες ακόμη 

και η τέχνη είναι ανάγκη να συνεργάζονται. Η  μια επιστήμη –πληροφορική (Python)- 

χρειάζεται την άλλη επιστήμη –ηλεκτρονική (Κύβος Φωτοδιόδου)- με ενδιάμεσο την 

τεχνολογία –μικροηλεκτρονική και ηλεκτρολογία- και τέλος η τέχνη-καλλιτεχνία κα-

τασκευής- για την τελική εμφάνιση. Ακολουθεί ένα Διδακτικό Σενάριο που αφορά την 

κατασκευή ενός Κύβου Φωτοδιόδου (Led Cube) με τη χρήση ενός μικροελεγκτή Bea-

gleBone Black. Όπου ο προγραμματισμός του μικροϋπολογιστή θα γίνει σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python στο περιβάλλον Cloud9.  

Λέξεις-Κλειδιά: Python, Κύβος Φωτοδιόδου,  μικροελεγκτής, Cloud9. 

Εισαγωγή 

Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο. Οι δια-

δικασίες της είναι τόσο ποικιλόµορφες και διαφορετικές, ώστε η ένταξη τους σε µία 

και µοναδική κατηγορία δεν µπορεί να είναι βάσιµη και πλήρης.  

Μάθηση από το αρχαίο ρήμα [μανθάνω] αόρ. έμαθα. Ο Τριλιανός (Τριλιανός, 2003) 

σηµειώνει ότι υπάρχει µεγάλη διάσταση απόψεων µεταξύ των ερευνητών για τον προσ-

διορισµό της έννοιας της µάθησης. Κατά καιρούς, η µάθηση ορίστηκε ως δηµιουργία 

υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov), ως δοκιµή και πλάνη (Thorndike), ως επανά-

ληψη µιας αντίδρασης µετά από θετική ενίσχυση (Skinner,  ως µίµηση προτύπου 

(Bandura), ως επεξεργασία των πληροφοριών (Neisser, Seymour, Gagné) και ως προ-

σωπική ερµηνεία στις πληροφορίες (Maslow, Rogers) νεοαποκτηθείσες. (ιστοσελίδα 

:ένωση καθηγητών γερμανικών). 

Άλλοι πάλι είπαν : «Η μάθηση ως ενέργεια δημιουργίας καινούριων δομών και τεκμη-

ρίωσης των παλιών» (Βιγκότσκι). «Είναι η διαδικασία κατά την οποία το παιδί και ο 

έφηβος με την δική τους δραστηριότητα αποκτούν γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες 

που βοηθούν στην δική του προσωπική ανάπτυξη και στην ένταξη του στο περιβάλ-

λον» (Ξωχέλλης 1997). «Είναι μία πηγαία ενδογενής ανάγκη του ανθρώπου που εκ-

φράζεται μάλλον από την ενδομήτρια ζωή του ανθρώπου» (Stones 2006), «συνεχίζεται 

υποσυνείδητα με την γέννηση του» (H. Remplein 1967), εξελίσσεται μέχρι το τέλος 
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της ζωής του όπου και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου από το περιβάλλον (ιστοσελίδα: wikipaideia) 

Οι θεωρίες της μάθησης πολλές: Οι θεωρίες αυτές διαφέρουν κατά πολύ στη µέθοδο 

και στο συµπέρασµα, γιατί έχουν συγκεντρώσει την προσοχή τους αποκλειστικά σε 

ορισµένες όψεις της όλης διεργασίας της µάθησης και έτσι βλέπουν τα πράγµατα από 

διαφορετική οπτική γωνία .  

Άλλωστε, όπως αναφέρεται (Ράπτης, Ράπτη, 2001), κάθε είδους διδασκαλία σχετίζεται 

µε ορισµένες παραδοχές για το τι πρέπει να µάθει ο µαθητευόµενος καθώς και το πως 

είναι καλύτερο να το µάθει, δηλαδή τους στόχους, το περιεχόµενο και τη διαδικασία 

της µάθησης. Κάθε δάσκαλος, λοιπόν, είτε το γνωρίζει είτε όχι, υιοθετεί στην πράξη 

µια θεωρία µάθησης.  

Οι πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες της μάθησης είναι: 

α) Η προσέγγιση του συµπεριφορισµού (ή µπιχεβιορισµού - behaviorism) (Ράπτης, 

Ράπτη 1998), (Ράπτης, Ράπτη,  2004), (Ράπτης, Α.,  Ράπτη, Α. , 2007).  (Skinner, 1968), 

(Ματσαγγούρας, 1999), (Σολοµωνίδου, 2006), (Φλουρής, 2003). (Τριλιανός, 2003), β) 

Η θεωρία του εποικοδοµητισµού (constructivism)   (Σολοµωνίδου, 1999), (Ράπτης, Ρά-

πτη, 1998), γ) Οι κοινωνικοπολιτισµικές θεωρήσεις για τη γνώση, (Ράπτης, Ράπτη 

2001),  (Vygotsky, 1978), (Ματσαγγούρας, 1999), δ) Η διερευνητική (ή ανακαλυπτική) 

(Ράπτης, Ράπτη, 2004),  (Τριλιανός, 2003),  (Φλουρής, 2003), (Ράπτης, Ράπτη, 2007), 

(Σολοµωνίδου, 2006) και ε) Η συνεργατική μάθηση (Ματσαγγούρας, 1999). 

Πολλά ακόμη θα μπορούσαν να αναφερθούν  για τη μάθηση, σελίδες επί σελίδων, γνω-

ρίζοντας ότι κανένας ορισµός της µάθησης δεν µπορεί να είναι ικανοποιητικός. Ένας 

ορισµός που προτάθηκε από τον Kimble (Kimble, 1994) µπορεί να θεωρηθεί αντιπρο-

σωπευτικός: «Μάθηση είναι µια σχετικά σταθερή αλλαγή σε µια δυνατότητα της συ-

µπεριφοράς, η οποία συµβαίνει ως αποτέλεσµα ενισχυµένης πρακτικής». 

Εδώ λοιπόν έρχεται  να δικαιωθεί η προσπάθεια του Διδακτικού Σεναρίου που ακολου-

θεί: Η μάθηση έρχεται μέσα από την πρακτική. Επομένως κάθε θεωρία πρέπει να ακο-

λουθείται από την πράξη, αλλά κι εκεί θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός. Οι 

δραστηριότητες που δίνονται ανά ενότητα ή κεφάλαιο ή ακόμη και ανά μάθημα είναι 

κομμάτια  ενός πάζλ. Για την καλύτερη κατανόηση, δηλαδή για να ολοκληρωθεί το 

παζλ, είναι απαραίτητη και η συνολική εργασία-δραστηριότητα που εμπλέκει διαφορε-

τικά κεφάλαια, ενότητες, κλπ., ακόμη και διαφορετικά αντικείμενα, όπως αυτή εδώ η 

περίπτωση, σύμφωνα και με την παιδαγωγική προσέγγιση μάθησης STEAM (Science, 

Technology, Engineering , Art,  Mathematics). Ιστοσελίσα (wikipedia). 

2314

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 

Διδακτικό σενάριο:  

Κατασκευή Κύβου Φωτοδιόδων και ελέγχου αυτών 

μέσω μικροελεγκτή με προγραμματισμό. 

Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου: Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 20-

22 δίωρα.  

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις. 

Πρόκειται για ένα σενάριο που σύμφωνα με το ΑΠΣ των ΕΠΑΛ, μπορεί να ενταχθεί 

στα μαθήματα: «Βασικές Αρχές Προγραμματισμού» Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ τομέας πληρο-

φορικής (η ύλη όλου του βιβλίου), «Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος−Ηλεκτρομαγνη-

τισμός (3Θ+3Ε)» στη Β΄ ΕΠΑΛ και «Ηλεκτροτεχνία»  Γ΄ ΕΠΑΛ τομέας Ηλεκτρολο-

γίας (όσον αφορά τη συνδεσμολογία κυκλώματος), «Βασικά Ηλεκτρονικά» τομέας Η-

λεκτρονικής Β΄ ΕΠΑΛ (όσον αφορά τη φωτοδίοδο), «Ερευνητική Εργασία» σε Α΄ και 

Β΄ Λυκείου. Μπορεί επίσης να γίνει μια διαθεματική προσέγγιση- εργασία (εναλλακτι-

κός τρόπος μάθησης) και κυρίως σε ΕΠΑΛ που έχουν παραπάνω από μια ειδικότητες 

που εμπλέκονται. Αναφέρονται τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα εάν πρόκειται για 

διαθεματική προσέγγιση) ή οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται στο σενάριο. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις δεν είναι υποχρεωτικές, γιατί όλες οι απαραίτητες γνώσεις 

ανακαλύπτονται ή διδάσκονται. Ακόμη κι αν κάποιοι γνωρίζουν από προγραμματισμό,  

άλλοι από ηλεκτρονικά και άλλοι από ηλεκτρολογικά , δύσκολο κάποιος  μαθητής να 

είναι γνώστης όλων. Οπότε όλοι οι μαθητές θα είναι σχετικά «ισοδύναμοι» ως προς τις 

πιθανές γνώσεις και δεξιότητες (πιθανόν ελάχιστες). Αυτός ο παράγοντας είναι σημα-

ντικός γιατί δε θα αισθάνονται άσχημα που δεν το ξέρουν (όπως εάν ήταν προαπαιτού-

μενες κάποιες γνώσεις). Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τους «κακούς» μαθη-

τές. Επίσης και η ποικιλομορφία αντικειμένων βοηθάει να μη βαριούνται εύκολα οι 

μαθητές και να υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον. 

Πριν την εκτέλεση του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός κρίνεται απαραίτητο να κάνει μία 

επίδειξη των δεξιοτήτων στις οποίες θα πρέπει να εξασκηθούν οι μαθητές σ το παρόν 

σενάριο, δηλαδή χρήση βιντεοπροβολέα,  άνοιγμα-κλείσιμο προγραμμάτων και αρ-

χείων, λογισμικού μηχανής αναζήτησης (Google) και  αντιγραφή επικόλληση σε κει-

μενογράφο ή διαφορετικά να υπάρχει η αναγκαία βοήθεια σε φύλλο εργασίας. 

Σκοποί και στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Σκοπός αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές στην απόκτηση γνώσεων μέσα από την 

απόκτηση εμπειριών. Δηλαδή υπάρχουν πρακτικοί, μορφωτικοί και πολιτισμικοί σκο-

ποί, οι οποίοι πραγματοποιούνται μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων στόχων. 
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Ο βασικός στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 

όσον αφορά την κατασκευή, τη συνδεσμολογία και τον προγραμματισμό ενός κύβου 

φωτοδιόδων, αλλά και βιώματα συμπεριφορών (συνεργασία, ομάδες, κριτική ικανό-

τητα, κ.ά.). Δηλαδή, οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν έναν επιστημονικό τρόπο 

σκέψης και αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων, αναπτύσσοντας την κρίση 

τους, τη φαντασία, αλλά και την ικανότητα αξιολόγησης. 

Αναλυτικοί στόχοι: Με αποτέλεσμα να απορρέουν οι παρακάτω επιμέρους αλλά πολύ 

σημαντικοί στόχοι (Ματσαγγούρας, Η. , 2005), (Bloom B. S., 1956), Goleman D.,  

1995),  (Ματσαγγούρας,  2004). 

Γνωστικοί-Μαθησιακοί στόχοι: 

 Nα αναγνωρίζουν : ένα σύνθετο πρόβλημα και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από την ανάλυσή του σε απλούστερα, την αξία των άλλων επιστημών εκτός αυτής 

του κύριου ενδιαφέροντός τους, έννοιες ορισμένων λέξεων και επιστήμες όπως 

(γλώσσα προγραμματισμού Python, Κύβος Φωτοδιόδου,  μικροϋπολογιστής 

BeagleBone Black, ηλεκτρονική, μικροηλεκτρονική, ηλεκτρολογία)., τα διάφορα 

μέρη του κυκλώματος, βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα σύμβολά αυτών. 

 Να αποκτούν μικτές γνώσεις. 

 Να οικοδομήσουν γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Python που είναι και το 

γνωστικό αντικείμενο των ΤΠΕ, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

(ΑΠΣ) του γνωστικού αντικειμένου του ΕΠΑΛ «Βασικές Αρχές Πληροφορικής». 

 Να υλοποιούν απλά προγράμματα, να τα αποθηκεύουν, να τα εκτελούν, να τα 

ελέγχουν ως προς σφάλματα, να αναγνωρίζουν διαφορετικά είδη σφαλμάτων και 

να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις (να αντιδρούν με ενεργητικό και κατάλληλο 

τρόπο στη συγκεκριμένη κατάσταση). 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

 Να μπορούν να διακόπτουν ή/και να συνδέουν στοιχεία σε ένα κύκλωμα. 

 Να αποκτούν δεξιότητες στη μίμηση κινήσεων,  στην κίνηση των χεριών και των 

δακτύλων τους. 

Συναισθηματικοί στόχοι 

 Να αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι το μάθημα των καλλιτεχνικών  και 

γενικά η τέχνη, όσον  αφορά την αισθητική στο τελικό προϊόν. Γενικότερα να έχουν 

κριτική σκέψη. 
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 Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα του λογισμικών που 

χρησιμοποίησαν, την καταλληλότητά τους καθώς και τα ενδεχόμενα μαθησιακά 

οφέλη. 

 Να μπορούν οι μαθητές να κρίνουν και να επιλέγουν μικροεπεξεργαστή,  τη χρήση 

ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης. 

 Να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι να είναι  δεκτικοί και προσεκτικοί απέναντι 

σ' ένα ερέθισμα, να αποκτούν θετικά βιώματα, πεποίθηση ώστε να  εμπνέουν τον 

τρόπο αντίδρασης του. Και τέλος, να καλλιεργούν τα αισθήματα της συνεργασίας 

και σύμπνοιας, δημιουργώντας ακόμη και σχέσεις φιλίας 

Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Ο διδάσκων του σεναρίου εξηγεί το Διδακτικό Σενάριο και τον τρόπο με τον οποίο θα 

δουλέψουν οι μαθητές στο εργαστήριο. Δίνει οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες ανά υπολογιστή και θα επεξεργάζονται τα 

αρχεία που θα δημιουργήσουν  με τα φύλλα εργασίας.   

Προαιρετικά, ο εκπαιδευτικός, εάν θέλει μπορεί να αποκαλύπτει ένα φύλλο εργασίας 

κάθε φορά. Έτσι θα διατηρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών υψηλό, αλλά και θα 

αποφύγει τη σύγχυση των μαθητών. 

Φάση 1η : 1 δίωρο: Συμβόλαιο ομάδας. Συζήτηση του θέματος. Χωρισμός σε ομάδες 

των 2-3 ατόμων που οι ίδιοι θα διαλέξουν. Εύρεση πληροφοριών για τις φωτοδιόδους 

ή για τον μικροϋπολογιστή (η κάθε ομάδα επιλέγει) και παρουσίαση αυτών (με όποιον 

τρόπο επιθυμούν) στους υπόλοιπους. 

2η φάση: 3-4 δίωρα: 2 δίωρα εύρεση πληροφοριών και ετοιμασία παρουσίασης και 1 

δίωρο η παρουσίαση στην ομάδα. Πιθανόν να χρειαστούν και 4 δίωρα μέχρι να 

εξοικειωθούν με την αναζήτηση και τη μεταφορά πληροφοριών στον Η/Υ (αν και λόγω 

κινητών είναι πλέον πολύ εξοικειωμένοι οι μαθητές σε αυτά) σύμφωνα με το φύλλο 

εργασίας 1. 

3η φάση: 2 δίωρα: 1 δίωρο: Παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό: των φωτοδιόδων, των 

υλικών και εργαλείων που θα χρειαστούν για τη συνδεσμολογία τους, τη  

συνδεσμολογία τους και του τρόπου-βήματα που θα ακολουθηθούν για την κατασκευή 

του κύβου. 1 δίωρο:  Επίσης παρουσίαση του μικροελεκτή και των εξόδων του, καθώς 

και του τρόπου που θα συνδεθούν οι φωτοδιόδοι σε αυτόν. Η παρουσίαση θα γίνει από 

τον διδάσκοντα προτείνεται διάλεξη με ερωτήσεις στο τέλος . 

4η φάση: 2-3 δίωρα: Κατασκευή του κύβου και σύνδεση αυτού με τον μικροελεκτή. 

Θα πρέπει όλοι οι μαθητές, ανά ομάδα, να περάσουν από το κολλητήρι και να 

κολλήσουν και να ξεκολλήσουν μια δίοδο και στη συνέχεια να τη συνδέσουν πάνω στο 

κύκλωμα, σύμφωνα με το φύλλο εργασίας 2. Επιπλέον θα πρέπει όλοι οι μαθητές να 
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συνδέσουν μια δίοδο στον μικροελεγκτή στη σωστή θέση, σύμφωνα με το φύλλο 

εργασίας 2. 

5η φάση: 6 δίωρα: 5 δίωρα: Παρουσίαση του περιβάλλοντος Cloud9 και της γλώσσας 

προγραμματισμού Python (συνοπτική παρουσίαση των εντολών του βιβλίου «Βασικές 

Αρχές Προγραμματισμού» Β΄ Λυκείου  ΕΠΑΛ: σταθερές, μεταβλητές, τελεστές, 

συναρτήσεις, λίστες). 1 δίωρο: εστίαση στην παρουσίαση του απαραίτητου κώδικα για 

την εργασία, ο οποίος θα υπάρχει και στο φύλλο εργασίας 3. 

6η φάση: 4 δίωρα: 3 δίωρα: προγραμματισμός του μικροελεγκτή σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python, σε περιβάλλον Cloud9, ακολουθώντας το φύλλο εργασίας 

3. 1 δίωρο: η παρουσίαση της πορείας κάθε ομάδας. 

 7η φάση: 2 δίωρα: Στο φύλλο εργασίας 4 δίνεται ο συνολικός κώδικας που θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσουν για την περίπτωση ελέγχου επιλεγόμενης γείωσης, έλεγχος 

επιλογής επιπέδου και έλεγχος τυχαίας επιλογής. Γίνεται η σύγκριση-έλεγχος με τον 

κώδικα που γράψανε οι μαθητές και καταγράφονται τα λάθη που έκανε η κάθε ομάδα. 

Διορθώνεται ώστε η κάθε ομάδα να δει το δικό της πρόγραμμα να τρέχει, συνδεδεμένο 

φυσικά και με το υπόλοιπο κύκλωμα.  Ακολουθεί συζήτηση, σχολιασμός του σεναρίου, 

εντυπώσεις από αυτό και αναφορά των σχολίων αυτού σε όλη την πορεία του. Τέλος 

γίνεται έλεγχος αποτελέσματος βαθμολόγησης και επιμέρους δραστηριότητας και συ-

νολικά του σεναρίου με στόχο τη βελτίωσή του σε επόμενη εφαρμογή. 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – θέματα θεωρίας του 

εκπαιδευτικού σεναρίου 

Η δημιουργία ενός εγγράφου και η παρουσίαση ενός οποιουδήποτε  θέματος αποτελούν 

βασικές δεξιότητες στη χρήση του Η/Υ. Βασική δεξιότητα είναι επίσης και η χρήση 

βιντεοπροβολέα, είτε για εκμάθηση, είτε για  χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως 

βοηθητικό εργαλείο αποτύπωσης συμπερασμάτων, κλπ., ως συνοδευτικών εγγράφων 

για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που, είτε σχετίζεται με άλλα διδακτικά 

αντικείμενα της επιστήμης της Πληροφορικής, είτε αφορά άλλα επιστημονικά πεδία. 

Ο προγραμματισμός  σε γλώσσα Python αποτελεί δεξιότητα στη χρήση του Η/Υ, 

επίσης αποτελεί και το συνδετικό κρίκο μεταξύ διαφορετικών επιστημών και 

ταυτόχρονα ανοίγει και το δρόμο για την εισαγωγή της Ρομποτικής στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. 

  Ένα πιο εξελιγμένο παράδειγμα σε Python που θα μπορούσε να είναι ένα Διδακτικό 

Σενάριο είναι ένα κινούμενο όχημα, ελεγχόμενο μέσω προγράμματος με τη βοήθεια 

ενός μικροελεγκτή (εισαγωγή και της ρομποτικής). 

Χρήση Η/Υ και άλλων μέσων για το εκπαιδευτικό σενάριο 

Η δημιουργία εγγράφου κειμένου ή παρουσίασης αποτελεί μία βασική δεξιότητα 

χειρισμού και χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και, ως δεξιότητα, απαιτεί τη 
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χρήση του Η/Υ και πιθανόν βιντεοπροβολέα.. Ομοίως και ο προγραμματισμός αποτελεί 

μια άλλη δεξιότητα που απαιτεί Η/Υ και εγκατεστημένο κατάλληλο λογισμικό. 

Η βάση που θα στηριχθεί ο κύβος μπορεί να είναι ξύλινη με μηδενικό κοστολόγιο (ένα 

κομμάτι πλακέ ξύλο 7x7 cmxcm μέγιστο). 

Ένα άλλο ψηφιακό μέσον είναι ο μικροελεγκτής, ο οποίος πρέπει με κάποιο τρόπο να 

αγοραστεί. (μειονέκτημα της όλης διαδικασίας μάθησης: 70 ευρώ περίπου πωλείται 

σήμερα στην Ελλάδα (ιστοσελίδα:  http://www.skroutz.gr/) , πιο φθηνός στο εξωτε-

ρικό). 

Για την κατασκευή χρειάζεται επίσης ένα κολλητήρι και μια βάση πάνω στην οποία θα 

εργαστούν οι μαθητές (σε ένα ΕΠΑΛ πολύ πιθανόν να υπάρχει σε κάποια άλλη ειδικό-

τητα). 

Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο εκπαιδευτικό σενάριο 

Οι μαθητές, έρχονται σε επαφή με την επεξεργασία κειμένου και παρουσίαση από το 

γυμνάσιο. Φυσικά πιθανόν να υπάρξουν δυσκολίες, ανάλογα με τις γνώσεις που έχει 

αποκομίσει ο κάθε μαθητής, με το πόσο εξοικειωμένος είναι με τη χρήση 

προγραμμάτων γενικώς (κινητό τηλέφωνο), με τον τρόπο που σκέφτεται ο κάθε 

μαθητής ή ακόμη και με τυχόν λάθη, παρανοήσεις, κλπ. Το ζητούμενο είναι είτε ο ίδιος, 

είτε κάποιος άλλος, σε κάποια φάση της πορείας της κατασκευής, να βρει το λάθος για 

να μπορέσει να δουλέψει τελικά η κατασκευή.  

Το κόστος για την αγορά του μικροελεγκτή  είναι ένα πρόβλημα που μπορεί βέβαια να 

λυθεί με διάφορους τρόπους: αγορά με χρήματα της σχολικής επιτροπής, του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων, προσφορά κάποιου, κ.ά. 

Διδακτικό συμβόλαιο 

Όλα τα απαραίτητα προγράμματα θα είναι εγκατεστημένα στο εργαστήριο και όλα τα 

υλικά θα βρίσκονται εκεί επίσης από την αρχή του σεναρίου και επομένως εκτιμάται 

ότι κατά την εκτέλεση του σεναρίου δεν θα υπάρξουν ουσιαστικά προβλήματα. Τέλος 

το διδακτικό συμβόλαιο δεν θα ανατραπεί διότι τα φύλλα εργασίας είναι όσο πιο απλά 

γίνεται και οδηγούν το μαθητή βήμα – βήμα. 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης 

Το σενάριο είναι μια κατασκευή, η οποία αναμένεται να κρατήσει ζωηρό το ενδιαφέρον 

των μαθητών, δηλαδή τη συμμετοχή τους. Επίσης τα φύλλα εργασίας βοηθούν τους 

μαθητές να αποκτήσουν ουσιαστικές, ελέγξιμες και δομημένες γνώσεις, αλληλεπιδρώ-

ντας με τον Η/Υ, τις φωτοδιόδους και τον μικροελεγκτή.  

Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης 
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Το σενάριο αναπτύσσεται στο εργαστήριο της Πληροφορικής. Οι μαθητές χωρίζονται 

σε ομάδες των 2-3 ατόμων, ανάλογα φυσικά και τον αριθμό των Η/Υ του εργαστηρίου. 

Αξιολόγηση 

Είναι φανερό ότι, η αξιολόγηση επιτυγχάνεται σε πρώτη φάση από το βαθμό εκπλήρω-

σης των όσων ζητούνται στα φύλλα εργασίας, σε δεύτερη φάση από το οπτικό αποτέ-

λεσμα της κατασκευής, σε τρίτη φάση από τη λειτουργία του κυκλώματος και σε τέ-

ταρτη φάση από την επίτευξη του σκοπού και στόχου του, μέσα από την αξιολόγηση- 

βαθμολόγηση και το σχολιασμό αυτού από τους μαθητές. 

Το επιμορφωτικό σενάριο 

Το επιμορφωτικό σενάριο απαρτίζεται από τέσσερα (4) φύλλα εργασίας τα οποία πε-

ριγράφονται παρακάτω. Οι μαθητές, δημιουργούν ένα νέο αρχείο στον κειμενογράφο 

στον οποίο πληκτρολογούν και μορφοποιούν τα όσα ζητούνται από τα φύλλα εργασίας.  

 Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες   

Μετά το πέρας της εργασίας, οι μαθητές θα μπορούν να τροποποιούν το πρόγραμμα 

κάνοντας τον κύβο να αναβοσβήνει με διαφορετικό τρόπο, π.χ. να ανάβουν δύο (2) 

τυχαίες δίοδοι κάθε φορά και όχι μία, κ.ά. Ομοίως, μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουρ-

γήσει νέα σενάρια. 

Χρήση εξωτερικών πηγών 

Στα φύλλα εργασίας αναφέρονται χρήσιμες ιστοσελίδες ως βοήθεια. 

Αναζήτηση Google: https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=el 

https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=el 

WORD.: http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr/tpe/word2010.pdf 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/diafora/antigrafi-epikolisi.htm 

Power Point: http://www.env-edu.gr/Documents/files/ICT/PowerPoint.pdf ή 

http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr/tpe/powerpoint2010.pdf 

Συμπεράσματα 

Σε αυτό το Διδακτικό Σενάριο γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των μαθητών και 

διατήρησης του ενδιαφέροντός τους, από την αρχή  μέχρι το τέλος μιας κατασκευής 
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που περιέχει επτά (7) στάδια. Όπου ενδιάμεσα, το αντικείμενο ενδιαφέροντος αλλάζει, 

χωρίς φυσικά να αλλάζει ο τελικός στόχος.  

Η χρήση αυτού του είδους των σεναρίων και η εφαρμογή τους στην τάξη, ευελπιστεί 

οι μαθητές να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή στην υλοποίηση των σενα-

ρίων.  

Η χρήση των ΤΠΕ και των άλλων τεχνολογιών και επιστημών, της τεχνολογίας Google 

θα είναι πιθανόν πρωτόγνωρη εμπειρία καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν 

σε επαφή με όλες αυτές της επιστήμες και τεχνολογίες.  

Ευελπιστεί να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών μέχρι τέλους, να αποκο-

μίσουν γνώσεις, αλλά και να τους διασκεδάσει καθώς θα παρακολουθούν τους ίδιους 

αλλά και τις άλλες ομάδες.  

Μια σύγκριση βέβαια των γνώσεων που θα αποκομίσουν σε σχέση με μαθητές που 

έχουν διδαχθεί το ίδιο αντικείμενο όχι μέσω αυτού του Διδακτικού Σεναρίου θα ήταν 

η καλύτερη απόδειξη για το αν οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα βιωματικά. Κάτι που 

είναι εκτός του πλαισίου της παρούσας εργασίας. 

Τέλος, οι μελλοντικές κατευθύνσεις της συγκεκριμένης εργασίας μπορεί να είναι, αφε-

νός μεν η συγκριτική μελέτη διδασκαλίας με τη χρήση και χωρίς, του σεναρίου για την 

απόδειξη αν η βιωματική μάθηση υπερέχει ή όχι, αφετέρου δε, ευελπιστεί να γίνει ο 

πρόδρομος της ρομποτικής στην εκπαίδευση. 
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Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου 

Γερακίνη Αλεξάνδρα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε στη Λογοτεχνία 

alexgger@gmail.com  

Περίληψη 

 Η σύγχρονη γλωσσολογία υποστηρίζει την προτεραιότητα του προφορικού λόγου και 
τη δευτερεύουσα σημασία της γραφής. Ο προφορικός λόγος άλλωστε είναι το πρώτο 
μέσο γνώσης και κατανόησης του κόσμου γιο τον άνθρωπο. Στο κείμενο αυτό γίνεται 
αναφορά στη θέση που μπορεί να έχει η καλλιέργεια του προφορικού λόγου στην εκ-
παιδευτική διαδικασία, εστιάζοντας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Οι 
Τ.Π.Ε. με την ποικιλία των ψηφιακών πόρων που παρέχουν μπορούν να συντελέσουν 
στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου. Στην αρχή του κειμένου γίνεται 
μία αναφορά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προφορικού λόγου, στη συνέχεια 
αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο προφορικός λόγος στο σύγχρονο 
ελληνικό σχολείο και τέλος παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση αξιοποίησης των 
Τ.Π.Ε με έμφαση στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου. 

Λέξεις-Κλειδιά: προφορικός λόγος, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη γλωσσολογία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του προ-
φορικού λόγου, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να μη διατηρεί ισορ-
ροπίες ανάμεσα σε προφορικά και γραπτά κείμενα (Μπακογιάννης, 2014). Στη διδα-
κτική πράξη διδάσκεται κυρίως ο γραπτός λόγος, με έμφαση στη σύνταξη γραπτών 
κειμένων και ο μαθητής κρίνεται και αξιολογείται από τα γραπτά του (Μπαμπινιώτης, 
2014). 

Ο προφορικός λόγος όμως κατέχει πολύ σημαντική θέση στην επικοινωνία του ανθρώ-
που από τις πρώτες στιγμές της εξέλιξης του και δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από 
τη γλώσσα. Ο F.D.Saussure ήταν ο πρώτος που ανέδειξε τη σημασία του προφορικού 
λόγου, κάνοντας λόγο για την ομιλία (parole), η οποία απαιτεί τη συνειδητοποίηση των 
επικοινωνιακών κανόνων που καθορίζουν κάθε φορά τον λόγο μας. Επομένως, δεν αρ-
κεί η γνώση της γραμματικής και του συντακτικού για να θεωρηθεί κάποιος επαρκής 
ομιλητής μιας γλώσσας αλλά χρειάζεται και γνώση των κανόνων, που διαμορφώνουν 
τον λόγο ανάλογα με τις επικοινωνιακές συνθήκες (Χατζησαββίδης, 2007). 

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που γίνεται λόγος για δημιουργική πρόσληψη, διακειμενικό-
τητα, πολυγραμματισμούς και πολυτροπικότητα, ο προφορικός λόγος προσλαμβάνει 
ακόμη μεγαλύτερη αξία και σημασία, αφού όλες οι προαναφερθείσες νοητικές διεργα-
σίες απαιτούν την ουσιαστική και ενεργητική συμμετοχή του ακροατή και ομιλητή. Οι 
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νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια του προφορι-
κού λόγου, αφού δημιουργούν νέα εμπλουτισμένα περιβάλλοντα μάθησης, στο πλαίσιο 
των οποίων οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη (Μα-
κράκης, 2000, Σολομωνίδου, 2006). 

Η φύση του προφορικού λόγου 

Ο προφορικός λόγος είναι το κατεξοχήν μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και αποτελεί 
τη σημαντικότερη μορφή επικοινωνιακής σχέσης και πράξης (Μουσένα, 2010). Είναι 
το μέσο, με το οποίο οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις σχέσεις και τις ομάδες τους, δια-
τυπώνουν τη γνώμη τους και εκφράζουν τα συναισθήματα τους. Είναι ο λόγος, μέσω 
του οποίου οι ομιλητές συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα και παίζουν τους 
κοινωνικούς τους ρόλους στο πλαίσιο οποιασδήποτε συνομιλίας, με αποτέλεσμα να 
εδραιώνονται και να διατηρούνται οι διανθρώπινες σχέσεις (Πολίτης, 2001). 

Ο προφορικός λόγος είναι ακουστικός, ρευστός, ρυθμικός, υποκειμενικός, συμμετοχι-
κός και κοινωνικός, ενώ ο γραπτός λόγος είναι οπτικός, σταθερός, ταξινομημένος, α-
ποστασιοποιημένος και ατομικός (Chandler, 2009). Eίναι επίσης αυθεντικός και θεμε-
λιώδης, αφού προηγείται του γραπτού λόγου (Martinet, 1976). Γλώσσα χωρίς γραφή 
υπάρχει, ενώ χωρίς ομιλία όχι. Η υπεροχή του προφορικού λόγου στηρίζεται στη φυ-
λογενετική, οντογενετική, γνωστική-μαθησιακή και δομική προτεραιότητα (Μοσχο-
νάς, 2000). Η γραφή ακολουθεί την ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας, το παιδί πρώτα 
μαθαίνει να μιλάει και ύστερα να γράφει, η ομιλία αναπτύσσεται με φυσικό τρόπο και 
τέλος όλα τα συστήματα γραφής βασίζονται σε μονάδες του προφορικού λόγου. 

Η προφορική εκφορά του λόγου εμπεριέχει μια εξελισσόμενη δυναμικότητα, η οποία 
μεταφέρεται και στη γραφή ως δευτερογενής προφορικότητα πλέον (Ong, 1997). Σύμ-
φωνα με τον ίδιο μελετητή, οι προφορικοί πολιτισμοί είναι πιο ζωντανοί από τους γρα-
πτούς πολιτισμούς και η γραφή έχει σχέση με τον θάνατο, αφού μοιάζει περισσότερο 
με πράγμα και καταστρέφει τη μνήμη. Στον προφορικό λόγο βρίσκονται τα θεμέλια 
των λέξεων, αλλά η γραφή τις φυλακίζει με τυραννικό τρόπο και για πάντα στο πεδίο 
της δράσης. 

Η έμφαση βέβαια στον προφορικό λόγο δεν υποτιμά τη σημασία και την αξία της γρα-
φής ούτε υπονοεί κάποια στροφή στο παρελθόν. Η αξιοποίηση του προφορικού λόγου 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πραγματοποιηθεί σε αντιπαράθεση με τον γραπτό 
λόγο. Ο γραπτός λόγος συμπληρώνει τον προφορικό και η δημιουργική τους αξιοποί-
ηση μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, ιδιαίτερα στη μαθησιακή 
διαδικασία. Ο προφορικός λόγος διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στη σκέψη και στον ψυ-
χισμό του ανθρώπου ως μέλους της ομάδας, ως αυριανού πολίτη και κατ’ επέκταση για 
την κοινωνία (Μπακογιάννης, 2014). Άρα, ζητούμενο παραμένει η ουσιαστική ένταξη 
του προφορικού λόγου στην εκπαιδευτική πράξη. 
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Η θέση του προφορικού λόγου στο αναλυτικό πρόγραμμα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας 

Παρά το γεγονός ότι ο προφορικός λόγος αποτελεί το πρώτο μέσο γνώσης του κόσμου 
για το παιδί, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει καταφέρει να τον εντάξει α-
ποτελεσματικά και ουσιαστικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η καλλιέργεια 
του προφορικού λόγου δεν αποτελεί βασικό στόχο στο ελληνικό σχολείο (Αρχάκης & 
Τσάκωνα, 2011). 

Μέχρι το 2003 τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας ήταν 
προσανατολισμένα στον γραπτό λόγο και στην αποκωδικοποίηση του. Με την είσοδο 
του νέου διαθεματικού προγράμματος σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δια-
θεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυ-
μνάσιο) εισάγεται στο σχολείο η καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Μάλιστα στο βι-
βλίο του εκπαιδευτικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου αναφέρονται τα 
εξής: «Στο δ΄ μέρος κάθε ενότητας προτείνονται δραστηριότητες παραγωγής προφορι-
κού και γραπτού λόγου. Τα δύο είδη λόγου αντιμετωπίζονται ισότιμα, γι’ αυτό η διδα-
σκαλία στην τάξη θα προσανατολίζεται ανάλογα, ώστε οι μαθητές ν’ ασκούνται ταυ-
τόχρονα στον προφορικό και γραπτό λόγο» (Βιβλίο εκπαιδευτικού, Ν. Γλώσσα, Β Γυ-
μνασίου, 2006). Εντούτοις, και πάλι ο προφορικός λόγος δεν κατόρθωσε να βρει τη 
θέση που του αξίζει. 

Μια πραγματική τομή στο θέμα αυτό έφεραν τα νέα πιλοτικά προγράμματα σπουδών 
που εισήχθησαν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες το 2011, με την προοπτική να 
επεκταθούν σταδιακά στο σύνολο των σχολικών μονάδων, κάτι που τελικά δεν πραγ-
ματοποιήθηκε ποτέ. Σύμφωνα με τα νέα πιλοτικά προγράμματα σπουδών, η διδασκα-
λία της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν πρέπει ν’ αποσκοπεί μόνο στην επαφή των μαθη-
τών με ορισμένα κείμενα, με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωσή τους. Θα πρέπει επίσης 
να εξοπλίσει τους μαθητές με εκείνες τις κριτικές δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν 
να αξιολογούν την πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική διάσταση της γλώσσας και τον 
ρόλο της στη διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι από τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος σπου-
δών. Με το νέο πρόγραμμα σπουδών επιδιώκεται οι μαθητές:  
• Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που δίνουν τη δυνατότητα κατανόησης 

και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 
• Να κατακτήσουν τους απαραίτητους επικοινωνιακούς κανόνες της νεοελληνικής 

γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τον λόγο τους ανάλογα με την 
περίσταση της επικοινωνίας. 

• Να κατανοήσουν ότι ο προφορικός και γραπτός λόγος χαρακτηρίζονται από γλωσ-
σική και κειμενική ποικιλότητα. 

• Να κατανοήσουν πως η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 
μπορούν να υποστηριχτούν από εργαλεία Web2.0. 
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Στο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας υπάρχει ξεχωριστή ε-
νότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, προτεινόμενες δραστηριότητες 
και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Σε μία κοινωνία μάλιστα, στην οποία οι 
νέοι ωθούνται στη γραπτή επικοινωνία λόγω και της τεχνολογίας και των κοινωνικών 
δικτύων, η συστηματική καλλιέργεια του προφορικού λόγου, που εισήγαγαν τα πιλο-
τικά προγράμματα σπουδών, έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Τόσο η σκέψη όσο 
και ο ψυχισμός του ανθρώπου (Θεοδωροπούλου, 2001) επηρεάζονται άμεσα από τον 
προφορικό λόγο, ο οποίος εξοπλίζει τον άνθρωπο ως άτομο, ως μέλος του κοινωνικού 
συνόλου και ως αυριανό πολίτη. 

Σε αυτή τη νέα προσέγγιση της Νεοελληνικής Γλώσσας, η οποία δίνει εξέχουσα σημα-
σία στην προφορική επικοινωνία, οι Τ.Π.Ε. διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, α-
φού παρέχουν πρόσβαση σε μία αστείρευτη πηγή πληροφοριών και μετατρέπουν τις 
πληροφορίες σε γνώση, λειτουργώντας επικουρικά στη διδασκαλία του γλωσσικού μα-
θήματος. Η γνώση βέβαια νοείται στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, ο οποίος 
έχει στόχο να δημιουργεί πολίτες, που κατανοούν την κοινωνία στην οποία ζουν αλλά 
και παρεμβαίνουν για να τη διαμορφώσουν (Χατζησαββίδης, 2012). 

Αναλυτική παρουσίαση της διδακτικής πρότασης 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας, τον Ια-
νουάριο του 2015, σε τμήμα της Β΄ Γυμνασίου, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας και συγκεκριμένα στην Ενότητα 4 με τίτλο «Το σχολείο στον χρόνο». Ο βασικός 
της στόχος είναι η καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Γενικά επιδιώκει τη βιωματική, 
συνεργατική και πολυτροπική προσέγγιση της γλώσσας μέσα από πολύπλευρες δρα-
στηριότητες (Χρυσαφίδης, 1994), ακολουθεί τη μέθοδο project και έχει και έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός σχεδίου εργασίας, στο οποίο θα έχουν συμμετοχή όλα τα μέλη 
της ομάδας για την επίλυση του προβλήματος (Frey, 1998).  

Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης:  

Γνώσεις για τον κόσμο:  
• Να σχηματίσουν οι μαθητές άποψη για θέματα που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό 

σύστημα. 
• Να διαμορφώσουν οι μαθητές κριτική στάση για το συγκεκριμένο θέμα. 
• Να ακούν και να σέβονται τον συνομιλητή τους. 

Γνώσεις για τη γλώσσα: 
• Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές τα υφολογικά χαρακτηριστικά 

των προφορικών κειμένων. 
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη στενή σχέση γλώσσας και κοινωνίας. 
• Να καλλιεργήσουν διαφορετικές ακουστικές στρατηγικές, όπως την επικέντρωση σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες. 
• Να αντλήσουν πληροφορίες από προφορικά κείμενα. 
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Γραμματισμοί 
• Να σχεδιάσουν οι μαθητές τα βασικά σημεία ενός προφορικού κειμένου. 
• Να αποφασίσουν ποια είναι τα ουσιώδη στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν. 
• Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες μορφοσυνατκτικές 

δομές και το κατάλληλο λεξιλόγιο. 
• Να εξοικειωθούν με την κατανόηση πολυτροπικών κειμένων. 
• Να παράγουν το δικό τους πολυτροπικό κείμενο και να αιτιολογήσουν τις επιλογές 

τους. 

Όσον αφορά το παιδαγωγικό πλαίσιο, η πρόταση ακολουθεί τη θεωρία του εποικοδο-
μισμού, η οποία αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μία κοινωνικογνωστική διαδικασία και 
τον άνθρωπο ως οικοδόμο νοημάτων (Παπαδοπούλου & Κοτρίδης, 2010). Η μάθηση 
λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο συμβατό με τις εμπειρίες των μαθητών, οι 
οποίοι αντιμετωπίζονται ως αυτόνομα όντα που δημιουργούν τις δικές τους αναπαρα-
στάσεις και οικοδομούν τις δικές τους εμπειρίες. Η γνώση επίσης δομείται, όταν τα 
άτομα εμπλέκονται κοινωνικά σε συνομιλίες και δραστηριότητες που έχουν σχέση με 
κοινά προβλήματα.  

Οι Τ.Π.Ε. παρέχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης της εποικοδομιστικής θεωρίας 
στη σχολική τάξη, καθώς παρέχουν στους μαθητές πολλαπλές εμπειρίες που σχετίζο-
νται με την οικοδόμηση της γνώσης και ενθαρρύνουν την χρήση πολλαπλών μορφών 
αναπαράστασης. Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται 
ως το μέσο που συνεισφέρει στην καλύτερη διδασκαλία της γλώσσας και ως μέσο πρα-
κτικής γραμματισμού (Κουτσογιάννης-Παυλίδου-Χαλισιάνη, 2011) 

Η διδακτική πρόταση είναι απόλυτα συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
και απαιτεί τουλάχιστον 6 διδακτικές ώρες για να υλοποιηθεί. Οι μαθητές εργάζονται 
σε ομάδες στη διάρκεια εφαρμογής της διδακτικής πρότασης και ο εκπαιδευτικός κα-
θοδηγεί διακριτικά και συντονίζει την εργασία των ομάδων. 

Την πρώτη ώρα οι μαθητές κλήθηκαν με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών να εκφρά-
σουν ελεύθερα τις απόψεις τους για το σχολείο. Όλες οι απόψεις τους καταγράφηκαν 
στον πίνακα και στη συνέχεια οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες (Ματσαγγούρας, 
2000) κλήθηκαν να εκφράσουν αυθόρμητο και απροσχεδίαστο λόγο για εικόνες που 
παρακολούθησαν (Εικόνα 1 & 2), οι οποίες ήταν αναρτημένες στο ιστολόγιο της διδά-
σκουσας. Το ιστολόγιο είναι ο χώρος, στον οποίο συγκεντρώνεται το ψηφιακό υλικό 
των μαθημάτων και λειτουργεί ως χώρος κατασκευής, διαμοιρασμού γνώσης και ανα-
στοχασμού (Δαπόντες, 2007). Όλες οι εικόνες είχαν ως θέμα τους το σχολείο και το 
εκπαιδευτικό σύστημα και δόθηκε στους μαθητές ο χρόνος των 5-10 λεπτών να παρα-
τηρήσουν τις εικόνες, να εντοπίσουν το θέμα που θίγουν οι εικόνες και να παρουσιά-
σουν στους συμμαθητές τους την άποψή τους για το θέμα αυτό. Όλες οι ομάδες είχαν 
το δικαίωμα να κρατούν πρόχειρες σημειώσεις που θα τους βοηθούσαν να παρουσιά-
σουν τις απόψεις τους στους συμμαθητές τους. 
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Εικόνα 1: Η γελοιογραφία που δόθηκε στην 1η ομάδα 

 

Εικόνα 2: Το σκίτσο που δόθηκε στη 2η ομάδα 

 Τη δεύτερη ώρα οι μαθητές παρακολούθησαν ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία 
«Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Στη συνέχεια και αφού δόθηκαν κάποιες απαραί-
τητες διευκρινίσεις από τη διδάσκουσα για τη συγκεκριμένη ταινία, οι μαθητές κλήθη-
καν να απαντήσουν προφορικά στα εξής ερωτήματα:  

1. Ποιες μεθόδους εφαρμόζει ο καθηγητής λογοτεχνίας στο σχολείο που εργάζεται; 
2. Αρχικά, πώς αντιδρούν οι μαθητές στις μεθόδους του καθηγητή τους και γιατί; 
3. Ποια αισθήματα τρέφουν οι μαθητές για τον καθηγητή τους; 

Την τρίτη ώρα και ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας, οι μαθητές θα έ-
πρεπε να ετοιμάσουν μία ομιλία(προσχεδιασμένος λόγος) για τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να έχει, κατά τη γνώμη τους, ένας καλός δάσκαλος. Για την παρουσίαση των 
ομιλιών τους όλες οι ομάδες μπορούσαν να κρατήσουν σημειώσεις και έπρεπε να απο-
φασίσουν ποιο μέλος της ομάδας τους θα παρουσίαζε την ομιλία στις άλλες ομάδες. Οι 
οδηγίες που δόθηκαν στους μαθητές ήταν να προσέξουν τα μέρη της ομιλίας τους (πρό-
λογος, κυρίως μέρος, επίλογος) το ύφος της ομιλίας τους, το κοινό στο οποίο απευθύ-
νεται, το κατάλληλο λεξιλόγιο, τη σωστή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού 
και την επικοινωνία με το ακροατήριο τη στιγμή της παρουσίασης της ομιλίας. Μετά 
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από την παρουσίαση κάθε εργασίας, οι μαθητές μπορούσαν να υποβάλουν τα ερωτή-
ματα τους και τις παρατηρήσεις τους. 

Την τέταρτη και πέμπτη ώρα οι μαθητές παρακολούθησαν ένα απόσπασμα από τη δη-
μοσιογραφική εκπομπή «Έρευνα» και κλήθηκαν να παρουσιάσουν στους συμμαθητές 
τους τους το περιεχόμενο της εκπομπής, το βασικό της θέμα, τους στόχους της και τα 
μέσα που χρησιμοποιεί για να περάσει το μήνυμα της. Στη συνέχεια οι μαθητές εργά-
στηκαν με τον ίδιο τρόπο και ετοίμασαν μία ομιλία με θέμα τα προβλήματα του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήματος και τις αλλαγές που οι ίδιοι θα πρότειναν για τη βελ-
τίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας. Στους μαθητές δόθηκαν οι ίδιες 
οδηγίες για τα σημεία της ομιλίας τους που θα έπρεπε να προσέξουν. Μετά την παρου-
σίαση των εργασιών διατυπώθηκαν απορίες και ακολούθησε συζήτηση. 

Την τελευταία ώρα της διδακτικής πρότασης, οι μαθητές εργάστηκαν στο εργαστήριο 
της πληροφορικής και αυτή την φορά, ως επιστέγασμα των όσων αποκόμισαν από τη 
αρχή της εφαρμογής της διδακτικής πρότασης, κλήθηκαν να δημιουργήσουν το δικό 
τους πολυτροπικό κείμενο (Χοντολίδου, 1999) στο οποίο θα έπρεπε να συνδυάσουν 
λόγο, εικόνα και μουσική για να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους ένα θέμα σχε-
τικό με την εκπαίδευση. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και αξιοποίησαν το διαδι-
κτυακό πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο animoto, στο οποίο η διδάσκουσα έχει φροντί-
σει να εγγράψει τους μαθητές από την αρχή της χρονιάς, ώστε οι μαθητές να έχουν 
τους δικούς τους λογαριασμούς και να μπορούν να εργάζονται και στο σπίτι. Το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα του animoto δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς να δημιουργήσουν βίντεο διάρκειας 10 λεπτών. 

Η διδακτική πρόταση ολοκληρώθηκε με τη παρουσίαση των εργασιών όλων των ομά-
δων στους συμμαθητές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι μαθητές επέλε-
ξαν να παρουσιάσουν το υπερφορτωμένο σχολικό πρόγραμμα και την έλλειψη ελεύθε-
ρου χρόνου. 

Σε μία ενδεχόμενη επέκταση του σεναρίου, οι μαθητές θα μπορούσαν να αναζητήσουν 
οι ίδιοι υλικό στο διαδίκτυο, ώστε να συγκεντρώσουν και άλλες πληροφορίες με τις 
οποίες θα εμπλούτιζαν την ομιλία τους αλλά αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο και ίσως 
θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων. 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Καθώς η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ολοκληρώθηκε μπορούμε να κάνουμε λόγο 
για αξιολόγηση και συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη. Η 
αξιολόγηση της διδακτικής πρότασης στηρίχτηκε κυρίως στη συζήτηση που ακολού-
θησε την εφαρμογή. 

Οι μαθητές μας υστερούν στην ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου και δεν είναι 
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συνηθισμένοι σε τέτοιες δραστηριότητες. Μερικοί μαθητές μάλιστα δεν ανταποκρίνο-
νται με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο λόγω 
του εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού του σχολείου αλλά και λόγω του γραπτού 
συνθηματικού λόγου, στον οποίο έχουν εθιστεί οι μαθητές τα τελευταία χρόνια. 

Η καθιέρωση όμως διαλόγων με αφορμή τη διδασκόμενη ύλη μπορεί να καλλιεργήσει 
την ικανότητα των μαθητών για την παραγωγή ουσιαστικού προφορικού λόγου, να δώ-
σει στους μαθητές τη δυνατότητα να ακούσουν τον συνομιλητή τους, να τον κατανοή-
σουν, να αξιοποιήσουν στοιχεία της ομιλίας του, να προβάλουν τα δικά τους επιχειρή-
ματα με στόχο να πείσουν. 

Τόσο ο προσχεδιασμένος όσο και ο αυθόρμητος προφορικός λόγος μπορούν να συμ-
βάλουν στην άσκηση της γλωσσικής και νοητικής ικανότητας του μαθητή, αφού απαι-
τούν υψηλή δηλωτικότητα, νοηματική και γλωσσική αλληλουχία, ποιοτική και αποτε-
λεσματική επικοινωνία (Μπαμπινιώτης, 2014). 

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, 
αφού μας παρέχουν πλούσιο υλικό για να κατανοήσουμε και να ξεκλειδώσουμε προ-
φορικά κείμενα αλλά και από την άλλη παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες στους μα-
θητές να δημιουργήσουν τα δικά τους πολυτροπικά κείμενα, στα οποία μπορούν να 
συνδυάσουν στοιχεία προφορικού και γραπτού λόγου, ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα 
τη συμπληρωματικότητα αυτών των δύο μορφών λόγου. 

Οι περισσότεροι μαθητές έκριναν θετικά τις δραστηριότητες της διδακτικής πρότασης 
αν και διατύπωσαν την άποψη ότι ένιωσαν μεγάλη αμηχανία, καθώς δεν έχουν συνη-
θίσει να εκθέτουν τις απόψεις τους με τον τρόπο αυτό στους συμμαθητές τους. Όσον 
αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών, εξέφρασαν θετική άποψη καθώς οι νέες τεχνο-
λογίες κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό, αλλά τους δίνουν επίσης τη δυνατότητα να 
είναι πιο δημιουργικοί και να παράγουν το δικό τους υλικό μέσα από στοχευμένες δρα-
στηριότητες. 

Συμπερασματικά, χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στα ζητήματα της διδακτικής των φι-
λολογικών μαθημάτων, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ν’ αντιληφθούν την αξία 
και τη σημασία της καθημερινής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
Νέες Τεχνολογίες αποτελούν πανάκεια και ότι μπορούν να λύσουν με μαγικό τρόπο 
όλα τα προβλήματα της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων. Μπορούν όμως α-
σφαλώς να συμβάλουν αποφασιστικά στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη μαθη-
σιακή διαδικασία και να αναθέσουν ένα ουσιαστικό, γοητευτικό και διαφορετικό ρόλο 
τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη 

Βασικό ρόλο στη διδασκαλία του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας κατέχει 

η αποκρυπτογράφηση από την πλευρά των μαθητών του αρχαίου κειμένου, δεξιότητα 

που προϋποθέτει βασικές γνώσεις λεξιλογίου, κανόνων γραμματικής και συντακτικού. 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου θεατρικού-ποιητικού λόγου οι απαιτήσεις είναι 

μεγαλύτερες καθώς αυτός είναι ελλειπτικός και επιπλέον περιέχει στοιχεία της αρχαΐ-

ζουσας αττικής διαλέκτου, με την οποία οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. 

Η πλήρης κατανόηση των γραφόμενων προαπαιτείται και θεωρείται απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για να προχωρήσουν στη  συνέχεια σε μια πολυεπίπεδη ερμηνεία του κειμέ-

νου, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει στο να κατανοήσουν βαθύτερα  και να ερμη-

νεύσουν τη σημασία και την ουσία των διαδραματιζομένων γεγονότων, να τα εντάξουν 

στο κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής στην οποία ανήκουν και 

να συνθέσουν τα διαχρονικά πανανθρώπινα μηνύματα που αναδεικνύονται. Το προτει-

νόμενο διδακτικό σενάριο επιχειρεί να καταδείξει πως η χρήση των νέων τεχνολογιών 

στη διδασκαλία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Λέξεις-Κλειδιά: αρχαία ελληνική γλώσσα, Β΄ Λυκείου, στόχοι, δραστηριότητες, ερ-

γαλεία  

Εισαγωγή - Συνοπτική παρουσίαση 

Το σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του μα-

θήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (Σοφοκλέους Τραγωδίαι – «Αντιγόνη») Β΄ 

Λυκείου με τη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ε-

πικεντρώνεται θεματικά στο Β΄ επεισόδιο και πιο συγκεκριμένα στη δεύτερη σκηνή 

(στ. 441-525), όπου λαμβάνει χώρα η στιχομυθία Κρέοντα – Αντιγόνης, και έχει τέτοια 

διάρκεια που του επιτρέπει να ενσωματωθεί άνετα στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Προσπαθεί, μεταξύ άλλων, να προσεγγίσει το σημείο αυτό της κορύφωσης όλης της 

τραγωδίας μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, κάνοντας 

χρήση λογισμικού που ενισχύει την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα των μαθητών. 

 

Η παιδαγωγική/σχεδιαστική προβληματική του σεναρίου εδράζεται στο ουσιώδες ερώ-

τημα: Η Αντιγόνη, ηρωΐδα της ομώνυμης τραγωδίας του Σοφοκλή, κατά τη διάρκεια 

της σύγκρουσής της με τον Κρέοντα, μεταξύ άλλων λέει (στ. 523): «Οὔτοι συνέχθειν, 

ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν» (δε γεννήθηκα για να μισώ, γεννήθηκα για ν’ αγαπώ). Με α-

φορμή αυτήν τη δήλωση της Αντιγόνης αρχικά κατασκευάστε ένα σύννεφο λέξεων και 
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στη συνέχεια με βάση αυτό και άλλες προτεινόμενες πηγές, στα πλαίσια της συνεργα-

τικής γραφής, καταγράψτε τις σκέψεις σας σε ένα σύντομο δοκίμιο απαντώντας στο 

ερώτημα: Ποιος ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου;  

 

Καθεμία από τις δύο δραστηριότητες του σεναρίου συνδυάζει τουλάχιστον δύο είδη 

δραστηριοτήτων ενώ ταυτόχρονα η δεύτερη αποτελεί φυσική συνέχεια και ολοκλή-

ρωση της πρώτης. Συγκεκριμένα, η πρώτη είναι ταυτόχρονα δραστηριότητα συνεργα-

σίας (collaborative) και δραστηριότητα παραγωγική (productive). Η μάθηση κινητο-

ποιείται κυρίως με συζήτηση, συνεργασία και διαπραγμάτευση απόψεων μεταξύ των 

μαθητών. Στη συνέχεια η μάθηση εδραιώνεται στην πράξη με την παραγωγή κάποιου 

τελικού προϊόντος, πάλι σε συνεργατικό επίπεδο. Ειδικότερα,  οι μαθητές εργάζονται 

σε ομάδες και τα τελικά παραγόμενα κάθε ομάδας είναι ένα συννεφόλεξο στην πρώτη 

δραστηριότητα και ένα δοκίμιο συνεργατικής γραφής στη δεύτερη. Καταλήγουν σε ένα 

παράγωγο έργο μέσω της συνεργασίας και της διαπραγμάτευσης απόψεων (Παπανικο-

λάου, Γουλή & Μακρή, 2013). Η δεύτερη δραστηριότητα, πέρα από δραστηριότητα 

συνεργασίας και παραγωγής, αποτελεί και δραστηριότητα έρευνας. Ζητείται από τον 

εκπαιδευόμενο να εξερευνήσει, να συγκρίνει και να ασκήσει κριτική σε κείμενα και 

πηγές που πραγματεύονται τις ιδέες και τις έννοιες που έχουν παρουσιασθεί. Προσεγ-

γίζοντας το γνωστικό αντικείμενο κριτικά, αναλυτικά, διεπιστημονικά και όχι παθη-

τικά, ελέγχει ο ίδιος τον τρόπο και το χρόνο κατά τον οποίο θα προσεγγίσει τη σειρά 

των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του και έτσι  αναλαμβάνει έναν ενεργό ρόλο 

στη διαδικασία της μάθησης. 

 

Ως προς τις τεχνικές, αρχικά χρησιμοποιείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών 

(brainstorming), στη συνέχεια η τεχνική της εργασίας με λέξεις κλειδιά (κατασκευή 

συννεφόλεξου), ακολουθεί η τεχνική της μελέτης πηγών και τέλος, η τεχνική της συ-

νεργατικής συναρμολόγησης κειμένου (wiki). Η αλληλεπίδραση και στις δύο δραστη-

ριότητες είναι ομαδική. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι το διαδικτυακό εργα-

λείο κατασκευής συννεφόλεξου στην πρώτη δραστηριότητα και ένα εργαλείο συνερ-

γατικής γραφής στη δεύτερη (wiki).  

 

Σύνδεση με τη σχολική πραγματικότητα 

Οι μαθητές, για την υλοποίηση της δραστηριότητας, χωρίζονται σε τετραμελείς ομάδες 

και με τη βοήθεια των υποστηρικτικών ερωτημάτων που έχουν προκατασκευάσει προ-

σπαθούν να αποτυπώσουν, με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων Web 2.0 που τους 

προτείνονται, τις ιδέες τους αναφορικά με το ουσιώδες ερώτημα: «Ποιος ο σκοπός της 

ζωής του ανθρώπου». 

Σκοπός 

Οι μαθητές πρέπει, αφού αποκρυπτογραφήσουν το νόημα του στίχου «Οὔτοι συνέχθειν, 

ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν», να είναι σε θέση να εκτιμήσουν : 
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α) τη στάση ζωής που ενστερνίζεται η Αντιγόνη, λαμβάνοντας υπόψη τους το 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή ζει και δρα, και  

β) τη διαχρονικότητα και την αξία της βιοθεωρίας της ως οδηγό στη ζωή του 

ανθρώπου.  

 

Διδακτικοί στόχοι 

 

Γνωστικοί: Οι μαθητές επιδιώκεται: 

 να περιγράψουν τα στοιχεία που συνθέτουν τη στάση ζωής της ηρωίδα 

 να εξηγήσουν τους λόγους που οδήγησαν την Αντιγόνη στην υιοθέτηση αυτής 

της στάσης ζωής 

 να κρίνουν την ορθότητα των επιλογών των δύο ηρώων, Αντιγόνης και Κρέοντα 

 να αναγνωρίσουν τη σημασία του λόγου της Αντιγόνης συσχετίζοντάς τον με 

όρους θεολογικούς, κοινωνιολογικούς, ψυχολογικούς  

 να προσεγγίσουν διεπιστημονικά τον όρο «αγάπη» 

 να εκφραστούν με τρόπο δημιουργικό και πρωτότυπο, με τη βοήθεια των Web 

2.0 εργαλείων, αναδεικνύοντας την ιεράρχηση που έχουν στη συνείδησή τους οι 

αξίες, τα ιδανικά και οι ιδέες, που συνθέτουν τη βιοθεωρία της ηρωίδας (βλ. τε-

χνολογικούς στόχους). 

 να συνθέτουν πληροφορίες και να επιλύσουν προβλήματα σκεπτόμενοι κριτικά 

(διερευνητική μέθοδος) 

 να συνθέσουν κείμενο, με συγκεκριμένη δομή, συνοχή και νόημα 

 να διαμορφώσουν οι ίδιοι μια στάση ζωής και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους 

 

Παιδαγωγικοί: Οι μαθητές επιδιώκεται: 

 να αναπτύξουν συνεργατικότητα από την ένταξή τους σε ομάδες και την κοινή 

προσπάθεια για την επίτευξη ενός σκοπού 

 να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, οικοδομώντας οι ίδιοι 

για λογαριασμό τους τη γνώση και τον τρόπο παρουσίασής της 

 να εμπλακούν σε καταστάσεις που προκαλούν και προάγουν την ενεργητική 

συμμετοχή τους στη μάθηση  

 

Τεχνολογικοί: Οι μαθητές επιδιώκεται: 

 να οπτικοποιήσουν όρους και έννοιες κάνοντας χρήση λογισμικού δημιουργίας 

συννεφόλεξων 

 να καταγράψουν και να εμφανίσουν στο συννεφόλεξο με ευστοχία, ακρίβεια 

και πληρότητα όλες τις βασικές έννοιες και τις συνιστώσες τους, οι οποίες συν-

θέτουν τη βιοθεωρία και στάση ζωής της ηρωίδα 

 να καταγράψουν και να εμφανίσουν στο συννεφόλεξο με ευστοχία, ακρίβεια 

και πληρότητα όλες τις βασικές έννοιες και τις συνιστώσες τους, οι οποίες συν-

θέτουν τη βιοθεωρία και στάση ζωής της ηρωίδας 
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 να ανασυνθέσουν και να παρουσιάσουν έννοιες κάνοντας χρήση υπολογιστι-

κών εργαλείων, με δυνατότητες πολλαπλών αναπαραστάσεων, τόσο σε επίπεδο 

λέξεων – κλειδιών όσο σε  επίπεδο παραγωγής κειμένου δοκιμιακών προδια-

γραφών 

 να κατακτήσουν τις δυνατότητες πολλαπλής αναπαράστασης εννοιών που τους 

προσφέρει η τεχνολογία του συννεφόλεξου, αναδεικνύοντας τη σημασία ή την 

ιεραρχική θέση εννοιών, αξιών, ιδανικών της ηρωίδας αξιοποιώντας τις δυνα-

τότητες: 

 της επανάληψης λέξεων και τη θέση που επιλέγουν να έχουν αυτές στο συννε-

φόλεξο 

 αλλαγής σχήματος και μορφής του συννεφόλεξου,  

 αλλαγής  χρωμάτων, αλλαγής μεγέθους της γραμματοσειράς, 

 αλλαγής κατεύθυνσης του κειμένου,  

 αλλαγής του διαστήματος μεταξύ των λέξεων. 

Ανάλυση στόχων -  Γνωστικές διαδικασίες 

Ο σκοπός της σύνδεσης των δραστηριοτήτων που σχεδιάζουμε με τις γνωστικές διαδι-

κασίες, τους ξεχωριστούς δηλαδή τρόπους με τους οποίους οικοδομούμε τη γνώση, μάς 

βοηθάει να σκεφτούμε με αποτελεσματικό τρόπο την κατάλληλη αλληλουχία καθώς 

και το εύρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουμε για τους μαθητές και το θέμα 

μας (Παπανικολάου κ.ά.., 2013). Οι δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου αρχικά  

βάζουν τους μαθητές στη διαδικασία να νοηματοδοτήσουν με ορολογία (το ρήμα «α-

ποκρυπτογραφώ» του μαθησιακού στόχου), αφού ζητάει απ’ αυτούς να αποσαφηνί-

σουν όρους και νοήματα αναγνωρίζοντας τις συμβάσεις του κειμένου. Οι μαθητές στη-

ριζόμενοι στην εμφανή διδασκαλία και αναλογιζόμενοι το κοινωνικοπολιτισμικό πλαί-

σιο της τραγωδίας, τα κίνητρα, τους σκοπούς και τις επιπτώσεις των λεγόμενων της 

Αντιγόνης καλούνται να εντοπίσουν και να συλλέξουν και να καταγράψουν όλους ε-

κείνους τους όρους οι οποίοι κατά τη γνώμη τους συνθέτουν τη βιοθεωρία και τη στάση 

ζωής της ηρωίδας και κατ’ επέκταση νοηματοδοτούν και εξυψώνουν τον ανθρώπινο 

βίο. Η επόμενη δραστηριότητα βάζει τους μαθητές στη διαδικασία να αναλύσουν κρι-

τικά∙ ειδικότερα, καλούνται με τη βοήθεια του συννεφόλεξου που κατασκεύασαν το 

οποίο περιλαμβάνει κύριες λέξεις κλειδιά να μετατρέψουν τις λέξεις σε σκέψεις, να 

παράγουν λόγο και να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους. Στην προσπάθειά τους αυτή, 

στήριγμά τους θα είναι οι επιστήμες της ψυχολογίας, της θεολογίας, της φιλοσοφίας, 

με μια σειρά κειμένων που θα έχουν στη διάθεσή τους, με θέμα συναφές προς αυτό που 

θέτει το ουσιώδες ερώτημα, το σκοπό της ζωής του ανθρώπου. Θα διατυπώσουν κρί-

σεις και θα πάρουν αποφάσεις για ένα θέμα που νοηματοδοτεί τον ανθρώπινο βίο, αφού 

πρώτα αναλύσουν, εκτιμήσουν και αξιολογήσουν διεπιστημονικά και διαθεματικά πε-

ποιθήσεις και απόψεις. Στη συνέχεια το παραγόμενο της δραστηριότητας θα είναι η 

σύνθεση και η έκθεση, μετά από κριτικό αναστοχασμό και ερμηνεία των πληροφοριών, 

της δικής τους θέσης για το τι έχει αξία και σημασία στον ανθρώπινο βίο.  
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Αναλύοντας σε ένα δεύτερο επίπεδο τη στοχοθεσία στις δύο δραστηριότητες του σε-

ναρίου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αυτή οργανώνεται γύρω από τους τρεις 

άξονες: Επικοινωνία και συνεργασία, Δημιουργικότητα και καινοτομία, Κριτική σκέψη 

και σύνθεση εννοιών. 

Εργαλεία – Διδακτικό υλικό 

Σ΄αυτό το διδακτικό σενάριο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: 

 Το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος, «Σοφοκλέους Τραγωδίαι Αντιγόνη) 

(στ.441-525) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 

 Τα φύλλα εργασίας που διανέμονται στους μαθητές σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή 

 Το λογισμικό κατασκευής συννεφόλεξων Tagul (https://tagul.com). Πρόκειται 

για ένα διαδικτυακό λογισμικό που απαιτεί απ’ τους χρήστες μια τυπική εγ-

γραφή. Διαθέτει ελκυστικό περιβάλλον, είναι εύκολο στη χρήση του και οι μα-

θητές δε θα δυσκολευτούν να εξοικειωθούν μ’ αυτό ακόμη κι αν δεν έχουν πρό-

τερη εμπειρία από το ίδιο ή παρόμοια λογισμικά. 

 To εργαλείο συνεργατικής γραφής wiki, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές και δυναμικό 

περιβάλλον μάθησης όπου οι μαθητές ενεργοποιούνται, συμμετέχουν, αλληλε-

πιδρούν, συνεργάζονται και οικοδομούν τη νέα γνώση.  

Εφαρμογή στη σχολική μονάδα 

Το εργαστήριο πληροφορικής προσφέρει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποί-

ηση της παρούσας πρότασης. Σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας το προτεινόμενο 

σενάριο διδασκαλίας, ως επέκταση και εμβάθυνση των συγκεκριμένων διδακτικών ε-

νοτήτων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνολικά σε τέσσερις διδακτικές ώρες, όχι 

απαραίτητα συνεχόμενες, ενώ με τη χρήση του wiki οι μαθητές μπορούν να συνεργά-

ζονται και πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους 

παρουσία. 

Οργάνωση της τάξης 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ανομοιογενείς (ως προς το φύλο και την επίδοση) ομάδες 

των τεσσάρων ατόμων. Την πρωτοβουλία για τη σύσταση των ομάδων αναθέτει η δι-

δάσκουσα/ ο διδάσκων στους μαθητές και παρεμβαίνει μόνο όταν κρίνει ότι η επιλογή 

των μαθητών δεν εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα των ομάδων. Προτείνεται δε η σύ-

σταση των ομάδων να μείνει σταθερή καθ’ όλη τη διδακτική αυτή παρέμβαση. Σε κάθε 

ομάδα διανέμονται τα Φύλλα Εργασίας, κοινά για όλες τις ομάδες, τα οποία θα δοθούν 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προς καλύτερη διευκόλυνση των μαθητών. Αφού 

μελετήσουν οι ομάδες τα φύλλα εργασίας και λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για το τι 

πρέπει να κάνουν, θα εργάζονται ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υποστήριξη από τη  διδά-

σκουσα/ τον διδάσκοντα, όποτε τη χρειάζονται. Τα μέλη κάθε ομάδας ορίζουν ποιος 

θα είναι ο συντονιστής της και θα εναλλάσσονται μεταξύ τους στη χρήση του υπολο-

γιστή. Επιδιώκεται να υπάρχει σε κάθε ομάδα αμοιβαιότητα και ισομερής κατανομή 

της εργασίας.  
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Προετοιμασία – Προαπαιτούμενα 

 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτείται πρόσβαση στο εργαστήριο 

πληροφορικής. Το λογισμικό που έχει επιλεγεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από πλευ-

ράς επεξεργαστικής ισχύος και έτσι δεν αναμένεται οι μαθητές να συναντήσουν ιδιαί-

τερο πρόβλημα στην εκτέλεση των προαναφερθεισών εφαρμογών. Σε επίπεδο οργάνω-

σης της τάξης θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία των μαθητών σε συνεργα-

τικές δραστηριότητες και να έχει προηγηθεί η σύσταση των ομάδων, ώστε να μη χαθεί 

πολύτιμος χρόνος σε διαδικαστικά θέματα. Τέλος, καλό θα είναι να έχει γίνει κάποια 

εισαγωγή στο θέμα – υπενθύμιση των μεμαθημένων από το προηγούμενο μάθημα, ώ-

στε οι μαθητές να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων προτείνεται να γίνει από τη διδάσκουσα από 

κοινού με τους μαθητές (οι εργασίες θα προβληθούν στην οθόνη του εργαστηρίου και 

θα ακολουθήσει συζήτηση). Πρόκειται να αξιοποιηθεί τόσο η διαμορφωτικός όσο κι ο 

αθροιστικός τύπος αξιολόγησης κι επιπλέον η αυτοαξιολόγηση από πλευράς των μα-

θητών. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση θα είναι: 

 η ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω 

 ο τρόπος συνεργασίας των ομάδων σε συνάρτηση με την εναλλαγή των ρόλων, 

την αμοιβαιότητα των υποχρεώσεων στο εσωτερικό τους και τον χρόνο ολο-

κλήρωσης των ασκήσεων 

 η ευστοχία, η ακρίβεια και η πληρότητα των στοιχείων που θα σημειώνονται 

στο συννεφόλεξο 

 η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία που θα επιδείξουν στο σχεδιασμό του 

συννεφόλεξου (επιλογή σχήματος,  χρωμάτων, γραμματοσειράς) 

 η ικανότητα ανάλυσης εννοιών και πληροφοριών, κριτικής αποτίμησης και ε-

πεξεργασίας των πηγών και ανασύνθεσης εννοιών 

Αναστοχασμός 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή του συγκεκριμένου στίχου είναι τα εξής: 

 υπάγεται στη β΄ σκηνή του β΄ επεισοδίου που αποτελεί την κορύφωση της τρα-

γωδίας, συνεπώς πρέπει να δοθεί έμφαση και η δέουσα προσοχή στο μέρος 

αυτό, όπου σκιαγραφούνται απ’ τον ποιητή οι χαρακτήρες των δύο τραγικών 

προσώπων, του Κρέοντα και κυρίως της Αντιγόνης 

 η ενότητα αυτή διδάσκεται περί τα μέσα της σχολικής χρονιάς, συνεπώς οι μα-

θητές έχουν σε μεγάλο βαθμό εξοικειωθεί με τον περιεκτικό κι ελλειπτικό θεα-

τρικό λόγο 

 αποτελεί ο στίχος αυτός αφόρμηση για να ασχοληθούν οι μαθητές με το ουσιώ-

δες ερώτημα «ποιος ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου», το οποίο προσφέρεται 

για διεπιστημονική προσέγγιση 

 πρόκειται για ένα θέμα για την προσέγγιση του οποίου η χρήση των ΤΠΕ μπορεί 

να απομακρύνει τους μαθητές από την αποστήθιση έτοιμων πληροφοριών και 
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να τούς προσφέρει τη δυνατότητα να τις δημιουργήσουν μόνοι τους και ταυτό-

χρονα να τις οπτικοποιήσουν και να σχηματίσουν τη δική του θεώρηση του 

θέματος 

 μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για την περαιτέρω ενασχόληση των μαθητών 

με το αρχαίο θέατρο 

 είναι ένα θέμα που μπορεί να καλλιεργήσει πολλαπλώς τη σκέψη αλλά και την 

έκφραση των μαθητών 

 δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας 

και ανάληψης πρωτοβουλιών  

 προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει νέους ρόλους, αυ-

τούς του συντονιστή, διευκολυντή και συν-οικοδομητή της νέας γνώσης. 

 

Η αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή της στάσης των μαθητών απέ-

ναντί του, η οποία είναι συχνά αρνητική (Adey & Biddulph, 2001). Παράλληλα, του-

λάχιστον στην προτεινόμενη υλοποίηση, δεν υστερεί στην κάλυψη της διδακτέας ύλης, 

βάζοντας ωστόσο τους μαθητές σε πιο ενεργητικούς ρόλους προσέγγισης του υλικού. 

Κατά τον Piaget (1969), η γνώση παράγεται σταδιακά μέσα από την αλληλεπίδραση 

ατόμου-περιβάλλοντος, και η νέα γνώση οικοδομείται επί της παλαιάς. Εντός κοινού 

πλαισίου κινείται και ο Vygotsky (1997) θεωρώντας ότι κοινωνική αλληλεπίδραση και 

γνωστική ανάπτυξη συνδέονται άρρηκτα, μια θεωρία που αποδίδεται με τον όρο «ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης». Τέλος, και ο Dewey (1916) συμφωνεί με την κοινωνικό χα-

ρακτήρα της γνώσης και τονίζει την σημασία αξιοποίησης της εμπειρίας ως μέσου α-

γωγής.  

 

Με βάση αυτά, λοιπόν, επιλέξαμε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες στην συνεργασία 

και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών κάνοντας χρήση της ήδη υπάρχουσας γνω-

στικής εμπειρίας τους στο μάθημα. Επιλέξαμε, δε, ως μέσα τόσο για να επισημάνουν 

καίριες έννοιες όσο και για την παραγωγή γραπτού λόγου   διαδικτυακά εργαλεία ε-

νταγμένα στη διδακτική διαδικασία έτσι, ώστε με τη βοήθειά τους οι μαθητές να οικο-

δομήσουν βασικές έννοιες του μαθήματος με βάση τις αρχές του εποικοδομισμού, α-

ναδεικνύοντας και την πρόσθετη παιδαγωγική του αξία μέσα από τη συνεργασία και 

αλληλοϋποστήριξη των μαθητών σε ομάδες. Με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδι-

κτύου δεύτερης γενιάς στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών δίνεται 

στους μεν εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να κατανοήσουμε και να θαυμάσουμε την ποι-

κιλομορφία της μαθητικής σκέψης και τη μοναδικότητα των δημιουργημάτων της, 

στους δε μαθητές να μάθουν να συνεργαστούν, να λειτουργήσουν εντός ορισμένου 

χρονοδιαγράμματος και να εκφραστούν δημιουργικά και πρωτότυπα. 

 

Επέκταση 

 

Σε μια πιθανή επέκταση του σεναρίου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διδακτικά οι 

δυνατότητες που μας δίνουν άλλα, πιο δυναμικά, εργαλεία του Ιστού 2.0 (Web 2.0). 
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Με αυτά οι μαθητές θα μπορούσαν να παράξουν πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα 

που να αναδεικνύουν άλλες πτυχές του θέματος ή διαφορετικές οπτικές,  να δημιουρ-

γήσουν μικρής διάρκειας video στα πλαίσια μιας δραστηριότητας ψηφιακής αφήγησης, 

να κατασκευάσουν κόμικ ή πολυμεσικές διαδραστικές αφίσες.  

 

Φύλλο εργασίας 1ης Δραστηριότητας 

 Χωριστείτε σε ομάδες 4 ατόμων. Φροντίστε ώστε οι ομάδες σας να είναι ανομοιο-

γενείς. Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα. Στη συνέχεια κατανείμετε τις αρμοδιό-

τητες του κάθε μέλους. Φροντίστε ώστε να συμμετέχετε όλοι εξίσου και να εναλ-

λάσσεστε όλοι στο χειρισμό του Η/Υ. 

 Ανοίξτε την εφαρμογή Office του υπολογιστή σας κι επιλέξτε το Word. Στη συνέ-

χεια ανοίξτε ένα κενό έγγραφο (φροντίστε να αποθηκεύετε συχνά το νέο σας έγ-

γραφο κατά τη διαδικασία συγγραφής). 

 Με αφορμή τον στίχο: «Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν» (στ. 523) κατα-

γράψτε στο έγγραφο που ανοίξατε, με πέντε λέξεις το κάθε μέλος της ομάδας, τις 

σκέψεις  που σας προκαλεί η στάση ζωής που ενστερνίζεται η Αντιγόνη, λαμβάνο-

ντας υπόψη σας το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή ζει και δρα.  

 Φροντίστε να καταγράψετε τις σκέψεις όλων των μελών της ομάδας σας. Τις τυχόν 

κοινές λέξεις καταγράψτε τες όσες φορές διατυπώνονται από τα μέλη της ομάδας 

σας. Όσες νομίζετε ότι είναι πιο χαρακτηριστικές μπορείτε να τις επισημάνετε με 

έντονη γραφή. 

 Αφού ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία και αποθηκεύσετε το παράγωγό σας, συν-

δεθείτε στο διαδίκτυο και επισκεφτείτε τη σελίδα www.tagul.com. Κάνετε την α-

παιτούμενη εγγραφή χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Google ή στο Face-

book (αρκεί ένα μέλος από κάθε ομάδα να κάνει την εγγραφή). Στη συνέχεια πατή-

στε Get started και αμέσως μετά Create new word cloud και είστε έτοιμοι να κατα-

σκευάσετε το συννεφόλεξό σας. «Βαπτίστε» το με το όνομα της ομάδας σας. 

 Στο πλαίσιο Words εισάγετε τις λέξεις που καταγράψατε στο έγγραφό σας. Για όσες 

εμφανίζονται παραπάνω από μία φορές κάνετε τις αντίστοιχες εισαγωγές.  

 Δώστε στο συννεφόλεξο σχήμα και χρησιμοποιείστε φόντο που νομίζετε ότι ται-

ριάζει στο θέμα. 

 Δώστε το ίδιο χρώμα σε λέξεις που επαναλαμβάνονται ή σε λέξεις που έχουν συ-

ναφές περιεχόμενο. 

 Τονίστε με μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς λέξεις, τις οποίες κατόπιν κοινής 

συμφωνίας, βρίσκετε σημαντικότερες. 

 Πειραματιστείτε με την κατεύθυνση του κειμένου, το διάστημα μεταξύ των λέξεων, 

ώσπου να καταλήξετε, κατόπιν συμφωνίας όλων των μελών της ομάδας σας, στο 

παράγωγο που θα παρουσιάσετε. Μπορείτε να το δείτε αν επιλέξτε Visualize στο 

διπλανό πλαίσιο. 

Φύλλο εργασίας 2ης δραστηριότητας 

 Διατηρήστε τις ομάδες εργασίας από την 1η δραστηριότητα. 
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 Συνδεθείτε στο χώρο συνεργατικής γραφής sofokleousantigoni.wikispaces.com 

χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης που κάθε ομάδα διαθέτει.  

 Δώστε το όνομα της ομάδας σας σε μια σελίδα του wiki που τώρα ονομάζονται 

ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 2, ΟΜΑΔΑ 3, ΟΜΑΔΑ 4 και στο εξής θα αποτελεί το χώρο 

συνεργασίας της ομάδας σας, εντός και εκτός σχολικής τάξης.  

 Στη σελίδα του wiki της ομάδας σας να μεταφέρετε το συννεφόλεξο που κατασκευ-

άσατε στην πρώτη δραστηριότητα (επιλέξτε Place on a web page (html). Αντι-

γράψτε τον κώδικα στο wiki και το συννεφόλεξό σας θα εμφανιστεί εκεί). 

 Μελετήστε τα κείμενα που θα βρείτε αναρτημένα στη σελίδα του wiki «Ο σκοπός 

της ζωής». 

 Με βάση το συννεφόλεξο και τα όσα μελετήσατε στα βοηθητικά κείμενα συνθέστε 

συνεργατικά κείμενο στη σελίδα της ομάδας σας με θέμα «Ποιος ο σκοπός της ζωής 

του ανθρώπου». 

 Επικουρικά μπορείτε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω ερωτήματα : 

 

 Τι ρόλο διαδραματίζουν τα συναισθήματα στη ζωή μας; 

 Τι περιεχόμενο δίνουμε στην «αγάπη» και τι στο «μίσος»; 

 Πώς επηρεάζουν τη ζωή μας τα ισχυρά συναισθήματα αγάπη/μίσος;       

 Σε ποιο βαθμό η σχέση των δύο αυτών συναισθημάτων διαμορφώνει ιδεώδη 

και τρόπους ζωής ολόκληρων κοινωνιών 

 Πώς επέδρασε ο χριστιανισμός στην αλλαγή των κοινωνικών προτύπων; 

 Γιατί το ζητούμενο είναι να «αγαπάμε» κι όχι να «μισούμε»; 

 Μην αντιγράψετε αυτούσια νοήματα από τα βοηθητικά κείμενα, προσπαθήστε 

να καταθέσετε την προσωπική σας άποψη για το θέμα, αυτή που σχηματίσατε 

συνθετικά κατόπιν της μελέτης των κειμένων και της συζήτησης με τα μέλη της 

ομάδας σας.  

 Το κείμενο να μην εκτείνεται σε περισσότερες από 8 παραγράφους. 

 Αποφασίστε με την ομάδα σας αν το κείμενό σας θα είναι αποδεικτικό ή λογο-

τεχνικό δοκίμιο και φροντίστε να διατηρήσετε τα χαρακτηριστικά και τις συμ-

βάσεις του κάθε είδους, όσο είναι δυνατόν, όπως τα γνωρίζετε από το μάθημα 

της Έκφρασης – Έκθεσης (περιεχόμενο, οπτική γωνία συγγραφέα, τρόποι πει-

θούς, ύφος, δομή, σκοπός, γλώσσα). 
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Τέχνη και Ελληνική Επανάσταση με χρήση Τ.Π.Ε. 
Ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

Καρούμπαλη Ευγενία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.16.01, M. Ed.  
jennykaroumpali@hotmail.com 

Περίληψη 

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 πραγματοποιήθηκε το Πολιτιστικό Πρόγραμμα 
«Τέχνη και Ελληνική Επανάσταση» στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου Αιτωλοα-
καρνανίας. Οι Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν στο εν λόγω Πρόγραμμα ως μέσο 
ανάκτησης ντοκυμανταίρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.) και ελλη-
νικών κινηματογραφικών ταινιών, ως μέσο αναζήτησης πληροφοριών (με την επί-
βλεψη και καθοδήγηση εκπαιδευτικού) και ως μέσο για τη δημιουργία μίας ταινίας. Το 
Πρόγραμμα αξιολογήθηκε μέσω της παρατήρησης των μαθητών/τριών και την τήρηση 
ημερολογίου (journal) από τη γράφουσα. Οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν θετικά στο 
Πρόγραμμα.   

Λέξεις-Κλειδιά: Audacity, Windows Movie Maker, κόμικς ελληνικής επανάστασης, 
ταινίες ελληνικής επανάστασης, πίνακες ελληνικής επανάστασης. 

Εισαγωγή 

Τη Σχολική χρονιά 2012-2013 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγα-
δου Αιτωλοακαρνανίας από τη γράφουσα εκπαιδευτικό (η οποία την εν λόγω σχολική 
χρονιά συμπλήρωνε ωράριο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) πολιτιστικό Πρόγραμμα 
στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις (εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας) με τίτλο «Τέχνη και Ελληνική Επανάσταση». Στο συγκε-
κριμένο Πρόγραμμα αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η οπτική γλώσσα επιτρέπει την επικοινωνία ιδεών, νοημάτων πληροφοριών και συναι-
σθημάτων με τρόπους ιδιαίτερους που δεν μπορεί να μιμηθεί κανένα άλλο σύστημα 
συμβόλων. Ως εκ τούτου οι εμπειρίες που προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες είναι ανα-
ντικατάστατες (Kress & Leeuwen, 1996). Η αξιοποίηση εικαστικών έργων, δραστηριο-
τήτων και οπτικών μορφών στη γενική εκπαίδευση βελτιώνει τη στάση των μαθητών 
και μαθητριών απέναντι στο σχολείο και συμβάλλει στη συνολική σχολική τους επιτυ-
χία (Bamford, 2006). Η αγωγή στις εικαστικές τέχνες συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών και βοηθά να ανασυγκροτήσουν την 
προσωπικότητά τους και να αποδώσουν νόημα στον κόσμο μέσα και γύρω τους (Βάος, 
2008) 

Η σχέση του ανθρώπου με το τραγούδι είναι άμεση και βιωματική. Μέσα από τη σύ-
μπραξη λόγου, μουσικής και (συχνά) κίνησης το τραγούδι ξεπερνά τις συμβάσεις μίας 
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συγκεκριμένης μουσικής φόρμας και λειτουργεί ως κώδικας έκφρασης κι επικοινωνίας, 
σύμβολο εθνοπολιτισμικής και ιδεολογικής – κοινωνικής ταυτότητας, συνδετικός κρί-
κος του ατόμου με την ομάδα, κιβωτός της συλλογικής μνήμης (Λιάβας, 2009).  

Η ένταξη του κινηματογράφου στο σχολικό πρόγραμμα υπηρετεί μεταξύ άλλων τον 
εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με μία επίκαιρη και ζωντανή γλώσσα, που 
μέχρι σήμερα κυριαρχεί στους διαδρόμους αλλά «επισήμως» αγνοείται στην τάξη, ό-
σον αφορά την ενσωμάτωση στη μαθησιακή διαδικασία επιλεγμένων κινηματογραφι-
κών κειμένων που έχουν άμεση ή έμμεση συνάφεια προς τα γνωστικά αντικείμενα της 
ύλης, προσφέροντας έτσι στους μαθητές και στις μαθήτριες ένα σύνθετο και αποτελε-
σματικό εργαλείο κατανόησης, συσχετισμού και κριτικής σκέψης που πυροδοτεί τη 
φαντασία και ενθαρρύνει τον διάλογο.(Μουγιακάκος & Μώρου, 2010). 

Τα κόμικς μπορούν σε όλα τα σχέδια εργασίας να στηρίξουν θαυμάσια ένα υποστηρι-
κτικό υλικό καθώς η πιο κοντινή (καθώς και προνομιακή) γλώσσα στην εμπειρία των 
μαθητών/τριών είναι αυτή των κόμικς (Βαλκάνος & Βοζίκας & Κουτσογέρας, 2010). 

Οι Τ.Π.Ε. κινητοποιούν την αντίληψη και την προσοχή των μαθητών/τριών, πολλα-
πλασιάζουν τις δυνατότητες ανάκλησης πληροφοριακών στοιχείων, παράλληλα προ-
σφέρουν ένα πεδίο για την ερμηνευτική κατανόηση δεδομένων και φαινομένων και 
επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δη-
μιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης μέσα από τους/τις ίδιους/ες τους/τις 
μαθητές/τριες (Crook et al., 2010). 

Στο συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα οι Τ.Π.Ε. εντάχθηκαν και αξιοποιήθηκαν 
στην εκπαίδευση ως εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης στο πλαίσιο μίας ολιστι-
κής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001). 

Σκοποί, Στόχοι 

Σκοπός του Προγράμματος 

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η διαθεματική προσέγγιση της Ελληνικής Επανά-
στασης (καθώς και των προεπαναστατικών και των μεταεπαναστατικών χρόνων) μέσω 
των εικαστικών, της μουσικής, του κινηματογράφου και των κόμικς. 

Στόχοι του Προγράμματος 

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής: 

• Να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες την καλλιτεχνική αξία των προαναφερθέντων έρ-
γων Τέχνης. 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με μορφές Τέχνης, με τις οποίες δεν έρχονται σε 
επαφή στην καθημερινή τους ζωή (ρομαντική ζωγραφική, ελληνική μουσική έντεχνου 
ευρωπαϊκού τύπου, ελληνική έντεχνη μουσική, ελληνική ελαφρά μουσική). 
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• Να αντιληφθούν το πώς η Τέχνη μπορεί να περιγράψει ιστορικά γεγονότα και ιδιαί-
τερα αυτά που σχετίζονται με πρόσωπα και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. 

• Να εξοικειωθούν στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου 
• Να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής ταινίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολο-

γιστή και με τη βοήθεια των προγραμμάτων Audacity και Windows Movie Maker. 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Το Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου Αιτωλοακαρνανίας κατά τη σχολική χρονιά 2012-
2013 ήταν εξαθέσιο. Σε αυτό φοιτούν μαθητές/τριες του χωριού του Ξηροπήγαδου. Η 
πλειονότητα των μαθητών/τριών ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικές τάξεις (ερ-
γάτες / αγρότες / άνεργοι). Η Πέμπτη και η Έκτη τάξη, κατά τη σχολική χρονιά 2012-
2013 είχαν 12 και 15 μαθητές/τριες αντίστοιχα (Μητρώο φοίτησης μαθητών Δημοτικού 
Σχολείου Ξηροπήγαδου). Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
το οποίο (κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013) βρισκόταν στην αίθουσα της Έκτης τά-
ξης. 

Η χρησιμοποιηθείσα διδακτική μεθοδολογία ήταν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η 
οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας για τους 
εξής λόγους: 

• Προωθεί την κοινωνικοποίηση του ατόμου και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. 
• Εξασφαλίζει με αυθεντικό τρόπο συνθήκες βιωματικής μάθησης  
• Βοηθά να ξεπεραστούν οι κοινωνικές προκαταλήψεις και οι αποκλεισμοί προς τους 

«διαφορετικούς» (Ματσαγγούρας, 2000) 

Ο χωρισμός των ομάδων των μαθητών/τριών  ήταν ελεύθερος. Οι ομάδες δεν είχαν 
σταθερή σύνθεση (δεν είχαν τους/τις ίδιους/ες μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του 
Προγράμματος). 

Δραστηριότητες 

Προβολή του ντοκιμαντέρ Το 1821 και οι Ξένοι Ζωγράφοι (Τσιγκάκου & Καπλανίδης, 
1992) . Οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας σχετικά με το ντοκιμαντέρ που 
παρακολούθησαν. 

Πίνακας 1. Φύλλο εργασίας για το ντοκιμαντέρ «Το 1821 και οι ξένοι ζωγράφοι» 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
Ποια ήταν τα αγαπημένα θέματα των ζωγράφων του 19ου αιώνα (με εντυπω-
σιακή συχνότητα); 

 

Γιατί αναπτύχθηκε το κίνημα του Φιλελληνισμού γρήγορα στην Ευρώπη τον 
19ο αιώνα και ειδικά κατά τη δεκαετία του 1820; 

 

Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα ο Peter von Hess και ποιος ο σκοπός του ερχομού 
του στην Ελλάδα; 

 

Ο πίνακας του απαγχονισμού του Γρηγορίου του Ε’ του Peter von Hess είναι  
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πιστός στα ιστορικά γεγονότα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
Τι αποτέλεσε πρώτης τάξης θεματογραφία για τους ευρωπαίους ζωγράφους 
που απεικόνισαν την Ελληνική Επανάσταση, από ζωγραφική άποψη; 

 

Πώς χρησιμοποιείτο συχνά το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης από τους 
Ευρωπαίους ζωγράφους; 

 

Τι πρωτοφανέρωσε στους Ευρωπαίους το έργο Η Σφαγή της Χίου του Ντελα-
κρουά; 

 

Ποιος είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Έλληνας που απεικονίζει ο Λουί Ντυπρέ;  
Από τι είναι εμπνευσμένη και τι συμβολίζει μία σειρά έργων με τίτλο Η Μάχη 
του Πασά και του Γκιαούρ; 

 

Γιατί τα έργα των Ευρωπαίων ζωγράφων σχετικά με την Ελληνική Επανά-
σταση δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον θρησκευτικό χαρακτήρα; 

 

 
Προβολή του ντοκιμαντέρ Στρατηγός Μακρυγιάννης – Παναγιώτης Ζωγράφος: μία Συ-
νέντευξη στο Γιώργο Μαυροειδή (Μαυροειδής & Γιαννακάκη, 1995).  Οι μαθητές και 
οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας σχετικά με το ντοκιμαντέρ που παρα-
κολούθησαν. 

Πίνακας 2. Φύλλο εργασίας για το ντοκιμαντέρ «Στρατηγός Μακρυγιάννης – Παναγιώ-
της Ζωγράφος: μία Συνέντευξη στο Γιώργο Μαυροειδή» 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
Γιατί ο Μακρυγιάννης ήθελε να απεικονίσει διάφορες μάχες της Ελληνικής 
Επανάστασης; 

 

Γιατί ο Μακρυγιάννης συνεργάστηκε με τον Παναγιώτη Ζωγράφο; Ήταν ο 
πρώτος ζωγράφος με τον οποίο συνεργάστηκε; Γιατί; 

 

Ποια ήταν η διαδικασία που έφτιαξε ο Παναγιώτης Ζωγράφος τα έργα του;  
Στο έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης ποια 
πρόσωπα υπάρχουν , τα οποία δεν υπήρχαν κατά την Άλωση και γιατί; 

 

Τι απεικονίζει το έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου Δίκαια Απόφαση του Θεού 
για την Απελευθέρωση της Ελλάδας; 

 

Τι έκανε ο Μακρυγιάννης όταν ο Παναγιώτης Ζωγράφος ολοκλήρωσε τα 
έργα του το 1839; 

 

Ποιος ήρωας (μεταξύ άλλων) απεικονίζεται στον πίνακα του Παναγιώτη Ζω-
γράφου Η Μάχη της Αλαμάνας; 

 

Ποιος ήρωας (μεταξύ άλλων) απεικονίζεται στον πίνακα του Παναγιώτη Ζω-
γράφου Λαγκάδι – Κομπότι – Πέττα και τι κάνει εκεί; 

 

Ποιοι ήρωες (μεταξύ άλλων) απεικονίζονται στον πίνακα του Παναγιώτη Ζω-
γράφου Η Άλωση της Τριπολιτσάς; 

 

Στο έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου Κρήτη – Σάμος απεικονίζονται ιστορικά 
γεγονότα; 

 

Τα έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου έχουν καλλιτεχνική ή τοπογραφική αξία;  
 
Προβολή του ντοκιμαντέρ Ο Αθανάσιος Διάκος στην Τέχνη (Παπαμιλτιάδης, 1990) . Οι 
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μαθητές/τριες συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας σχετικά με το ντοκιμαντέρ που παρακο-
λούθησαν. 

Πίνακας 3. Φύλλο εργασίας για το ντοκυμανταίρ «Ο Αθανάσιος Διάκος στην Τέχνη» 

Σε έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ απεικονίζονται ο Αθανάσιος Διάκος και 
ο Οδυσσέας Ανδρούτσος μαζί. Ανταποκρίνεται αυτό στην ιστορική αλήθεια; 

 

Τι στόχο είχε ο ζωγράφος Peter von Hess για το έργο του Ο Διάκος ξεσηκώνει 
τους Δερβινοχωρίτες; 

 

Ποιος απεικόνισε πρώτος τη Μάχη της Αλαμάνας;  
Σε ποιο έργο ζωγραφικής απεικονίζεται για πρώτη φορά ο Αθανάσιος Διάκος;   
Ποια η σημασία του έργου Η Μάχη της Αλαμάνας του Δημήτρη Ζωγράφου για 
την τέχνη; 

 

Ποια η διαφορά των έργων του Αλέξανδρου Ησαΐα και του Δημήτρη Ζωγρά-
φου με τον τίτλο Η Μάχη της Αλαμάνας; 

 

Ποιος είναι ο ιερωμένος που απεικονίζεται δίπλα στον Αθανάσιο Διάκο στα 
προαναφερθέντα έργα; 

 

Ποιο σημείο των απεικονίσεων του Αθανασίου Διάκου είναι ιστορικά αμφι-
σβητήσιμο; 

 

Σε ποια στιγμή της ζωής του απεικονίζεται ο Αθανάσιος Διάκος στο άγαλμα 
του Ιωάννη Καρακατσάνη (του 1903) που βρίσκεται στην Πλατεία Αθανασίου 
Διάκου στη Λαμία; 

 

Ποια η σημασία του προαναφερθέντος αγάλματος για την Τέχνη;  
Πώς απεικονίζεται ο Αθανάσιος Διάκος στα έργα που περιγράφουν τη σύλ-
ληψή του; 

 

Σε ποιο έργο αναπαριστάνεται διακριτικά ο θάνατος του Αθανασίου Διάκου;  
Σε ποια στοιχεία βασίζονται οι διάφορες προσωπογραφίες του Αθανασίου Διά-
κου; 

 

Ποια η διαφορά στη μορφή του Αθανασίου Διάκου όπως τον απεικονίζει ο 
Φώτης Κόντογλου στο Δημαρχείο της Αθήνας; 

 

 
Διερεύνηση πινάκων που αναφέρθηκαν στα ντοκιμαντέρ που παρακολούθησαν οι μα-
θητές και οι μαθήτριες στο σχολικό βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ τάξης και συζήτηση σχε-
τικά με τους πίνακες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο που κάνουν 
λόγο για την Ελληνική Επανάσταση. Καταγραφή των πινάκων αυτών. 
Οι μαθητές/τριες έκαναν εικονικές περιηγήσεις μέσω διαδικτύου στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο και στο Μουσείο Μπενάκη. Από αυτές τις εικονικές περιηγήσεις οι μαθητές 
και οι μαθήτριες κατέγραψαν έργα ζωγραφικής τα οποία σχετίζονται με πρόσωπα και 
γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. 

Οι μαθητές/τριες αναζήτησαν στο διαδίκτυο επιπλέον έργα ζωγραφικής τα οποία σχε-
τίζονται με πρόσωπα και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης (π.χ. Η Σφαγή της Χίου 
του Eugène Delacroix), όπως επίσης και πληροφοριακό υλικό για τα συγκεκριμένα 
έργα. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο γινόταν στο χώρο του σχολείου με τη εποπτεία της 
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υπεύθυνης εκπαιδευτικού. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στη φάση αυτή διδάχτηκαν τε-
χνικές δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης, δεξιότητες αξιολόγησης των πληρο-
φοριών και δεξιότητες «αυτορρύθμισης» κατά την πλοήγηση. Το συλλεχθέν υλικό χρη-
σιμοποιήθηκε κατοπινά για την παραγωγή της ταινίας. 

Ακρόαση τμήματος του έργου του Νικόλαου Χαλικιόπουλου – Μάντζαρου Ύμνος εις 
την Ελευθερίαν. Συζήτηση με τους μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τη σχέση του 
έργου αυτού με τον ελληνικό Εθνικό Ύμνο.  Πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με 
το έργο αυτό, τονίζοντας τη σχέση του Διονύσιου Σολωμού και του Νικόλαου Χαλι-
κιόπουλου – Μάντζαρου (Ζερβόπουλος, 2008). Προετοιμασία των 21 πρώτων στρο-
φών για την παρουσίαση του Προγράμματος. 

Προετοιμασία παραδοσιακών τραγουδιών που κάνουν λόγο για τους προεπαναστατι-
κούς χρόνους και την Ελληνική Επανάσταση (π.χ. Μια κόρη τ’ απεφάσισε). Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες τραγούδησαν κάποια από αυτά κατά τη διεξαγωγή του Προγράμματος 
αλλά τελικά αυτά δεν τραγουδήθηκαν κατά την παρουσίασή του. 
 
Προετοιμασία τραγουδιών ελληνικής έντεχνης (π.χ. Εγέρασα μωρές παιδιά από την ό-
περα Μάρκος Μπότσαρης του Παύλου Καρρέρ) και ελαφράς Μουσικής (π.χ. Το τρα-
γούδι του Μοριά) σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
επέλεξαν κάποια από τα τραγούδια αυτά προετοιμάστηκαν για την παρουσίαση του 
Προγράμματος. 
 
Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας Μπουμπουλίνα (Ανδρίτσος, 1959). Οι μαθη-
τές/τριες συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας σχετικά με την ταινία που παρακολούθησαν. 

Πίνακας 4. Φύλλο εργασίας για την ταινία «Μπουμπουλίνα» 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια βιογραφικά στοιχεία της Λασκαρίνας Μπουμπουλί-
νας. Σημειώσατε αν αυτά αναφέρονται στην ταινία ή όχι 
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1771. Ο 
πατέρας της Σταυριανός Πινότσης ήταν εκεί φυλακισμένος λόγω της συμμε-
τοχής του στα Ορλωφικά και η μητέρα της (Σκεύω - Παρασκευή) πήγε να τον 
δει στις φυλακές έγκυος. Εκεί γεννήθηκε η Λασκαρίνα. 

 

Ο πατέρας της πέθανε και λίγο αργότερα η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε τον 
Δημήτριο Λαζάρου (Ορλώφ) κάνοντας άλλα 8 παιδιά με εκείνον. 

 

Το 1788, σε ηλικία 17 ετών παντρεύεται τον σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτριο 
Γιαννούζα. Μαζί κάνουν 3 παιδιά: Τον Ιωάννη, τον Γεώργιο και τη Μαρία. Ο 
Δημήτριος Γιαννούζας σκοτώθηκε σε συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές το 
1797. 

 

Το 1801 (τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Δημητρίου Γιαννούζα) η Λα-
σκαρίνα Μπουμπουλίνα παντρεύεται τον Δημήτριο Μπούμπουλη. Μαζί κά-
νουν 3 παιδιά: την Ελένη, την Σκεύω και το Νικόλαο. Ο Δημήτριος Μπού-
μπουλης σκοτώθηκε σε συμπλοκή με αλγερινούς πειρατές το 1811 από σφαίρα 
στο μέτωπο. 
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Το 1816 οι Τούρκοι επιχείρησαν να κατασχέσουν την περιουσία της Μπου-
μπουλίνας. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη και κατάφερε να σώσει την περιου-
σία της. 

 

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είναι η μόνη γυναίκα που μυήθηκε στη Φιλική 
εταιρία κατά τη διαμονή της στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Επιστρέφοντας στις Σπέτσες η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα άρχισε τις προετοι-
μασίες για την επερχόμενη επανάσταση: αγόραζε όπλα και πολεμοφόδια από 
λιμάνια του εξωτερικού, τα έφερνε στις Σπέτσες κρυφά και τα αποθήκευε σε 
διάφορες κρύπτες στο σπίτι της και αλλού. 

 

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ξεκίνησε να φτιάχνει το καθαρά πολεμικό πλοίο 
τον Αγαμέμνωνα. Καταγγέλθηκε στους Τούρκους ότι κατασκευάζει παράνομα 
πολεμικό πλοίο, αλλά κατάφερε να απαλλαχτεί των κατηγοριών. Η κατασκευή 
του Αγαμέμνωνα ολοκληρώθηκε το 1820. 

 

Στις 13 Μαρτίου 1821 ύψωσε το δικό της επαναστατικό λάβαρο στον Αγαμέ-
μνονα. 

 

Στις 3 Απριλίου 1821 ξεκινά η Επανάσταση στις Σπέτσες με πρωτεργάτισσα 
τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. 

 

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα βοήθησε στην πολιορκία του Ναυπλίου, στην 
Άλωση της Τριπολιτσάς, στην Άλωση της Μονεμβασιάς. Πλοία της με κυβερ-
νήτες τα παιδιά της και τ’ αδέρφια της πολιορκούν το Νεόκαστρο στην Πύλο 
και ανεφοδίαζαν το Γαλαξίδι. 

 

Κατά την Άλωση της Τριπολιτσάς η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα γνωρίστηκε 
με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η σχέση τους ήταν σχέση αλληλοσεβασμού 
και φιλίας. Αργότερα ο Πάνος Κολοκοτρώνης (γιος του Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη) και η Ελένη Μπούμπουλη (κόρη της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας) 
παντρεύτηκαν. 

 

Στη μάχη του Άργους σκοτώθηκε ο γιος της Γιάννης Γιαννούζας.  
Όταν φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα πλαίσια των εμφυλίων 
διαμαχών, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα τάχθηκε ανοικτά υπέρ της αποφυλά-
κισής του. 

 

Η Μπουμπουλίνα σκοτώθηκε το 1825 κατά τη διάρκεια οικογενειακής διαμά-
χης με μέλη της οικογένειας Κούτση την κόρη των οποίων Ευγενία είχε «κλέ-
ψει» ο γιος της Μπουμπουλίνας Γεώργιος Γιαννούζας. Η διαμάχη αυτή έγινε 
νύχτα και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος πυροβόλησε τη Μπουμπουλίνα στο μέ-
τωπο. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο εάν η δολοφονία της Μπουμπουλίνας ήταν 
προμελετημένη ή όχι. 

 

 

Ανάγνωση του κόμικ Μπουμπουλίνα από τη σειρά Κλασσικά Εικονογραφημένα. (Το εν 
λόγω κόμικ βρέθηκε σε ιστοσελίδα). Συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες για 
τη ζωή της Μπουμπουλίνας όπως αυτή παρουσιάζεται στο κόμικ και στην ταινία. Εδώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά έργα εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές της ζωής 
της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας (στο κόμικ δίνεται έμφαση συμβολή της Λασκαρίνας 
Μπουμπουλίνας στην άλωση της Τριπολιτσάς ενώ στην ταινία δεν γίνεται λόγος, στην 
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ταινία αναφέρεται ο θάνατος της Μπουμπουλίνας ενώ το κόμικ τελειώνει στο γάμο της 
κόρης της με το γιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κ.τ.λ.), το οποίο μπορεί να συζητηθεί 
με τους/τις μαθητές/τριες. 

Χωρισμός των μαθητών και των μαθητριών σε ομάδες προκειμένου και παραχθεί το 
κείμενο της ταινίας σχετικά με το πώς απεικονίζεται η Ελληνική Επανάσταση στην 
Τέχνη. Κάθε ομάδα ανέλαβε διαφορετική θεματική: μία ομάδα ανέλαβε τη θεματική 
«κόμικς και Ελληνική Επανάσταση», άλλη ομάδα ανέλαβε τη θεματική «Εικαστικά και 
ελληνική επανάσταση», άλλη ομάδα τη θεματική «κινηματογράφος και Ελληνική Ε-
πανάσταση» κ.τ.λ. Το τελικό κείμενο ήταν συρραφή των κειμένων των ομάδων. Η εκ-
παιδευτικός είχε το ρόλο της συμβούλου/εμψυχώτριας κατά τη διαδικασία αυτή. 

Ηχογράφηση του κειμένου της ταινίας στους υπολογιστές του Σχολείου με τη βοήθεια 
του προγράμματος Audacity. Χρησιμοποιήθηκε μικρόφωνο που ήδη υπήρχε στο σχο-
λείο. Κάθε μαθητής/τρια ηχογράφησε συγκεκριμένο απόσπασμα κειμένου ούτως ώστε 
το σύνολο των μαθητών/τριών να ζήσει την εμπειρία της ηχογράφησης. Στην αρχή η 
εκπαιδευτικός έδειξε στους/στις μαθητές/τριες το πώς λειτουργεί το εν λόγω πρό-
γραμμα και μετά οι μαθητές/τριες εκ παραδρομής χειρίζονταν το πρόγραμμα με την 
εποπτεία της εκπαιδευτικού. Μετά την ηχογράφηση του κειμένου της ταινίας δημιουρ-
γήθηκε η ίδια η ταινία με τη βοήθεια του προγράμματος Windows Movie Maker: οι 
μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα προετοίμαζε διαφορετικό τμήμα 
της ταινίας στους υπολογιστές του σχολείου με την εκπαιδευτικό να έχει το ρόλο της 
εμψυχώτριας / συμβούλου. Ανάλογα με το κείμενο έμπαινε και η ανάλογη εικόνα (από 
τους/τις μαθητές/τριες) από το υλικό το οποίο οι μαθητές/τριες είχαν ήδη βρει από το 
διαδίκτυο. Στο τέλος ενώθηκαν όλα τα επιμέρους τμήματα της ταινίας. 

Κατά τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα. Συγκεκρι-
μένα παρουσιάστηκαν τα τραγούδια που προετοιμάστηκαν και αποσπάσματα της ται-
νίας. Αντίγραφα της ταινίας δόθηκαν στους/στις μαθητές/τριες και στο Τμήμα Σχολι-
κών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αξιολόγηση 

Τα αξιολογικά μέσα του εν λόγω Προγράμματος ήταν η παρατήρηση και η τήρηση 
ημερολογίου από τη γράφουσα. 

Οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν θετικά στην πραγματοποίηση του Προγράμματος. 
Ήρθαν σε επαφή με μορφές Τέχνης με τις οποίες δεν είχαν έρθει σε επαφή στο παρελ-
θόν συνειδητοποιώντας πως τα ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης (και 
όχι μόνο) μπορούν να περιγραφούν και μέσω διαφόρων μορφών Τέχνης. Γνώρισαν το 
πώς αποτιμάται η καλλιτεχνικά αξία των διαφόρων έργων Τέχνης και εξοικειώθηκαν 
με την «ανάγνωση» αυτών. 

Ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος προέβλεπε τη  μετάβαση στην Αθήνα προ-
κειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να επισκεφτούν το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και 
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το Μουσείο Μπενάκη (στα πλαίσια ημερήσιας σχολικής εκδρομής). Λόγω της οικονο-
μικής κρίσης, όμως, η πραγματοποίηση της εν λόγω εκδρομής ήταν αδύνατη. Εναλλα-
κτικά επιλέχτηκε η εικονική περιήγηση στα εν λόγω μουσεία μέσω του διαδικτύου, η 
οποία άρεσε στους/στις μαθητές/τριες. 

Οι μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν με τη χρήση των προγραμμάτων Audacity και Win-
dows Movie Maker και γνώρισαν στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδί-
κτυο. Κατά την ηχογράφηση των κειμένων της ταινίας έγινε επιπρόσθετα βιωματική 
προσέγγιση θεμάτων φυσικής ακουστικής και μουσικής τεχνολογίας. Εδώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι θέματα φυσικής ακουστικής υπάρχουν τόσο στη φυσική της Ε’ τάξης 
(Αποστολάκης κ.ά. 2010 α’: 84-102 και Αποστολάκης κ.ά. 2010 β’ :152-168) όσο και 
στη μουσική της ΣΤ’ τάξης (Θεοδωρακοπούλου κ.ά., 2010: 8-13). Επιπρόσθετα, θέ-
ματα μουσικής τεχνολογίας υπάρχουν στη μουσική των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων (Θεοδωρο-
πούλου κ.ά., 2010: 70-72) (Αποστολίδου και Ζεπάτου, 2010: 38-39). Οι μαθητές/τριες 
«… συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της φωνής τους όταν ακούν από 
ηχογράφηση και όταν την ακούν μη ηχογραφημένη…», όπως επίσης «… συνειδητο-
ποίησαν την επεξεργασία που υφίσταται ο ήχος σε μία ηχογράφηση γενικότερα…. και 
την εργασία που χρειάζεται προκειμένου να γίνει μία ταινία» (Ημερολόγιο του εν λόγω 
Προγράμματος). 

Κατά την σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου, όπου παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα, οι 
γονείς των μαθητών/τριών εξέφραζαν την (ευχάριστη) έκπληξή τους, καθώς δεν είχαν 
παρακολουθήσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. 

Σε γενικές γραμμές οι στόχοι του Προγράμματος επιτεύχθηκαν. 
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Αναλυτικό πρόγραμμα και τεχνολογίες μάθησης 
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν επιστημονικό κλάδο που επηρεάστηκε βαθύτατα από τη 

ραγδαία και απότομη τεχνολογική πρόοδο, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’70. 

Στα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα η τεχνολογία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, α-

φού οι δυνατότητες που προσφέρει μέσω των ποικίλων τεχνολογικών μέσων διευκο-

λύνουν τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση των μαθητών. Σκοπός της πα-

ρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τη σχέση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών τα οποία αποτελούν μια θεμελιώδη διάσταση της 

όλης διαδικασίας της εκπαίδευσης, να επισημάνει τους παράγοντες εκείνους που συμ-

βάλλουν στην επιτυχή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε αυτά, να εντοπίσει δυ-

σκολίες αλλά και να εισηγηθεί τρόπους ώστε να ξεπεραστούν τα όποια κωλύματα στη 

διαδικασία αυτή. 

Λέξεις-Κλειδιά: αναλυτικό πρόγραμμα, νέες τεχνολογίες, ενσωμάτωση 

Αναλυτικά Προγράμματα 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, οπότε επισήμως ξεκινά ο δημόσιος διάλογος α-

ναφορικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα στη χώρα μας (Δενδρινού & Ξωχέλλης, 

1999) έως σήμερα το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο 

σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, και βρίσκεται στο επίκεντρο 

κάθε συζήτησης που αφορά στην αναμόρφωση κάποιου διδακτικού αντικειμένου ή 

στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εν γένει.  

Ως αναλυτικό πρόγραμμα ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται και οργανώνεται 

η σχολική γνώση ως έκφραση της επίσημης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της κοινωνίας 

(Καψάλης, 1995; Ρέππας, 2007). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο 

σχέδιο με προ-επιλεγμένους προ-καθορισμένους σκοπούς και επιμέρους στόχους που 

πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός αυστηρά δομημένου χρονοδιαγράμματος 

μέσω προ-σχεδιασμένων ενεργειών και διαδικασιών.  

Τα αναλυτικά προγράμματα κατηγοριοποιούνται σε δύο μοντέλα: το κλασικό στοχοθε-

τικό μοντέλο (product) και το μοντέλο διαδικασίας (process) (στο Αλεξοπούλου, 2012). 

Ο Schiro (1978) ταξινόμησε τις θεωρίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε τέσσερις 

κατηγορίες: την Ακαδημαϊκή, τη θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας, τη θε-

ωρία της Μελέτης του Παιδιού και τέλος τη θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης 

(Φλουρής, 1983).  
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Παρά τις αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών (ΑΠΣ) στην Ελλάδα παραμένουν παραδοσιακά, κλειστά και συγκεντρωτικά 

έως το 1997. Τέτοιου είδους ΑΠΣ στηρίζονται εξ ολοκλήρου σε δασκαλοκεντρικές 

μεθόδους διδασκαλίας. Την εξαετία 1997-2003 με την υιοθέτηση ενός Ενιαίου Πλαι-

σίου Προγράμματος Σπουδών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την εισαγωγή 

ενός Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) επιχειρείται 

μια διαφορετική σημασιοδότηση και προσέγγιση της μάθησης, η οποία αποτυπώνεται 

στα Νέα ΑΠΣ. Τα νέα αυτά προγράμματα προσεγγίζουν το curriculum, δηλαδή «ένα 

παιδαγωγικό μέσο σχεδιασμού, με τη βοήθεια του οποίου περιγράφεται εκ των προτέ-

ρων μια μελλοντική διδασκαλία» (Westphalen, 1982), ο χαρακτήρας τους δεν είναι δε-

σμευτικός ως προς τη διδασκαλία του μαθήματος για τον διδάσκοντα (Βρεττός & Κα-

ψάλης, 1997) και επιπλέον συμβάλλουν στη συγκεκριμενοποίηση των στόχων στη δι-

δασκαλία (Ξωχέλλης, 1989).  

Σύμφωνα με τον Westphalen (1982) το Αναλυτικό Πρόγραμμα με μορφή Curriculum 

πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: 

Στόχοι μάθησης 

 

Περιεχόμενα  

 

μάθησης 

 

Μεθόδευση 

της διδασκαλίας 

Έλεγχος επιτυχίας 

 

των στόχων 

 

α. γενικοί σκοποί  

β. γενικοί στόχοι  

Ύλη διδασκαλίας,  

 

Θέματα δ/λίας,  

 

αναγνώσματα,  

ασκήσεις, κ.λ.π.  

α. μορφή  

διδασκαλίας  

β. μέθοδος διδ/λίας  

γ. μέσα διδ/λίας  

δ. χρονοδιάγραμμα 

διδ/λίας  

α. με προφορικό 

τρόπο  

β. με γραπτό τρόπο  

γ. με εφαρμογή 

στην πράξη  

1. Westphalen (1982) 

Παράγοντες επιτυχίας της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας 

στα αναλυτικά προγράμματα 

Η Ελλάδα, όπως εξάλλου και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ακολούθησε διαδοχικά τρία μο-

ντέλα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών που αποτυπώνουν ταυτόχρονα και τις ανά-

γκες τις οποίες καλείται να υπηρετήσει η εκπαιδευτική τεχνολογία την αντίστοιχη χρο-

νική περίοδο:  

 Το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν «τεχνολογικό ντε-

τερμινισμό» που προσδίδει απόλυτη αξία στα προς χρήση συστήματα καθώς και στην 

εκμάθηση της λειτουργίας τους  

 Το ολιστικό, το οποίο δίνει έμφαση στη διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της 

γνώσης και ενσωματώνει σταδιακά τις Τ.Π.Ε. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα  

 Το πραγματολογικό, το οποίο συνδυάζει τα δύο προηγούμενα.  
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Στις μέρες μας, οπότε έχει γενικευτεί η χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης δράσης, το τεχνοκρατικό μοντέλο τείνει να υποκατασταθεί από 

αυτό της Πληροφορικής «ευχέρειας», που στοχεύει στην απόκτηση πιο διευρυμένων 

δεξιοτήτων, ενώ το ολιστικό/πραγματολογικό έχει αναχθεί στην προβληματική του 

Πληροφορικού/Ψηφιακού γραμματισμού. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. δε συνάδει με παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδα-

σκαλίας και γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση να στηριχθεί σε μεθόδους διδασκαλίας που υποστηρίζουν κοινωνιοπολιτι-

σμικές θεωρίες μάθησης, όπως ο κονστρουκτιβισμός, η εγκατεστημένη μάθηση και οι 

κοινότητες μάθησης (Βρασίδας κ.ά, 2005). Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η επιλογή 

του κατάλληλου μοντέλου μάθησης καθώς και η δυνατότητα εναλλαγής των μοντέλων 

και χρήσης τους όπου και όποτε το καθένα μπορεί να υποστηρίξει κατάλληλα τη διδα-

σκαλία και τη μάθηση συνδέεται άμεσα με μια επιτυχή ενσωμάτωσης της τεχνολογίας. 

Στην ίδια κατεύθυνση εντοπίζεται και η παράμετρος «φυσικός χώρος» διδασκαλίας. Η 

παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας ενδείκνυται για παραδοσιακές μορφές διδασκα-

λίας, συνεπώς για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων απαιτείται και η αναμόρφωση 

του φυσικού χώρου.  

Επιπροσθέτως, βασικό παράγοντα της επιτυχούς ένταξης της τεχνολογίας στην εκπαί-

δευση συνιστά ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα αποδεχτεί τις δυνατότητες που προσφέ-

ρουν οι Τ.Π.Ε. στη μάθηση και θα τις αξιοποιήσει εποικοδομητικά προς μια συνεργα-

τική ανακάλυψη της γνώσης (Σολομωνίδου, 2006). Για να κατορθώσει, όμως, από την 

πλευρά του ο εκπαιδευτικός να συμβάλει θετικά στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

πρέπει να αναθεωρήσει τον διδακτικό τρόπο δράσης τoυ και να προσαρμοστεί στις νέες 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Σολομωνίδου, ό.π.). Έτσι, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σε ζητήματα τεχνολογικού γραμματισμού έρχεται ως άμεση συνέπεια των αναγκών της 

σύγχρονης εκπαίδευσης και πρωταρχική προτεραιότητα (ΕΚΠΑ & ΑΣΠΑΙΤΕ, 2008). 

Η επιτυχής έκβαση αυτής της προσπάθειας θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και στην 

κάμψη των αντιστάσεων που αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε αλλαγή που επιχειρείται 

στα εκπαιδευτικά συστήματα (Cuban, 1986: Vrasidas & McIsaac, 2001).  

Η εισαγωγή των τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όμως, συνεπάγεται ένα μεγάλο, συχνά 

δυσβάστακτο από τα σχολεία κόστος, για την απόκτηση και εν συνεχεία συντήρηση 

και ανανέωση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Επομένως, η εξασφάλιση ενός 

ορισμένου για αυτό το σκοπό χρηματικού ποσού, με βάση ένα προγραμματισμένο σχέ-

διο δράσης σχολείου-περιφέρειας, αποτελεί αδιαμφισβήτητα παράγοντα επιτυχίας της 

ενσωμάτωσης της τεχνολογίας (ΕΚΠΑ & ΑΣΠΑΙΤΕ, ό.π.).  

Τα αναλυτικά προγράμματα ως υποστηρικτικά εργαλεία στην εργασία του εκπαιδευτι-

κού είναι αναγκαίο να ενσωματώνουν κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους την 

εκπαιδευτική τεχνολογία. λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τις ι-

διαίτερες ανάγκες κάθε μαθήματος, κάθε τάξης και κάθε χώρας, τον τεχνολογικό γραμ-

ματισμό του σχολικού προσωπικού κ.ά. Έτσι, οι Τ.Π.Ε. δε θα είναι αποκομμένες από 
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τη μάθηση αλλά συνυφασμένες μαζί της, ώστε η επιτέλεση της εκπαιδευτικής πρακτι-

κής να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την χρήση όλων δεξιο-

τήτων τους (γνωστικών, κοινωνικών, μεταγνωστικών, συναισθηματικών και νοητικών) 

(Rocard et al, 2007). 

Προκλήσεις και πιθανές δυσκολίες από την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. 

στα αναλυτικά προγράμματα 

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ενέχει αρκετές προκλήσεις, όπως εί-

δαμε, προκειμένου να είναι επιτυχής. Πολλές όμως είναι και οι δυσκολίες που προκύ-

πτουν κατά την ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο σε θεωρητικό όσο και 

σε πρακτικό επίπεδο. 

Αρχικά, συναντάται δυσκολία στο να απεξαρτηθούν οι εκπαιδευτικοί από τις παραδο-

σιακές, δασκαλοκεντρικές θεωρίες, με τις οποίες άλλωστε κι οι ίδιοι έχουν μορφωθεί, 

και να ατενίσουν τη μάθηση μέσα απ’ την οπτική της κοινωνικής της διάστασης· να 

συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση οικοδομείται με τη βοήθεια μιας διηνεκούς διάδρασης 

με τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα και ερμηνευτικών διαδικασιών (Philips, 

1995: Vrasidas, 2000) κι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ενεργητικά (Eisner, 1998), κα-

θώς το γιγνώσκειν ορίζεται ως η ενεργητική συμμετοχή στα πλαίσια μιας κοινότητας. 

Συνεπώς, είναι δυνατό να οικοδομούνται ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές πραγματι-

κότητες από τους μαθητές, γεγονός που πρέπει να σεβαστεί ο εκπαιδευτικός, ο οποίος 

με βάση αυτά τα νέα δεδομένα οφείλει να αναπροσαρμόσει και τον τρόπο αξιολόγησης 

δίνοντας έμφαση όχι στο αποτέλεσμα αλλά στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης 

καθώς και στην ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα σε αυθεντικά κι όχι 

τεχνητά περιβάλλοντα (Eisner, 1994: Duffy & Cunningham, 1996: Vrasidas, 2000). 

Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει το μαθητή όχι ως παθητικό 

δέκτη αλλά ως συν-δημιουργό στη διαδικασία της μάθησης. Εφόσον, λοιπόν, μεταβάλ-

λεται ο ρόλος του μαθητή άλλο τόσο μεταβάλλεται κι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος από απλός μεταδότης γνώσεων οφείλει να μετατραπεί σε καθοδηγητή και διευ-

κολυντή. Με άλλα λόγια, οφείλει πρωτίστως να προσαρμοστεί ο ίδιος στις νέες συνθή-

κες και στη συνέχεια να προσαρμόζει και τους μαθητές του για την ενεργητική τους 

παρουσία σε κοινότητες μάθησης, όπου η χρήση των νέων τεχνολογιών θα διαδραμα-

τίζει το δικό της ρόλο στην οικοδόμηση, τη «διαπραγμάτευση» και τη μετάδοση της 

γνώσης. 

Σε πρακτικό επίπεδο, η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως πρό-

κληση για τους εκπαιδευτικούς και έρευνες δείχνουν τις θετικές στάσεις που επιδεικνύ-

ουν σε αυτό τον τομέα. Ωστόσο, επικρατεί το μικρόβιο της αμφιβολίας και της ανα-

σφάλειας για τη σωστή χρήση και αποτελεσματικότητά τους (Πολίτης κ.ά., 2000). Σύμ-

φωνα με μελέτες και απόψεις εκπαιδευτικών, ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει σημαίνο-

ντα ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία στη διδασκαλία (Κότσαρη, 

2014). Μια από τις πιθανές δυσκολίες που συγκρούεται με την πρόκληση της χρήσης 

της τεχνολογίας στα σχολεία είναι η αβεβαιότητα των μελλοντικών δασκάλων στον 
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τρόπο χρήσης των πρωτοποριακών μέσων της τεχνολογίας και στην αποτελεσματικό-

τητά της (Sanchez et al, 2012). Πέρα απ’ την ευρεία ενημέρωση των εκπαιδευτικών και 

την ικανότητά τους στην υλοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων (Martinovic & 

Zhang, 2011), η ποικιλομορφία των Τ.Π.Ε. επιβάλλει τη συνεχή επιμόρφωση των εκ-

παιδευτικών σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συν-

θήκες (Katz & Macklin, 2007). 

Πρόκληση για την ενσωμάτωση και χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί 

και η περίπτωση της ειδικής αγωγής, όπου μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα 

στη συγκέντρωση και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, αν αποτελεί 

μέρος μιας εξατομικευμένης δραστηριότητας (Αγαλιώτης, 2011: Hakkarainen et al, 

2000). 

Εισηγήσεις για την επιτυχή ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται ελάχιστα στην ελληνική εκπαίδευση, ακόμη και όταν υπάρ-

χουν ικανοποιητικές προϋποθέσεις για την αξιοποίησή τους (υλικοτεχνική υποδομή, 

ύπαρξη βιβλιοθήκης, επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού κ.ο.κ.) για λόγους όπως ο 

μονομερής προσανατολισμός της διδασκαλίας, η κυριαρχία της μετωπικής διδασκα-

λίας αλλά και η απουσία σαφώς προσδιορισμένου παιδαγωγικού πλαισίου στο οποίο 

θα εντάσσονται οι Τ.Π.Ε. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).  

Για την επιτυχημένη ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη προτείνονται:  

 ο προσδιορισμός ενός παιδαγωγικού μοντέλου στη βάση του οποίου θα δημιουρ-

γείται το εκπαιδευτικό λογισμικό και θα αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε.  

 η συγκρότηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενός αρμόδιου οργάνου το οποίο θα 

ορίζει επακριβώς τη διαδικασία εκπόνησης, αξιολόγησης και διαρκούς ανανέωσης 

των ΑΠΣ, με στόχο τη συνεχή αναπροσαρμογή τους στις επιστημονικές, παιδαγω-

γικές και κοινωνικές εξελίξεις, με ανοικτές και συμμετοχικές διαδικασίες ανατρο-

φοδότησης από την παιδαγωγική επιστήμη και την εκπαιδευτική πράξη. Η δράση 

αυτή θα υπηρετήσει διττά το σκοπό μας:  

 Θα οδηγήσει σε αναδόμηση των ΑΠΣ, ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνολογία με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο  

 Θα ενισχυθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες οργάνωσης, εφαρ-

μογής και αξιολόγησης της καινοτομίας (Βρασίδας κ.ά., 2005), για την επιτυχή ει-

σαγωγή της οποίας είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπαιδευτικών (House, 

1979: Means, 1994). Σε ό τι αφορά, πιο συγκεκριμένα, στην τεχνολογική καινοτο-

μία, αυτή κρίνεται απαραίτητο να υπόκειται συνεχώς στη διαδικασία της αξιολό-

γησης, η οποία θα επιφέρει την αναθεώρηση και τη βελτίωσή της (Βρασίδας κ.ά., 

2005).  
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 η ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών στην εκπόνηση των ΑΠΣ. Έρευνες έχουν 

καταδείξει πως ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας για την 

ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη (Paraskeva et al, 2008: Bullock 

2004: Shapka & Ferrari, 2003).  

 η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική 

χρήση της τεχνολογίας εντός των ορίων του αναλυτικού προγράμματος. Τα προ-

γράμματα επιμόρφωσης πρέπει να είναι επιμελώς σχεδιασμένα, ώστε να ανταπο-

κρίνονται στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και στις ανάγκες μιας ου-

σιαστικής κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες τόσο σε θεωρητικό (παιδαγωγικά μο-

ντέλα, σενάρια μαθήματος) όσο και σε πρακτικό επίπεδο (εφαρμογή λογισμικών, 

τεχνικές γνώσεις), να απευθύνονται σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και να α-

νανεώνονται τακτικά για να εξυπηρετούν τις αναδυόμενες ανάγκες που δημιουργεί 

η φρενήρης τεχνολογική πρόοδος.  

 η διηνεκής ανανέωση και ενίσχυση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (sch.gr) 

ώστε να ενσωματώνει όλες εκείνες τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις κοινότη-

τες μάθησης, στο πλαίσιο των οποίων θα οικοδομείται η γνώση (εκπαιδευτικές ι-

στοσελίδες, περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και εκπαιδευτικές ηλεκτρο-

νικές προσομοιώσεις, ηλεκτρονικές τάξεις).  

Επίλογος 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για την επιτυχή 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράμματα, ώστε να προαχθεί η 

διδασκαλία και η μάθηση, πρέπει να πληρούνται ένα πλήθος προϋποθέσεων, από την 

επιλογή του κατάλληλου παιδαγωγικού μοντέλου ως την εξασφάλιση της κατάλληλης 

υλικοτεχνικής υποδομής. Η μη πλήρωση όλων των προϋποθέσεων δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή με τη χρήση tablet 

Δαγκλή Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03-Συγγραφέας, M.Sc. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφο-

ριακά Συστήματα 
elena_d_thes@yahoo.com 

Περίληψη 

Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών με τη χρήση ταμπλετών είναι 
πολλά. Χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών όπως η φορητότητα και η εύκολη μετα-
φορά τους, η οθόνης αφής και η ευκολία χρήσης που προσφέρει, ειδικά σε μαθητές με 
αναπηρίες, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και η ύπαρξη πληθώρας μαθηματικών ε-
φαρμογών που μπορούν να εγκατασταθούν σ’ αυτόν και να χρησιμοποιηθούν στην μα-
θησιακή διαδικασία, μας οδήγησαν στην επιλογή των ταμπλετών τόσο για την εξατο-
μικευμένη διδασκαλία όσο και για την ομαδοσυνεργατική. Οι στόχοι που θέσαμε ήταν 
να προάγουμε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μά-
θησης και επικοινωνίας που παρουσιάζουν και να επιτύχουμε την κατάκτηση των επι-
θυμητών γνώσεων και δεξιοτήτων με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ο πρωτοποριακός αυ-
τός τρόπος διδασκαλίας, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ευνοεί την προσαρμογή του 
μαθήματος στις ανάγκες του μαθητή, προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ενισχύει 
την αυτοπεποίθησή τους και οδηγεί τελικά στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης 
και των επιθυμητών δεξιοτήτων πιο αποτελεσματικά και σε μικρότερο χρονικό διά-
στημα απ’ ότι η κλασική διδασκαλία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση, Διδασκαλία, Μαθηματικά, tablet. 

Εισαγωγή 

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδα-
κτική και μαθησιακή διαδικασία γίνεται ολοένα και περισσότερο πράξη. Μετά τη 
χρήση των προσωπικών υπολογιστών (PCs), είτε αυτοί είναι επιτραπέζιοι (desktops) 
είτε φορητοί (laptops, notebooks, ultrabooks), καθώς και των διαδραστικών πινάκων, 
σήμερα η χρήση των tablets, μικρών φορητών συσκευών προηγμένης τεχνολογίας με 
οθόνη αφής, εισβάλλει δυναμικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Παρόλο που οι ταμπλέ-
τες δεν κατασκευάσθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τους εξυπηρετούν, γι’ αυτό και 
έχουν διεισδύσει στα σχολεία (Grezlak, 2011; Jackson, 2011; McCrea, 2010). Εκπαι-
δευτικοί όλων των βαθμίδων χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές, βρίσκοντας συναρπα-
στικούς τρόπους διδασκαλίας (McMahon/Walker, 2014). Οι συσκευές αυτές προσφέ-
ρουν σε κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες, έναν εύκολο τρόπο πρόσβασης στη μά-
θηση, την πληροφόρηση, την επικοινωνία αλλά συνάμα του παρέχουν και συναισθη-
ματική υποστήριξη (Newton/Dell, 2011). Τα χαρακτηριστικά που κάνουν ελκυστικές 
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τις συσκευές αυτές σε κάθε χρήστη, μετατρέπουν τις ταμπλέτες σε ένα χρήσιμο εργα-
λείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στη διδασκαλία και στη διαδικασία 
μάθησης (Schaffhauser, 2013). 

Οι ταμπλέτες που κυκλοφορούν σήμερα, πέρα από το ότι διαθέτουν λειτουργικό σύ-
στημα, έχουν και πολλές επιπλέον δυνατότητες σε σχέση με τις πρώτες φορητές συ-
σκευές αφής που είχαν κατασκευαστεί για να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα 
λειτουργικά συστήματα (OS-Operating Systems) που χρησιμοποιούν τα σημερινά tab-
lets είναι το iOS (αποκλειστικά σε συσκευές της Apple), το Android της Google, το 
Windows (επέκταση του γνωστού λειτουργικού της Microsoft για κινητές συσκευές) 
και τέλος αναμένεται να βγει και το λειτουργικό σύστημα που παρουσίασε η Mozilla 
και ονομάζεται FOS (Firefox OS).  

Χαρακτηριστικά των tablets και πλεονεκτήματα της χρήσης τους 

Ας δούμε όμως αναλυτικά γιατί επιλέξαμε τα tablets για τη διδασκαλία των μαθηματι-
κών στην Ειδική Αγωγή και πώς αυτά συνέβαλαν στη βελτίωση της μαθησιακής δια-
δικασίας.  

Καταρχήν η φορητότητα και η εύκολη μεταφορά τους δίνουν τη δυνατότητα στον εκ-
παιδευτικό να μεταφέρει τα tablets από τάξη σε τάξη και από μαθητή σε μαθητή. Έτσι 
ο εκπαιδευτικός έχει στα χέρια του ένα εκπαιδευτικό εργαλείο διαθέσιμο για κάθε μα-
θητή (δεν υπάρχει ο περιορισμός του εργαστηρίου όπως με τους υπολογιστές ή η ανά-
γκη διαμόρφωσης ειδικής αίθουσας). Οι δε μαθητές μπορούν να χειριστούν το tablet 
πολύ εύκολα και λόγω των μικρών του διαστάσεων, του ελάχιστου βάρους του αλλά 
και λόγω της οθόνης αφής. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν εύκολο το χειρισμό τού 
tablet ακόμα κι από μαθητές με μειωμένες κινητικές δεξιότητες. Μαθητές με μειωμένο 
κινητικό έλεγχο των άνω άκρων όπως και μειωμένη ακρίβεια κίνησης, που γενικά α-
ντιμετωπίζουν δυσκολίες στο χειρισμό μιας συσκευής, με το tablet κατάφεραν, όπως 
διαπιστώθηκε στην πράξη, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές και να χειριστούν τη 
συσκευή αυτή πολύ πιο εύκολα απ’ ότι αν τους ζητούνταν να χειριστούν έναν υπολο-
γιστή μεγάλων διαστάσεων (π.χ. ένα laptop). Σε μαθητές, επίσης, με απουσία των λε-
πτών κινητικών δεξιοτήτων, που είναι αδύνατον να κρατήσουν ένα βιβλίο, τετράδιο, 
ακόμα και μολύβι, η χρήση του tablet τούς δίνει άλλες εναλλακτικές. Μιας και δεν 
χρειάζεται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα που αναφέραμε και πρέπει απλά να δου-
λέψουν με το tablet και την οθόνη αφής, καθένας το χειρίζεται με τον τρόπο που μπορεί. 
Για παράδειγμα ένας μαθητής με δυστονία στα χέρια και τις κινητικές δυσκολίες που 
αναφέραμε, είχε την ευχέρεια να χειρίζεται το tablet με το πηγούνι του. Το ίδιο και ένας 
άλλος μαθητής με τετραπληγία. 

Η ύπαρξη ενσωματωμένου σκληρού δίσκου, αλλά και η επέκταση του αποθηκευτικού 
χώρου με κάρτες μνήμης microSD πολλών GigaBytes (32 έως και 128 GB), και κατά 
συνέπεια η δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών και εκπαιδευτικού 
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υλικού, το οποίο είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του μαθητή και του εκπαιδευτι-
κού, διευκολύνουν τη διδασκαλία και τη διαδικασία μάθησης. Οι πάμπολλες εφαρμο-
γές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και τις οποίες μπορεί ο εκπαιδευτικός να «κατεβά-
σει» και να τις εγκαταστήσει στο tablet, διευκολύνουν κατά πολύ το έργο στην εκπαί-
δευση. Η ποικιλία τους, μάλιστα, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε, από ένα σύ-
νολο παρόμοιων εφαρμογών, αυτές που για κάποιον λόγο προτιμούν οι μαθητές μας 
(π.χ. για τα γραφικά που έχει μια εφαρμογή). Επίσης με τη δυνατότητα της ασύρματης 
εκτύπωσης που διαθέτουν τα tablets μπορούμε ανά πάσα στιγμή και όταν το κρίνουμε 
απαραίτητο, να εκτυπώσουμε το υλικό που θέλουμε να έχουν οι μαθητές μας. Με άλλα 
λόγια έχουμε τον έλεγχο των φυλλαδίων που θα πάρει ο μαθητής και δεν τον φορτώ-
νουμε με περίσσια. Αυτό είναι ωφέλιμο όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα (ελά-
φρυνση του μαθητή, λιγότερο κόστος για το σχολείο, κ.τ.λ.) αλλά και ως προς το περι-
βάλλον. Μιας και για να γράψουμε στο tablet δεν καταναλώνουμε χαρτί αφού χρεια-
ζόμαστε απλά το δάχτυλό μας και την οθόνη του, δεν σπαταλάμε γραφική ύλη και άρα 
δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον μας. Έτσι η χρήση του tablet έχει και οικολογικές 
διαστάσεις. Ακόμη, πέρα από το χαρτί, οι μαρκαδόροι, τα μολύβια, οι σβήστρες δεν 
χρειάζονται όταν χρησιμοποιούμε το tablet, αφού σ’ αυτό γράφουμε με ψηφιακό μελάνι 
και σε ψηφιακό χαρτί, το οποίο μπορούμε εύκολα και ανέξοδα να σβήσουμε με το πά-
τημα ενός πλήκτρου. Έτσι από τη μια έχουμε ευκολία και εξοικονομούμε χρήματα, από 
την άλλη συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος,  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης των εφαρ-
μογών. Οι συνεχείς ενημερώσεις (updates), που κυκλοφορούν ελεύθερα από τους δη-
μιουργούς τους, τις κρατάνε πάντα επίκαιρες και κατάλληλες προς χρήση. Με ένα απλό 
update και η κάθε εφαρμογή προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα. 
Επίσης δυνατότητες των εφαρμογών όπως αυτή της οπισθοχώρησης με το πάτημα ενός 
πλήκτρου και της άμεσης μεταφοράς σε προηγούμενο βήμα ή άσκηση, διευκολύνουν 
τον μαθητή και τον βοηθάνε στην επανάληψη και στην καλύτερη εμπέδωση της ύλης. 
Το γραφικό περιβάλλον δε που προσφέρουν, με εικόνες, κίνηση και ήχο, αναπαριστώ-
ντας την πραγματικότητα (κάτι στο οποίο τα φυλλάδια υστερούν), από τη μια είναι 
ιδιαίτερα ελκυστικό για τους μαθητές γιατί προσομοιώνει την πραγματικότητα και από 
την άλλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οπτικοποίηση της θεωρίας και κατά 
συνέπεια στην καλύτερη κατανόηση της ύλης.  

Βασικό επίσης είναι πως πολλές από τις εφαρμογές αναλύουν τη θεωρία και παρουσιά-
ζουν τις ασκήσεις υπό τη μορφή παιχνιδιού, κάτι που συναρπάζει τους μαθητές, τους 
προσφέρει χαρά αλλά συγχρόνως αυξάνει και την επιθυμία τους για ενεργό συμμετοχή 
στη διαδικασία της μάθησης και ενισχύει τη θέληση για απόκτηση περαιτέρω γνώσεων. 
Η καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό καθώς και η στοχευμένη παρέμβασή του είναι 
καθοριστική, αυτό όμως δεν μειώνει την ελευθερία των κινήσεων του μαθητή ο οποίος 
καλείται να επιδείξει αυτενέργεια, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να λάβει αποφάσεις 
σε πραγματικό χρόνο. 
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Όπως αναφέραμε, η χρήση των εφαρμογών είναι εύκολη μέσω της οθόνης αφής. Όλα 
γίνονται με το δάχτυλο και είναι πιο εύκολα, ειδικά για παιδιά της Ειδικής Αγωγής με 
κινητικά προβλήματα άνω άκρων. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι το εικονικό πληκτρολό-
γιο που διαθέτουν τα tablets είναι πολύ ευκολότερο στη χρήση του για τα παιδιά της 
Ειδικής Αγωγής απ’ ότι το φυσικό με τα πλήκτρα. Στο φυσικό απαιτούνται κινητικές 
δεξιότητες που πολλοί μαθητές της Ειδικής Αγωγής δεν έχουν.  

Και οι κάμερες των συσκευών αυτών μπορούν να φανούν χρήσιμες. Με την κάμερα 
φωτογραφίας οι μαθητές μπορούν (με το δικό τους tablet, αν είναι εκτός σχολείου, ή 
με το σχολικό μέσα στην τάξη) να φωτογραφήσουν ένα αντικείμενο σε πραγματικό 
χρόνο (π.χ. ένα στερεό, ένα σχήμα, ένα μοτίβο, κ.τ.λ.) και έπειτα να το μελετήσουν με 
τον εκπαιδευτικό στην τάξη.  

Τέλος, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα tablet πολυμέσων με ενσωματωμένο προβολέα ο 
οποίος μπορεί να προβάλει το περιεχόμενο της συσκευής ακόμα και σε τοίχο, με εικόνα 
μεγάλων διαστάσεων (έως 50 ιντσών). Το tablet αυτό κοστίζει περισσότερο, αλλά το 
επιπλέον αυτό χαρακτηριστικό που διαθέτει μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην 
τάξη. 

Με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι συσκευές αυτές 
μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και προσφέρονται στην Ει-
δική Αγωγή τόσο για την εξατομικευμένη διδασκαλία όσο και για την ομαδοσυνεργα-
τική. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο διδακτικό περιβάλλον ευέλικτης, 
συνεργατικής, διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Επίσης, χρησιμοποιώντας 
τις συσκευές αυτές, έχουμε ως στόχο να προάγουμε την ενεργό συμμετοχή των μαθη-
τών με αναπηρίες και να επιτύχουμε την κατάκτηση των επιθυμητών γνώσεων και δε-
ξιοτήτων με τον πιο αποδοτικό τρόπο.  

Δύο ιδιαίτερα οφέλη παρουσιάζουν οι ταμπλέτες για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες: τους παρακινούν για να μάθουν (Johnson, 2013) και επιτρέπουν περισ-
σότερο από κάθε άλλη διδακτική πρακτική την εξατομικευμένη διδασκαλία, καθώς εί-
ναι πιο εύκολο για τον εκπαιδευτικό να εξατομικεύσει το μάθημα, τις οδηγίες και να 
παρακολουθήσει την πρόοδο του μαθητή αλλάζοντας και προσαρμόζοντας το περιεχό-
μενο του μαθήματος ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή (Robinson, 2014). Όπως ανα-
φέρει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Cronin «Το tablet μπορεί να εξατομικεύεται τόσο 
εύκολα». Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης και παρουσίασης της γνώσης 
στους μαθητές. Το λογισμικό και οι εφαρμογές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με 
τα tablets, επιτρέπουν στους μαθητές να παρακάμψουν μέρη στα οποία είναι ισχυροί 
και να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα μέρη που τους δυσκολεύουν. Άλλωστε 
αυτό είναι και το ζητούμενο στην Ειδική Αγωγή, η εξατομίκευση (Dwight, 2013). 

Αν αναλογιστούμε ότι το κόστος αγοράς ενός tablet είναι σχετικά μικρό ενώ τα οφέλη 
από τη χρήση του είναι πολλά, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως η χρήση των tablets 
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δύναται να εδραιωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μιας και μπορεί να αποφέρει ση-
μαντικά θετικά αποτελέσματα. Σε έρευνες που έχουν γίνει εκπαιδευτικοί απάντησαν 
πως «Τα tablets υποστηρίζουν το έργο τους, ειδικά όταν δουλεύουν με παιδιά που έχουν 
άλλη μητρική γλώσσα ή παιδιά με ειδικές ανάγκες» (Marklund, 2015).  

Μεθοδολογία 

Οι συσκευές που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία των μαθημα-
τικών στο σχολείο μας, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν ένα σχολικό 
iPad της Apple και άλλα δύο tablets του σχολείου, άλλης εταιρείας. Μέχρι στιγμής οι 
συσκευές αυτές χρησιμοποιήθηκαν σε εφτά τμήματα, τριών έως πέντε ατόμων το κα-
θένα. Οι μαθητές που διδάχθηκαν τα μαθηματικά και με τη χρήση tablet, ήταν μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες που καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα 
της Ειδικής Αγωγής. Υπήρχαν μαθητές με αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές διατα-
ραχές, με υπερκινητικότητα, μαθητές με νοητική ανεπάρκεια, με το σύνδρομο Σότος 
(Sotos), με μερική τύφλωση, με μικροκεφαλία, με εγκεφαλοπάθειες και δυστονία άνω 
ή/και κάτω άκρων, σοβαρά ορθοπεδικά και νευρολογικά προβλήματα (διπληγία, τε-
τραπληγία) και μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες. Απόρροια όλων των παραπάνω ήταν 
οι μαθητές να έχουν μαθησιακά προβλήματα και δυσκολίες όπως στην αδρή και λεπτή 
κινητικότητα, προβλήματα στη συγκέντρωση προσοχής, στην ακουστική βραχύχρονη 
μνήμη και στην οπτική μακρόχρονη, στην ψυχοκινητική ταχύτητα, στην αναλυτική και 
συνθετική σκέψη, στην αντίληψη και στο σχηματισμό οικείων μορφών, προβλήματα ή 
απουσία λόγου (γραπτού ή/και προφορικού) και άλλες σύνθετες γνωστικές, αντιληπτι-
κές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς απαιτείται 
ειδική προσέγγιση και εξατομικευμένη κυρίως διδασκαλία, στη διαμόρφωση της ο-
ποίας μας βοήθησαν τα tablets.  

Πρόσφατες έρευνες σχετικά με τα οφέλη που έχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (SEN-Special Educational Needs) γενικότερα (Clarke/Svanaes/Zimmermann, 
2013; Johnson, 2013) αλλά και μαθητές με αυτισμό ειδικότερα (O’Mally/Lewis, 2013) 
ή μαθητές με μειωμένη όραση (Cranmer, 2014) έδειξαν πως η χρήση των tablets γίνεται 
όλο και πιο απαραίτητη στις τάξεις των σχολείων της Ειδικής Αγωγής (Dunn, 2012). 
Πιο συγκεκριμένα, το 2012 με 2013 δόθηκε από ένα tablet σε κάθε μαθητή τριών σχο-
λείων του Ηνωμένου Βασιλείου και τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μακροχρόνια 
χρήση ταμπλέτας έχει μια βαθιά επίδραση στην παιδαγωγική και ότι οι μαθητές επω-
φελούνται χρησιμοποιώντας το, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Οι μαθητές φαί-
νεται να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή με τη μάθηση, η συνεργασία με τους συμμαθητές 
τους βελτιώνεται και οι δάσκαλοι μπορούν να παρακολουθούν την ατομική πρόοδο 
των μαθητών πιο αποτελεσματικά (Clarke B., Svanaes S., Zimmermann S., 2013). 

Μια άλλη μελέτη επίσης, μικρής κλίμακας, που διεξήχθη από το Ινστιτούτο του Ken-
nedy Krieger με αυτιστικά παιδιά έδειξε πως τα iPads μπορούν να φανούν πολύ απο-
τελεσματικά ως εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση 
αλλά και την ανεξαρτησία των μαθητών (O’Mally/Lewis, 2013). Το ίδιο συμπέρασμα 
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υποστηρίζει και έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Curtin στην Αυστρα-
λία. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς και οι βοηθοί τους, υπο-
στήριξαν πως τα iPads είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (SEN), ειδικά μαθητές με αυτισμό, έλλειψη προσοχής και μειωμένες κινητικές 
δεξιότητες (Johnson, 2013). 

Πρέπει να τονίσουμε πως στα περισσότερα τμήματα που επιλέξαμε στην περίπτωσή 
μας για τη διδασκαλία με τη χρήση των tablets, έγινε συγχρόνως, ή προηγήθηκε, διδα-
σκαλία και με τις κλασικές μεθόδους. Για παράδειγμα στην ενότητα των κλασμάτων 
αρχικά εξηγήσαμε τη θεωρία προφορικά, δόθηκαν παραδείγματα, προφορικά και γρα-
πτώς και έπειτα έγιναν ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης της θεωρίας στο tablet, 
σε ειδικές εφαρμογές για τα κλάσματα. Στην ουσία υπήρξε ένας συνδυασμός κλασικής 
διδασκαλίας και διδασκαλίας μέσω tablet. Το ίδιο έγινε και σε άλλες ενότητες όπως 
στην πράξη της πρόσθεσης. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν διάφορα αντικείμενα για την 
κατανόηση και αισθητοποίηση της έννοιας της πρόσθεσης, έπειτα συμπληρώθηκαν 
από τους μαθητές δομημένα φύλλα εργασίας, έγιναν ασκήσεις στο τετράδιο και στη 
συνέχεια έγινε σειρά ασκήσεων σε ειδικές εφαρμογές στο tablet. Σε άλλους μαθητές 
όμως, όπως μαθητές με αυτισμό, η χρήση του tablet ενδεικνυόταν και ήταν σχεδόν 
επιβεβλημένη από την αρχή.  

Η θετική αντίδραση των μαθητών στη διδασκαλία με τη χρήση tablet, έγινε αντιληπτή 
από την πρώτη στιγμή. Μαθητές που έπαιρναν για πρώτη φορά στα χέρια τους τα-
μπλέτα κι ενώ στην αρχή αυτή η συσκευή τούς φάνηκε περίεργη, ο χρόνος στον οποίο 
εξοικειώθηκαν ήταν μόλις λίγα λεπτά κι αυτό ήταν αξιοθαύμαστο! Μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα κατανόησαν τις λειτουργίες της συσκευής αυτής και μπορούσαν να 
τη χειριστούν άψογα! Το πόσο δε ενθουσιάστηκαν οι μαθητές, στο σύνολό τους, όταν 
αντιλήφθηκαν τι μπορούσαν να κάνουν με τις ταμπλέτες αυτές, είναι απερίγραπτο. Απ’ 
την πρώτη στιγμή έως και σήμερα το μέσο αυτό σαγηνεύει τα παιδιά και λαχταρούν τη 
στιγμή που θα έρθει η ώρα να δουλέψουν μ’ αυτό. Το ότι τους αρέσει αυτός ο τρόπος 
διδασκαλίας ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, γι’ αυτό και συνεχίστηκε.  

Αυτό που εισπράχθηκε επίσης είναι ότι τους δίνει ελευθερία. Το tablet τούς παρέχει 
την άνεση να λειτουργήσουν αυτόνομα κι αυτό τους ευχαριστεί και τους κάνει να συ-
γκεντρώνονται περισσότερο. Τη στιγμή που δεν ενοχλούνται από κανέναν (ο εκπαιδευ-
τικός δίνει οδηγίες και έπειτα παρατηρεί, περιμένει και παρεμβαίνει μόνο όταν είναι να 
βοηθήσει ή να προχωρήσει τη διαδικασία), παίρνουν τον χρόνο τους και τα καταφέρ-
νουν καλύτερα. Τέλος οι εφαρμογές, που προσαρμόζουν το γραφικό τους περιβάλλον 
ακόμα και σύμφωνα με τις εκάστοτε γιορτές και εποχές (π.χ. κάποιες εφαρμογές είχαν 
Χριστουγεννιάτικα γραφικά και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια!) κάνουν το μάθημα να 
μοιάζει με παιχνίδι και με διασκέδαση, απ’ την οποία όμως οι μαθητές συνειδητοποιούν 
ότι αποκομίζουν γνώσεις κι αυτό τους ευχαριστεί, βελτιώνει την αυτοπεποίθησή τους 
και αυξάνει το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Παρατηρήθηκε στους μαθητές ότι όσο 
αποκτούν γνώσεις, τόσο επιθυμούν περισσότερες! Και κάθε φορά που ολοκληρώνουν 
ένα στάδιο μιας εφαρμογής έχουν έντονη τη διάθεση να πάνε στο επόμενο βήμα, να τα 
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καταφέρουν κι εκεί και να συνεχίσουν. Γνωρίζοντας ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες έχουν χαμηλές πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας, διαπιστώθηκε ότι η 
χρήση του tablet βοηθάει στο να ανατραπεί αυτό και να ισχυροποιηθεί η αυτοεκτίμησή 
τους.  

Η διδασκαλία με τη χρήση ταμπλετών περιλάμβανε: 

• Κυρίως τη χρήση εφαρμογών. Αυτών που είναι ελεύθερες και αφορούν ή σχε-
τίζονται με τα μαθηματικά.  

• Επίσκεψη εκπαιδευτικών ιστοσελίδων μέσω της Wi-Fi σύνδεσης με το διαδί-
κτυο και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχουν (online ασκήσεις 
και παραδείγματα).  

• Παρακολούθηση μέσω του youtube εκπαιδευτικών βίντεο, όπως για παρά-
δειγμα τα βίντεο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την πρόσθεση, την αφαί-
ρεση, τα σχήματα, το μήκος, κ.ά..  

Επειδή τις δύο τελευταίες πρακτικές τις εφαρμόσαμε αρκετά τις προηγούμενες χρονιές 
με τον desktop υπολογιστή του σχολείου, θεωρήθηκε σκόπιμο να διατεθεί περισσότε-
ρος χρόνος σε κάτι καινούριο, δηλαδή στις μαθηματικές εφαρμογές που εγκαταστάθη-
καν για αυτό το σκοπό στις σχολικές ταμπλέτες. Έτσι αφιερώθηκε περισσότερος χρό-
νος στη διδασκαλία με τη χρήση των εφαρμογών.  

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν από έναν 
εκπαιδευτικό βάζοντας τις ανάλογες λέξεις-κλειδιά στην αναζήτηση του Play store της 
Google ή στο αντίστοιχο App store της Apple, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, 
αρκεί να αφιερωθεί χρόνος και να γίνει προσεχτική διερεύνηση, αξιολόγηση των 
υπαρχουσών εφαρμογών και επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και τους 
στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός.  

Στόχοι 

Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιοι διδακτικοί στόχοι των μαθηματικών τέθηκαν εξ αρχής 
και καλύφθηκαν εν τέλει με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στην τάξη:  

Μαθηματικές έννοιες 

Να γνωρίζει τους αριθμούς έως το 20 ή/και έως το 100 και την αντιστοιχία τους με 
σύνολα. Να κατανοεί τη διάταξη των αριθμών. Να κατανοεί την έννοια μικρότερος 
αριθμός, μεγαλύτερος ή ίσος. Να αναγνωρίζει την αξία των ψηφίων. Να κατανοεί την 
έννοια του κλάσματος και να αντιλαμβάνεται κλάσματα όπως π.χ. το 2/5. Να γνωρίζει 
τα βασικά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και στερεά και να μπορεί να σχεδιάζει τα 
σχήματα. Να κατανοεί τα μοτίβα και να μπορεί να δημιουργεί νέα. Να γνωρίζει και να 
λέει την ώρα. Να συνδέει μαθηματικές έννοιες με μαθηματικά σύμβολα. 

Μαθηματικές πράξεις 
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Να μετρά σύνολα με 1 έως 20 αντικείμενα. Να μετρά ανά δύο και ανά δέκα έως το 100, 
και ανά 100 έως το 1000. Να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Να γράφει κλάσματα. Να 
συγκρίνει ομώνυμα κλάσματα. Να μάθει την προπαίδεια και να κάνει 
πολλαπλασιασμό. Να κάνει διαίρεση. Υπάρχουν εφαρμογές που περιέχουν ασκήσεις 
με όλες τις πράξεις και ο εκπαιδευτικός επιλέγει με μια πράξη θέλει να ασχοληθεί. Να 
χρησιμοποιεί υπολογιστή τσέπης. Πέρα από τους φυσικούς υπολογιστές τσέπης 
χρησιμοποιήσαμε εφαρμογές-προσομοιωτές. Να μετράει το μήκος, να υπολογίζει το 
βάρος. Να γνωρίζει τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα, να μπορεί να διαχειρίζεται 
χρήματα. Στην ενότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον η κλασική 
διδασκαλία αλλά και εφαρμογές.  

Γνωστικές Δεξιότητες 

Με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν καλύφθηκαν και στόχοι για την απόκτηση 
δεξιοτήτων όπως: Να αντιλαμβάνεται και να θυμάται άμεσα οπτικά ερεθίσματα. Να 
συνδέει τον προφορικό με τον γραπτό λόγο. Για παράδειγμα ο μαθητής έβλεπε 
αριθμούς, κλάσματα, κ.τ.λ. και καλούταν να τα ονομάσει. Να γράφει αριθμούς με το 
δάχτυλο (προγραφικό στάδιο). Ο στόχος επιτεύχθηκε στην οθόνη αφής πολύ πιο 
εύκολα από ότι θα γινόταν στο χαρτί. Να συμπληρώνει εικόνες ενώνοντας αριθμημένες 
τελείες. Να μαθαίνει τον προσανατολισμό στο χώρο. Στις εφαρμογές που 
χρησιμοποιήσαμε υπήρχαν ασκήσεις στις έννοιες πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μπρος-
πίσω, πριν-μετά, ανάμεσα, κ.τ.λ. Να συγκρίνει μεγέθη. Να ταξινομεί αντικείμενα με 
βάση το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος. Να βάζει αντικείμενα σε σειρές. 
Χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές με εικόνες σχετικές με τη σειροθέτηση αντικειμένων με 
ανιούσα ή κατιούσα τάξη και με κριτήριο το μέγεθος, το ύψος ή το πάχος.  

Σχολική και μαθησιακή ετοιμότητα 

Με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν ικανοποιήθηκαν και γενικότεροι στόχοι, 
όπως αυτοί που ανήκουν στη σχολική και μαθησιακή ετοιμότητα όπως: Να ακροάται 
τον καθηγητή, να ακολουθεί οδηγίες και να αντιδρά με κριτική σκέψη. Προαγωγή του 
προφορικού λόγου. Επιτεύχθηκε με τον μαθητή να διατυπώνει απλές ή σύνθετες 
προτάσεις ονομάζοντας τα αντικείμενα και τις συσκευές που συναντούσε στις 
εφαρμογές, για παράδειγμα σε ασκήσεις αρίθμησης. Εμπλουτισμός λεξιλογίου. 
Επιτεύχθηκε καθώς οι μαθητές καλούνταν να σχολιάσουν εικόνες που συναντούσαν 
στις εφαρμογές ονομάζοντας επαγγέλματα, δραστηριότητες που έβλεπαν κ.α.. 
Εναλλακτική μορφή επικοινωνίας. Να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες. Ψυχοκινητικότητα. Να εκτελεί λεπτές κινήσεις. Σ’ αυτό βοήθησαν οι 
εφαρμογές που καλούν το μαθητή να «μετακινήσει» αντικείμενα με το δάχτυλο, επάνω 
στην οθόνη αφής, να συναρμολογήσει κάποιο παζλ με αριθμούς. Βελτίωση της 
αυτοεικόνας του. Να έχει θετικό αυτοσυναίσθημα. Μέσα από τη διεκπεραίωση των 
όσων του ζητούνταν να κάνει σε μια εφαρμογή, ένοιωθε ικανοποίηση και πληρότητα. 
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για μάθηση. Αποδείχθηκε πως η δίψα των μαθητών για 
νέες πληροφορίες κάθε φορά που αποκτούσαν μια γνώση, μεγάλωνε. Να συνεργάζεται 
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με άλλους. Να μάθει να αποδέχεται το συμμαθητή του και να συνεργάζεται. Αυτό 
επιτεύχθηκε μέσα από ομαδικές ασκήσεις. 

Κοινωνικές δεξιότητες 

Με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν καλύφθηκαν και στόχοι για την απόκτηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων όπως: Κανόνες καλής συμπεριφοράς. Να δέχεται την αποτυχία 
και να μην αντιδρά με οργή. Να σέβεται την ιδιοκτησία του σχολείου (σχολικό tablet). 
Να περιμένει τη σειρά του. Συχνά δινόταν, κυκλικά, στους μαθητές το tablet για να 
απαντήσουν σε μια άσκηση ένας ένας με τη σειρά. Αγωνιούσαν να έρθει η σειρά τους, 
όμως έμαθαν να περιμένουν υπομονετικά. Επίσης έμαθαν να σέβονται τον συμμαθητή 
τους και να μην τον κοροϊδεύουν σε περίπτωση λάθους απάντησης. Επίσης εφαρμογές 
που έχουν σχέση με το περιβάλλον τούς βοήθησαν να περιγράφουν στοιχεία του 
φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. ζώα ή φυτά που χρησιμοποιούνταν στην αρίθμηση). 
Τέλος έμαθαν να χρησιμοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους εποικοδομητικά και 
δημιουργικά. Κάποια στιγμή ζητήθηκε από τους μαθητές, όποιοι ήθελαν, να φέρουν το 
tablet που είχαν στο σπίτι. Σε όσους τα έφεραν, εγκαταστάθηκαν μέσα οι μαθηματικές 
εφαρμογές που κρίθηκε ότι χρειάζονταν οι συγκεκριμένοι μαθητές και στη συνέχεια 
τους δόθηκαν οδηγίες σχετικά με το τι ζητούσε η κάθε εφαρμογή και τι έπρεπε να 
κάνουν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές έδωσαν την υπόσχεση πως 
θα ασχολούνται με τις εφαρμογές αυτές στον ελεύθερο χρόνο τους στο σπίτι, όπως και 
έπραξαν. Έτσι πέρα από το ότι ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά στο σπίτι, οι μαθητές 
έμαθαν να χρησιμοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους εποικοδομητικά και δημιουργικά.  

Επιπλέον πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα: Πρώτον με μια άσκηση μιας 
μαθηματικής εφαρμογής επιτυγχάνονται συνήθως δύο ή και περισσότεροι στόχοι 
συγχρόνως. Δεύτερον σε όλες τις ενότητες ανάλογα με τον κάθε μαθητή, τις ανάγκες 
που είχε και τις ιδιαιτερότητες που παρουσίαζε, χρησιμοποιήθηκαν μαθηματικές 
εφαρμογές ανάλογης φιλοσοφίας και δυσκολίας. Η χρήση των tablets και των 
μαθηματικών εφαρμογών που υπάρχουν, με την ποικιλία, την εξειδίκευση και τα 
στάδια δυσκολίας, εύκολο-μέτριο-δύσκολο, που παρέχουν, έκαναν την προσαρμογή 
στις ανάγκες του κάθε μαθητή ακόμα πιο εύκολη.  

Μειονεκτήματα 

Προκειμένου να έχουμε διαθέσιμα τα tablets ανά πάσα στιγμή απαιτείται συνεχής 
επίβλεψη για τη φόρτιση των συσκευών αυτών.  

Βασικό μειονέκτημα των εφαρμογών είναι ότι οι περισσότερες χρησιμοποιούν την 
αγγλική γλώσσα τόσο στις γραπτές οδηγίες όσο και στις προφορικές αλλά και στις 
εκφωνήσεις των αριθμών, κάτι που δυσκολεύει τους μαθητές και κάνει απαραίτητη την 
παρέμβαση του εκπαιδευτικού και τη βοήθειά του προς το μαθητή. Το ευτύχημα είναι 
πως έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα και αυτό μας διευκολύνει στη διδασκαλία. Για 
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όσες εφαρμογές παραμένουν σε άλλη γλώσσα, χρειάζεται όπως είπαμε η συνεχής 
καθοδήγηση και βοήθεια από τον εκπαιδευτικό προς το μαθητή.  

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι το tablet δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
περιπτώσεις που η χρήση υπολογιστή απαγορεύεται σε κάποιον μαθητή για ιατρικούς 
λόγους, αν για παράδειγμα του προκαλεί επιληπτικές κρίσεις. Γι’ αυτό πρέπει να 
είμαστε προσεχτικοί και να γνωρίζουμε το ιατρικό ιστορικό του κάθε μαθητή. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το tablet στους μαθητές 
αυτούς. 

Τέλος, επειδή έχουν εμφανιστεί περιπτώσεις που κάποιοι μαθητές προσκολλώνται στο 
tablet, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει ώστε η ενασχόληση του μαθητή με το 
tablet να μην μετατραπεί σε εμμονή. Αν δούμε ότι σε κάποιο παιδί η χρήση του 
λειτουργεί αρνητικά και ως εμμονή, τότε σε συνεργασία με τους γονείς απομακρύνουμε 
το tablet από το παιδί. Γενικά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε παρά μόνο σε κάποιες 
ειδικές περιπτώσεις. 

Συμπεράσματα 

Η ψηφιακή τάξη είναι η τάξη του μέλλοντος και το tablet αποδεικνύεται πως στην τάξη 
αυτή μπορεί να έχει μια εξέχουσα θέση ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, ειδικά 
στην Ειδική Αγωγή, τόσο στα ειδικά σχολεία όσο και στα τμήματα ένταξης. Ο νέος 
αυτός, πρωτοποριακός, τρόπος διδασκαλίας ευνοεί την προσαρμογή του μαθήματος 
στις ανάγκες των μαθητών, προσελκύει το ενδιαφέρον τους, αυξάνει την αυτενέργειά 
τους και το κίνητρο για μάθηση, διαφοροποιεί το μάθημα, κάνοντάς το να ξεφεύγει από 
τη μονοτονία της κλασικής διδασκαλίας, δημιουργώντας έτσι ένα ευχάριστο και 
ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και 
οδηγεί στη βελτίωση της επίδοσής τους. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, η κατάκτηση 
της μαθηματικής γνώσης και των επιθυμητών δεξιοτήτων γίνεται πιο αποτελεσματικά 
και σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  

Προτάσεις 

Αυτή τη στιγμή η διδασκαλία με τη χρήση των tablets εφαρμόζεται πιλοτικά σε πολλά 
σχολεία του εξωτερικού καθώς και σε κάποια σχολεία, κυρίως ιδιωτικά, στην Ελλάδα. 
Προτείνουμε την διεύρυνση αυτής της προσπάθειας και την εφαρμογή της νέας αυτής 
διδακτικής προσέγγισης σε όλα τα Ειδικά Σχολεία της χώρας μας. Αυτό προϋποθέτει 
την άμεση διάθεση ταμπλετών σε κάθε εκπαιδευτικό και σε κάθε μαθητή της Ειδικής 
Αγωγής. Το ίδιο προτείνουμε και για τα σχολεία της Γενικής Παιδείας ευρύτερα.  

Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές αξιόλογες εφαρμογές δεν διατίθενται 
δωρεάν και πρέπει να τις αγοράσουμε διαδικτυακά. Όπως επίσης αρκετές εφαρμογές 
που κυκλοφορούν ελεύθερες έχουν κλειδωμένα κάποια επίπεδα και ξεκλειδώνουν μόνο 
εφόσον αγορασθεί η εφαρμογή. Το κόστος κάθε εφαρμογής δεν είναι μεγάλο, αν 
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επιθυμούμε όμως να αγοράσουμε μεγάλο αριθμό εφαρμογών τότε συγκεντρώνεται ένα 
σημαντικό ποσό το οποίο κάποια σχολεία μπορεί να μην είναι σε θέση να το διαθέσουν. 
Έτσι προτείνουμε να δοθούν επιδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς για την αγορά 
εφαρμογών. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
σχολικών tablets. 

Τέλος, επειδή βασική προϋπόθεση για τη χρήση των ταμπλετών είναι η τεχνολογική 
(υλικο-λογισμική) κατάρτιση των εκπαιδευτικών, προτείνουμε να οργανωθούν από 
τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας και λοιποί φορείς) σεμινάρια προς αυτή 
την κατεύθυνση. Όσο κι αν κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να διδάξει με tablet, δεν 
μπορεί να το κάνει αν δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τις συσκευές αυτές και τις 
δυνατότητές τους, όπως και για τις εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει. 
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Περίληψη 

Η Wikipedia είναι μια ανοικτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ανοιχτή σε επεξεργασία. 
Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι η αξιοποίηση της Wikipedia στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς να εκφράσουν 
τη δημιουργικότητά τους και να προβάλλουν το έργο τους εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα 
αυτή την παγκόσμια δεξαμενή γνώσης. Σε αυτή την εργασία αναπτύσσονται εκπαιδευ-
τικοί στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων που μπορούν να καλυφθούν μέσα από την εργασία 
στη Wikipedia με παραδείγματα δραστηριοτήτων και εργασιών που μπορούν να υλο-
ποιηθούν στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών και να εξυπηρετήσουν το αναλυτικό πρό-
γραμμα ως έχει. Δίνονται επίσης σε πρακτικό επίπεδο κατευθύνσεις για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Web 2.0, Wikipedia, Βικιπαίδεια 

Εισαγωγή 

Η Wikipedia είναι μία πολύγλωσση, ανοικτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία λει-
τουργεί με τις αρχές των wiki, όπου μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας ακολουθώντας 
συγκεκριμένους και σαφείς κανόνες. Η διαφοροποίησή της από μία έντυπη 
εγκυκλοπαίδεια συνίσταται στο ότι είναι διαδικτυακή, ενημερώνεται συνέχεια και 
γράφεται από εθελοντές σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε το 2001 με την αγγλόφωνη 
εκδοχή της η οποία περιέχει περίπου 5.000.000 λήμματα και αργότερα αναπτύχθηκε σε 
μεγάλη ποικιλία γλωσσών και θεμάτων όπως το Βικιλεξικό, τα Wikidata, το Wikimedia 
Commons (παγκόσμιο αποθετήριο πολυμέσων), και άλλα. Το Δεκέμβριο 2002 ιδρύ-
θηκε η ελληνόφωνη Bικιπαίδεια. Όλα τα εγχειρήματα της Wikipedia λειτουργούν υπό 
τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Wikimedia Foundation. 

Η Wikipedia αναπτύσσεται σε 250 γλώσσες σε όλον τον κόσμο, διαθέτοντας και την 
ελληνόφωνη εκδοχή της. Η ενίσχυση της ελληνόφωνης Βικιπαίδειας (περιέχει πάνω 
από 120.000 λήμματα), λειτουργεί ως μηχανισμός προώθησης της γλώσσας μας και 
βοηθά στην ανάδειξη του πλούτου της. 

Οι δύο βασικοί πυλώνες που μπορεί να βασιστεί η ενσωμάτωση της Βικιπαίδειας στο 
ελληνικό σχολείο είναι η αξία της ως εγκυκλοπαίδεια αυτή καθ’ εαυτή και η φιλοσοφία 
δόμησης της που αποκαλύπτει τους μηχανισμούς παραγωγής γνώσης. 
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Τα βασικά σημεία χρήσης της βικιπαίδειας στην εκπαίδευση 

Η ιδέα από την οποία προέκυψε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Βικιπαίδειας είναι 
απλή: το να συνεισφέρουν εκπαιδευτικοί και μαθητές στην Βικιπαίδεια και τα άλλα 
εγχειρήματα του Wikimedia είναι επιμορφωτική ενασχόληση. Η Βικιπαίδεια 
χρησιμοποιείται ως διδακτικό εργαλείο στην εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Σε τέσσερα 
χρόνια, πάνω από 10.000 σπουδαστές και μαθητές, έχουν συμμετάσχει στο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Wikimedia προσθέτοντας 12 εκατομμύρια λέξεις, το 
αντίστοιχο δηλαδή 45.000 εκτυπωμένων σελίδων, σε πάνω από 10.000 λήμματα της 
Βικιπαίδειας σε διάφορες γλώσσες. 

Γενικά κυριαρχεί η χρήση της εντός ενός παραδοσιακού μαθήματος στην τάξη και η 
συνεισφορά αποτελεί μαθητική εργασία. Σε κάποια μέρη οι εκπαιδευτικοί διδάσκονται 
την επεξεργασία της Βικιπαίδειας ως μέρος της εκπαίδευσής τους, υπάρχουν 
συνεργασίες με κυβερνήσεις μεταξύ ομάδων χρηστών του Wikimedia και 
ακαδημαϊκούς φορείς. 

Τα προγράμματα τα οργανώνουν παραρτήματα και ομάδες χρηστών του Wikimedia 
καθώς και αφοσιωμένοι εθελοντές σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα εκπαίδευσης του 
Ιδρύματος Wikimedia υποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες με ποικίλα τεχνικά εργαλεία 
για εθελοντές και εκπαιδευτές ώστε να βοηθηθούν να ξεκινήσουν και να μεγεθύνουν 
προγράμματα με σταθερότητα. Χάρη στην κοινότητα εθελοντών του Wikimedia, αυτά 
είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων 

Οι μαθητές μαθαίνουν μια ποικιλία  δεξιοτήτων με τη χρήση της Wikipedia στην τάξη. 
Μερικές από τις κυριότερες είναι: 

• Ανάγνωση - οι μαθητές γίνονται καλύτεροι στην ανάγνωση διαβάζοντας περισσότερο, 
και όταν εργάζονται στη Wikipedia διαβάζουν αρκετά. 

• Συγγραφή - οι μαθητές εξασκούνται στην συγγραφή σε εγκυκλοπαιδική, συνοπτική 
μορφή. Επίσης είναι εργαλείο εξάσκησης στην ελληνική γλώσσα, τους κανόνες της, 
τη γραμματική, την ορθογραφία και τους ορθούς τρόπους γραφής. 

• Κριτική σκέψη - σε αντίθεση με πολλές εργασίες στην τάξη που απαιτούν μια 
διαλεκτική έκθεση γνώμης, η πολιτική ουδετερότητας της Wikipedia βοηθά τους 
μαθητές να σκεφτούν την ταξινόμηση του περιεχομένου με έναν νέο τρόπο. 

• Πληροφοριακή παιδεία - οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν την προκατάληψη και 
τον εξτρεμισμό. Οι μαθητές να αναγνωρίσουν αν ένα λήμμα είναι αξιόπιστο ή όχι. 

• Επισκόπηση της βιβλιογραφίας - οι μαθητές εξασκούνται στο να βρίσκουν και να 
συνοψίζουν κατάλληλες πηγές για το θέμα τους. 

• Συνεργασία - οι μαθητές συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους για να αναπτύξουν 
υψηλής ποιότητας εγκυκλοπαιδικά λήμματα. 
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• Παράθεση - οι μαθητές μαθαίνουν πώς να παραπέμπουν και να χρησιμοποιούν 
σωστά αξιόπιστες πηγές. 

• Πνευματικά δικαιώματα - οι μαθητές μαθαίνουν τα βασικά γύρω από τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ελεύθερες άδειες χρήστης, την ανοικτότητα και τη 
σημασία της απόδοσης πατρότητας ενός έργου. 

• Διαδικτυακή συμπεριφορά - ως συμμετοχική απασχόληση στα πλαίσια μιας 
κοινότητας και τους κανόνες ορθής και ευγενικής συμπεριφοράς απέναντι στους 
υπόλοιπους. Οι μαθητές  μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται και να συνομιλούν σωστά 
με  ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε μόνο στο διαδίκτυο και μπορεί να μη 
συναντηθούν ποτέ δια ζώσης. Αυτό αποτελεί βασική δεξιότητα στο σημερινό 
διαδικτυακό περιβάλλον. 

• Διαδικτυακή ιθαγένεια - οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα μεγάλης κλίμακας έργο 
γνώσης ως ισότιμοι και συναντούν προκλήσεις που είναι μοναδικές σε ένα 
διαδικτυακό περιβάλλον. Παράδειγμα και παρακίνηση για ανοικτότητα, 
συλλογικότητα, δημιουργία από τα κάτω (χωρίς ηγεσία) και πληθοπορισμό 
(crowdsourcing). 

• Τεχνολογική εξοικείωση - ως παράγοντας εξοικείωσης με την τεχνολογία το 
διαδίκτυο και εν γένει το ανοικτό λογισμικό. 

Παραδείγματα δράσεων 

Ανάθεση στους μαθητές δημιουργίας λημμάτων στη βικιπαίδεια, στα πλαίσια οποιου-
δήποτε μαθήματος. Η διαδικασία της ανάθεσης μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε 
συλλογικά. Το πλαίσιο ανάθεσης στην απλούστερη περίπτωση μπορεί να είναι μία 
τυπική εργασία που αντί έντυπης μπορεί να αναρτηθεί στην Wikipedia. Επίσης θα 
μπορούσε να ανατεθεί στους μαθητές η εύρεση και διόρθωση τυχόν λαθών ή ελλείψεων 
που υπάρχουν στη βικιπαίδεια και η διόρθωση τους. Το γεγονός ότι η Βικιπαίδεια δεν 
είναι κλειστό και αλάνθαστο σύστημα γνώσης την καθιστά ιδανική για την εκπαίδευση 
των μαθητών, με δεδομένη τη βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών. 

Παραδείγματα θεματικών ενοτήτων/μαθημάτων στα οποία θα μπορούσαν να εμπλα-
κούν οι μαθητές με συνεισφορά στην Βικιπαίδεια και τα αδελφικά της εγχειρήματα: 

• Ξένες γλώσσες: μετάφραση λημμάτων από την Βικιπαίδεια της διδασκόμενης 
γλώσσας στην ελληνική. 

• Ιστορία/Θρησκευτικά: Σύνταξη λημμάτων για πρόσωπα και γεγονότα που 
αναφέρονται στη διδακτέα ύλη.  

• Φυσική: Τα περισσότερα θέματα που άπτονται της διδακτέας ύλης του μαθήματος 
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

• Μαθηματικά: Τα περισσότερα θέματα που άπτονται της διδακτέας ύλης του 
μαθήματος σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μέσω αυτής της επαφής μπορεί να 
γίνει και εξοικείωση με μαθηματικά σύμβολα και συγγραφή μαθηματικών τύπων 
σε διεθνή πρότυπα συμβατά με μαθηματικά πακέτα (π.χ. LaTEX). 
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• Πληροφορική: Τα περισσότερα θέματα που άπτονται της διδακτέας ύλης του 
μαθήματος σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ανάπτυξη  των 
προγραμματιστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή της 
Βικιπαίδειας. 

• Νέα Ελληνικά: Ανάπτυξη λημμάτων για έργα και λογοτέχνες που είναι αντικείμενο 
μελέτης του μαθήματος. Διορθώσεις ορθογραφικών λαθών στα κείμενα της Wik-
ipedia και δημιουργία λημμάτων στο Βικιλεξικό (αδελφικό εγχείρημα της 
βικιπαίδειας όπου αναπτύσσεται ένα πολύγλωσσο λεξικό). Ειδικά για το γυμνάσιο 
η χρήση του Βικιλεξικού ενδείκνυται λόγω της ύπαρξης κατάλληλων προτύπων 
που καθιστούν ευκολότερη την καταχώρηση περιεχομένου. 

Οι δράσεις και προτάσεις που επισημάνθηκαν στην τρέχουσα πρόταση είναι ενδεικτικές. 
Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών και να 
εξυπηρετήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα ως έχει, χωρίς να χρειάζεται να είναι αυτοτελώς 
σε ζώνη σχεδίου δράσης. 

Μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποια παραδείγματα χρήσης στης Βικπάιδιεας στην εκπαί-
δευση. Αναφέρουμαι κάποια από αυτά: 

Στο γυμνάσιο Καστελλάνων μέσης Κέρκυρας έγινε δοκιμή χρήσης της Βικιπαίδειας ως 
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 τέθηκε 
στους μαθητές η πρόκληση της δημιουργίας ή συμπλήρωσης ενός λήμματος της 
Βικιπαίδειας ως απώτερος στόχος της σχολικής χρονιάς για το μάθημα της 
πληροφορικής. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας οι μαθητές καλούνταν εργαζόμε-
νοι σε ομάδες, να εφαρμόσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στον ε-
μπλουτισμό του λήμματος. (Μαγιολαδίτης &  Σκιαδόπουλος, 2015). Ανάλογη δουλειά 
έχει γίνει στο Εσπερινό Γυμνάσιο Αργοστολίου (Θεοφιλάτου, κ.α.,2014). 

Οι Κονδυλόπουλος και Παλούμπα (2014) πρότειναν αξιοποίηση της Βικιπαίδειας στα 
μαθήματα της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της Χημείας συνδυασμένη με ιστο-εξε-
ρεύνηση. Ο Ζαφειριάδης (2014) πρότεινε αξιοποίηση της Βικιπαίδειας και των wiki 
στη Χημεία του Γενικού Λυκείου. Οι Αποστολάκη, Μαγιολαδίτης, Σκιαδόπουλος 
(2015) ανέδειξαν μετξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα της Βικιπαίδειας οταν χρησιμοποι-
ηθεί στα σχολικά σχέδια δράσης (projects). 

Παρακολούθηση 

Το Wikimedia Foundation έχει αναπτύξει επέκταση του λογισμικού MediaWiki (πάνω 
στο οποίο λειτουργεί η Wikipedia) για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Το Education Program extension είναι ενεργό και στην Βικιπαίδεια στην ελληνική 
γλώσσα. Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί τις επεξεργασίες, συνεισφορές 
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και την επικοινωνία των μαθητών με συνοπτικό και αναλυτικό τρόπο, διευκολύνοντας 
τη συνεργασία τόσο των μαθητών μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό. Με τη χρήση 
του ελαχιστοποιείται ο χρόνος που χρειάζεται για να παρακολουθεί, να συντονίζει, 
συμβουλεύει και προστατεύει τους μαθητές. Για την λειτουργία του, κάθε σχολείο 
μπορεί να έχει την δική του σελίδα και κάθε τάξη κατά χρονιά την δική της ομάδα υπό 
τον έλεγχο του εκπαιδευτικού. Με την χρήση κωδικών κλειδιών είναι δυνατή η 
εγγραφή στο μάθημα μόνο των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης (Dauw & Green & 
Ross, 2016). 

Εικόνα 1: Επισκόπηση σχολείων στο Education Extension 
 

 
Εικόνα 2: Επισκόπηση μαθημάτων του σχολείου 
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Εικόνα 3: Επισκόπηση μαθήματος 
Ως ξεχωριστό εργαλείο, το WikiComment επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να τοποθετεί 
σχόλια, να επισημαίνει προβλήματα και να κάνει υποδείξεις στο λήμμα που έχει συ-
ντάξει ένας μαθητής χωρίς να κάνει ο ίδιος διορθώσεις πάνω στο κείμενο της Βικιπαί-
δειας, έτσι ώστε ο μαθητής να μπορέσει να κατανοήσει και να διορθώσει ο ίδιος το 
γραπτό του (Kruusamägi & Tappel, 2016) 
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Εικόνα 4: Σχολιασμός λήμματος μέσα από το WikiComment 

Αξιολόγηση - βαθμολογία 

Εάν η εργασία ως σχολική πρέπει να βαθμολογηθεί, ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή 
του τα παραπάνω τεχνικά εργαλεία που μπορούν να τον υποβοηθήσουν στο έργο του. 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της εργασίας των μαθητών μπορεί να γίνεται με την 
χρήση μιας προαποφασισμένου πίνακα ελέγχου. Το Wikimedia Israel, για παράδειγμα, 
χρησιμοποιεί και προτείνει ένα Σύστημα Αξιολόγησης που βασίζεται και δίνει σχετικό 
βάρος σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας εργασίας (κειμένου). Σύμφωνα με αυτό 
το σύστημα η τελική βαθμολογία βασίζεται σε αξιολόγηση των παρακάτω: 
Περιεχόμενο (25%), δομή (20%), γραμματικό στυλ (15%), χρήση βιβλιογραφίας 
(25%), καταλληλότητα για τη Wikipedia (15%). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
προσαρμόσει το παραπάνω σύστημα σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους του 
μαθήματός του (Wikimedia Israel, 2016).  

Υλοποίηση 

Η συνεισφορά στην Wikipedia πρακτικά είναι εύκολη και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς πολλές διατυπώσεις. Είναι προαιρετικό αλλά προς όφελος 
του εκπαιδευτικού, των μαθητών, και της κοινότητας συντακτών να εδραιωθεί μια 
σχέση συνεργασίας μεταξύ τους, για παράδειγμα μέσα από την συνεργασία του 
εκπαιδευτικού με μια από τις ομάδες χρηστών Wikimedia (Wikimedia User Groups) 
στην Ελλάδα για την λήψη συμβουλών πριν από την έναρξη ενός προγράμματος. 
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Πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν ήδη εντάξει την Wikipedia και τα συνεργατικά 
εγχειρήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας πλήρης οδηγός είναι διαθέσιμος δια-
δικτυακά: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Education_program. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τη χρήση του Βικιλεξικού ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο όπως το εφαρμόσαμε για δύο σχολικές χρονιές στα πλαίσια του μαθήματος 
της πληροφορικής. Η εφαρμογή έγινε στο γυμνάσιο Καστελλάνων μέσης Κέρκυρας 
στο μάθημα της πληροφορικής στη Β’ γυμνασίου. Η διαδικασία υπήρξε εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα τόσο για μας όσο και για τους μαθητές που την εφάρμοσαν. 

Λέξεις-Κλειδιά: Web 2.0, Βικιλεξικό, Wiktionary 

Εισαγωγή 

Στην προσπάθεια μας να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα σπουδών και ταυτόχρονα να 
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά εργαλεία 
και τεχνικές. Επειδή τόσο το πρόγραμμα σπουδών όσο και οι συνθήκες στα σχολεία 
αλλά κυρίως οι μαθητές αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο η χρήση εργαλείων και τεχνικών 
είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία. Κάτι που εφαρμόσθηκε με επιτυχία για 
κάποια σχολικά έτη δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα έχει την ίδια επιτυχία και το 
επόμενο. Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά δοκιμάσαμε για πρώτη φορά το 
Βικιλεξικό σαν εκπαιδευτικό εργαλείο και εδώ παρουσιάζουμε την εφαρμογή του και 
τα αποτελέσματά της.  

Ο στόχος δεν είναι βέβαια ο εμπλουτισμός του Βικιλεξικού αλλά η χρήση του ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα 
τους εμπλέξει σε μια διαδικασία κατά την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
σπουδών.  

Οι μαθητές αφού ξεπεράσουν το αρχικό στάδιο της ανασφάλειας όσον αφορά τις 
δυνατότητές τους, στη συνέχεια ενθουσιάζονται με την ιδέα να συνθέσουν ένα 
πνευματικό έργο το οποίο θα κοινοποιηθεί στην ευρύτερη διαδικτυακή κοινότητα. 

Ο τρόπος λειτουργίας του Βικιλεξικού με την ενεργή εθελοντική κοινότητα που 
σχολιάζει, τροποποιεί και διαρκώς εμπλουτίζει τα λήμματα του, τους υποχρεώνει να 
εργασθούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.  

Κατά την εφαρμογή αυτής της πρακτικής διαπιστώσαμε ότι τα οφέλη ήταν 
περισσότερα από όσα αρχικά προσδοκούσαμε. Η ομαδοσυνεργατική εργασία, που 
είναι ζητούμενο στην εκπαίδευσή μας, καθώς και η σοβαρή αξιολόγηση του έργου των 
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μελών της ομάδας αρχικά, καθώς και η τελική αξιολόγηση του έργου των υπολοίπων 
ομάδων έγινε ομαλά και με πολύ καλύτερο τρόπο από όσο περιμέναμε. Επίσης 
αναφέρουμε ότι μέσα από αυτη την ομαδική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά τόσο 
η αυτοπεποίθηση όσο και η αυτοεκτίμηση ιδιαίτερα των αδύνατων μαθητών. 

Το Βικιλεξικό 

Το Βικιλεξικό, είναι wiki με τον μακροπρόθεσμο στόχο να προσφέρει στους χρήστες 
του Διαδικτύου ένα δωρεάν και ελεύθερο ανοιχτού περιεχομένου πολυγλωσσικό 
λεξικό. Οι ορισμοί σε κάθε Βικιλεξικό είναι γραμμένοι σε μια γλώσσα, αλλά έχει ως 
στόχο, τελικά, να καθορίσει όλες τις λέξεις σε όλες τις γλώσσες. Για παράδειγμα το 
ελληνικό Βικιλεξικό περιέχει λέξεις από όλες τις γλώσσες με τον ορισμό τους στα 
ελληνικά. 

Το πρώτο Βικιλεξικό ήταν αυτό στην αγγλική γλώσσα και δημιουργήθηκε στις 12 
Δεκεμβρίου 2002. Το Γαλλικό και το Πολωνικό Βικιλεξικό δημιουργήθηκαν το 2004 
και ακολούθησαν άλλα, έτσι ώστε σήμερα υπάρχουν 143 Βικιλεξικά. Το ελληνικό 
Βικιλεξικό περιέχει 450.000 λήμματα. (Wikipedia, 2016) 

Αν και το Βικιλεξικό επιτρέπει στους χρήστες του μια μεγάλη ελευθερία, εξακολουθεί 
να έχει αρκετές βασικές ρυθμιστικές πολιτικές, όπως την τήρηση των νόμων περί 
πνευματικών δικαιωμάτων, την αποφυγή προκαταλήψεων και μεροληψιών και τον 
σεβασμό προς τους άλλους συνεισφέροντες. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται 
ορισμένες συμβάσεις διάταξης και μορφοποίησης των λημμάτων. 

Το Βικιλεξικό έχει ημιδομημένα δεδομένα, τα οποία θα έπρεπε να μετατραπούν σε 
μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Τα λήμματα χρησιμοποιούν αρκετά τυποποιημένη δομή 
με βαριά χρήση προτύπων wiki τα οποία εστιάζουν περισσότερο στην αναγνωσιμότητα 
από ανθρώπους παρά από εφαρμογές. Ωστόσο υπάρχουν λογισμικά που 
πραγματοποιούν συντακτική ανάλυση για την μετατροπή των λημμάτων σε δομημένα 
δεδομένα. 

Κάθε λήμμα στο Βικιλεξικό περιγράφει μια λέξη. Αν η λέξη υπάρχει σε πολλές 
γλώσσες με την ίδια ορθογραφία, το λήμμα χωρίζεται σε ενότητες όπου τοποθετούνται 
οι ορισμοί και σημασίες της σε κάθε γλώσσα. Κάθε ορισμός μπορεί να περιέχει την 
ετυμολογία, τις κλίσεις, συνώνυμα, αντίθετα, παράγωγα, κλπ και επιπλέον 
μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλα λήμματα του ίδιου 
Βικιλεξικού. 

Το Βικιλεξικό και τα πλεονεκτήματά του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η πρακτική αυτή έχει ευρεία χρήση σε σύγχρονα κείμενα στην αγγλική αλλά από όσο 
έχουμε υπ’ όψη δεν έχει εφαρμοσθεί σε ελληνικά κείμενα. Ζητούμε την κατανόηση 
των αναγνωστών της παρούσας και θα μας ενδιέφερε πολύ η γνώμη τους γι’ αυτήν την 
πρακτική.  
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Μετά από οκτώ χρόνια χρήσης της Βικιπαίδειας (Θεοφιλάτου, Μαγιολαδίτης, 
Σκιαδόπουλος, 2014; Αποστολακη, Μαγιολαδίτης, Σκιαδόπουλος, 2015) σαν 
εκπαιδευτικό εργαλείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε μια σαφή εικόνα των 
απαιτήσεων που υπάρχουν για τη σωστή χρήση της και των περιορισμών που επιβάλλει 
η πιστή εφαρμογή του προγράμματος σπουδών. Το κυριότερο ζήτημα που καλείται να 
αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός είναι ότι η δημιουργία ενός άρθρου ή ακόμη και ο 
εμπλουτισμός του είναι μια διαδικασία χρονοβόρα για τους μαθητές. Η καλύτερη 
εφαρμογή της γίνεται στα πλαίσια των προβλεπόμενων μεγάλων δραστηριοτήτων στο 
μάθημα της πληροφορικής στη Γ’ γυμνασίου. 

Ο εμπλουτισμός του Βικιλεξικού με νέα λήμματα είναι μια διαδικασία που μπορεί να 
ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 
περισσότερες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, η οποία διατηρεί τα περισσότερα 
πλεονεκτήματα της αντίστοιχης χρήσης της Βικιπαίδειας και μπορεί να υλοποιηθεί από 
ομάδες μαθητών μέσα σε μια με δύο διδακτικές ώρες στα πλαίσια διαφόρων ενοτήτων 
του προγράμματος σπουδών. Καλό θα είναι να γίνει σε συνεργασία με την διδάσκοντα 
το μάθημα των νέων ελληνικών.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν 
έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ λεξικό (ανεπίσημη έρευνα). Ο πρώτος στόχος λοιπόν της 
προτεινόμενης διαδικασίας είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα λεξικά και τη χρήση 
τους είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή.  

Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθήματος 

Αρχικά παρουσιάζεται το Βικιλεξικό στους μαθητές και δίνεται μια άσκηση που 
αποσκοπεί στην απόκτηση ευχέρειας στη χρήση του. Η άσκηση αυτή μετά από αρκετές 
δοκιμές φάνηκε ότι είναι πιο αποδοτική όταν γίνεται από ζευγάρια μαθητών. 

Σαν επόμενο βήμα παρουσιάζεται το Βικιλεξικό σαν ένα προϊόν συνεργασίας μιας 
ανοικτής κοινότητας εθελοντών το οποίο ευρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Στο σημείο 
αυτό προτείνεται στους μαθητές να συμμετάσχουν στον εμπλουτισμό του και 
παρουσιάζεται η ελληνική σελίδα του με τις λέξεις που δεν έχουν ακόμη λήμμα. 
Χωρίζεται η τάξη σε ομάδες των 3-4 ατόμων και αποφασίζουν για τις λέξεις με τις 
οποίες θα ασχοληθούν. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να γίνει 
μια σύντομη συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι 
μαθητές και να μην αντιγράψουν κατά λέξη ορισμούς από εγκυκλοπαίδειες ή από άλλα 
βιβλία αλλά αφού μελετήσουν όλες τις διαθέσιμες πηγές να προχωρήσουν στη σύνθεση 
ενός δικού τους ορισμού. 

Η διαδικασία σύνθεσης του ορισμού της επιλεγμένης λέξης συνίσταται να γίνει εν μέρει 
εντός της διδακτικής ώρας και εν μέρει ως εργασία, όπου οι μαθητές καλό είναι να 
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ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη του σχολείου καθώς και 
πληροφορίες που θα αντλήσουν από το διαδίκτυο.  

Σημαντικό για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι να υπάρξει συνεργασία με τον 
διδάσκοντα το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας καθώς και εκπαιδευτικούς άλλων 
ειδικοτήτων που διδάσκουν αντικείμενο σχετικό με την υπό εξέταση λέξη. 

Τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας παρουσιάζονται στην τάξη, αξιολογούνται από τους 
συμμαθητές τους και γίνονται όποιες διορθώσεις κριθούν κατάλληλες. 

Τέλος οι ομάδες καλούνται να ανεβάσουν το λήμμα που συνέθεσαν στην ιστοσελίδα 
του Βικιλεξικού χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερα εύχρηστη διαθέσιμη διεπαφή χρήστη 
(user interface).  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντισταθεί στον 
πειρασμό να επιμεληθεί ο ίδιος το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών με 
στόχο την αρτιότερη παρουσίαση του λήμματος και να περιορισθεί στον ρόλο του 
συντονιστή και του εμψυχωτή του όλου εγχειρήματος, δίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
στους μαθητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και διευρύνουν τα όρια των δυνατοτήτων 
τους. 

Συμπεράσματα 

Στο παρελθόν έχει γίνει πειραματική χρήση της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικό εργαλείο 
σε σχόλεια της Ελλάδας (Wikipedia Education Program, 2015a; Wikipedia Education 
Program, 2015b) με θετικά αποτελέσματα. (Αποστολάκη, et al., 2015) 

Μετά από τη δοκιμαστική χρήση του Βικιλεξικού ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο 
μάθημα της πληροφορικής στη Β’ γυμνασίου για δύο σχολικές χρονιές καταλήξαμε 
στα παρακάτω συμπεράσματα. 

Είναι εύκολο για τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει το Βικιλεξικό σαν εργαλείο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών. Η διαδικασία που 
περιγράψαμε στις παραπάνω παραγράφους καλύπτει αρκετούς τομείς του 
προγράμματος σπουδών. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον 
εκπαιδευτικό ότι ο στόχος του δεν είναι ο εμπλουτισμός του Βικιλεξικού αλλά η χρήση 
του σαν εργαλείου για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών. 

Τα οφέλη για τους μαθητές από αυτή τη διαδικασία είναι πολλαπλά. Αποκτούν ένα 
ενδιαφέρον πεδίο για την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μαθαίνουν να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες από διαφόρων τύπων πηγές, να τις αξιολογούν και να συνθέτουν την δική 
τους εκδοχή. Ακόμη οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ορισμένα σημαντικά ζητήματα 
όπως την εγκυρότητα και την πολυφωνία των πηγών που αντλούμε τις πληροφορίες 
αλλά και τα ζητήματα που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα παραπάνω 
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όχι μόνο σε θεωρητική συζήτηση αλλά έμπρακτα καθώς καλούνται να πάρουν 
αποφάσεις κατά την ακολουθούμενη διαδικασία. 

Ένα ακόμη παράπλευρο αλλά κατά τη γνώμη μας σημαντικό όφελος είναι η 
καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού και της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση 
καθώς και η αίσθηση της συμμετοχής σε μια παγκόσμια κοινότητα εθελοντών. 
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Δημιουργική γραφή και ξένη γλώσσα στο δημοτικό.  

Από τον Αίσωπο και τον Λα Φοντέν στο δικό μας ψηφιακό παραμύθι 

Ιασονίδου Φωστήρα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 

roula.iasonidou@gmail.com 

Γιαννάκος Δημήτρης 

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας  

mitsgio7@gmail.com 

Περίληψη 

Τα παιδιά του δημοτικού λατρεύουν τα παραμύθια και ιδιαίτερα τα παραμύθια με ζώα. 

Μπορούν όμως να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό παραμύθι και μάλιστα στα 

γαλλικά; Σε αυτή την πρόκληση προσπαθήσαμε να απαντήσουμε μέσα από ένα πρό-

γραμμα δημιουργικής γραφής με παιδιά ΣΤ΄ δημοτικού, παίρνοντας το ερέθισμα κα-

ταρχήν από τον μεγάλο παραμυθά της αρχαιότητας, τον Αίσωπο, και τον νεότερό του 

Λα Φονταίν. Αφού εργαστήκαμε πάνω στην ξένη γλώσσα μέσα από παιγνιώδεις δρα-

στηριότητες, περάσαμε στη δημιουργία του δικού μας παραμυθιού σύμφωνα με τα πρό-

τυπα που μελετήσαμε. Τελικό στάδιο υπήρξε η οπτικοποίηση του μέσω της ψηφιακής 

εικόνας. Εργαστήκαμε εξ ολοκλήρου μέσα στην τάξη με πολύ κέφι. Στην προσπάθειά 

μας αυτή είχαμε αρωγό την τεχνολογία: υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και το λογισμικό 

δημιουργίας κόμικ Toondoo. Η συνεργασία των παιδιών υπήρξε άψογη, πράγμα που 

μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε γρήγορα τη μικρή μας ιστορία «Το χιούμορ, ο πίθη-

κος και το λιοντάρι». Άρεσε πολύ στους μικρούς μαθητές, που θέλησαν να την αναρ-

τήσουμε στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο: 

https://youtu.be/aNisEHZBbcE  

Λέξεις-Κλειδιά: δημιουργική γραφή, ξένη γλώσσα, ψηφιακό παραμύθι 

Εισαγωγή 

Στο ερώτημα «Διδάσκεται η δημιουργική γραφή;» η συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη (2015) 

επισημαίνει ότι «Υπάρχουν κάποια κλειδιά από τη μεριά του συγγραφέα, κάποια αντι-

κλείδια από τη μεριά του αναγνώστη, που μπορούν να διδαχθούν, φτάνει να αγαπούν 

και οι δυο τους τη λογοτεχνία». Άλλωστε, το ότι «η λειτουργία πολλών κοινοτήτων 

γραφής και ανάγνωσης δημιουργεί μια νέα διάχυση της λογοτεχνίας, που δεν είναι κατ’ 

ανάγκην ξένη από την ανθρωπιστική αποστολή της» (Παπαθεοδώρου, 2015) έρχεται 

να προστεθεί στα πλεονεκτήματα της δημιουργικής γραφής.  

Τι είναι όμως η δημιουργική γραφή; Παρουσιάζει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση; Αν 

και υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις όσο αφορά στο περιεχόμενο 

του όρου δημιουργική γραφή, επιλέγουμε να συγκρατήσουμε τους παρακάτω ορισμούς 

που εξυπηρετούν το εκπαιδευτικό έργο:  

Α) Αν και η δημιουργική γραφή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κυρίως στην εκμά-

θηση της λογοτεχνικής γραφής, συνδέεται και με άλλα είδη γραπτού λόγου. Δεν μπο-

ρούμε δηλαδή να τη θεωρήσουμε, «συνώνυμο» της λογοτεχνίας, αλλά μάλλον «ένα 

σώμα γνώσεων και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που μεταδίδουν αυτή τη γνώση 
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και δίνουν στη γραφή κοινωνικό ρόλο απομακρύνοντας την από τη ενίοτε στείρα λο-

γική μιας μοναχικής και βασανιστικής διαδικασίας» (Κωτόπουλος, 2012) και 

Β) «Η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις 

εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση σ’ ένα φαντασιακό επί-

πεδο.» (Σουλιώτης, 2012) 

 Λόγοι ένταξής της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σύμφωνα πάντα με τον Σουλιώτη (2012) «το ταλέντο και η έμπνευση ως βασικά χαρα-

κτηριστικά της δημιουργικής γραφής αποτελούν προκαταλήψεις, αφού το ταλέντο α-

ποτελεί αμελητέα συνιστώσα της δημιουργικής γραφής, ενώ η έμπνευση είναι κάτι που 

ο συγγραφέας το προκαλεί με μικρές δοκιμές». Κατά συνέπεια, βασική παραδοχή όλων 

των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής είναι πως «η συγγραφή ενός λογοτεχνικού κει-

μένου δεν αποτελεί δυνατότητα μόνο λίγων ανθρώπων, καθώς συνιστά μια μορφή τέ-

χνης που προϋποθέτει ένα σύνολο τεχνικών, οι οποίες μαθαίνονται και εξελίσσονται» 

(Καρακίτσιος, 2012). Να λοιπόν ένας πρώτος σημαντικός λόγος για τον οποίο εντάσ-

σουμε τη δημιουργική γραφή στην εκπαιδευτική διαδικασία: εξοικείωση των μαθητών 

μας με τεχνικές συγγραφής λογοτεχνικών κειμένων που δεν απαιτούν ιδιαίτερο ταλέντο 

και έμπνευση, επομένως είναι προσιτές στο σχολικό κοινό. 

Η σημασία της δημιουργικής γραφής για την ψυχική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού είναι μεγάλη σύμφωνα με τον Tompkins (1982), 

ο οποίος αναφέρει επτά λόγους για τους οποίους τα παιδιά θα πρέπει να γράφουν τις 

δικές τους ιστορίες: 

 Τα παιδιά θα πρέπει να γράφουν τις δικές τους ιστορίες : 

1) για να διασκεδάσουν 

2) για να εξοικειωθούν με μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης 

3) για να διερευνήσουν τις λειτουργίες και αξίες της γραφής 

4) για να διεγείρουν τη φαντασία τους 

5) για να αποκρυσταλλώσουν τη σκέψη τους 

6) για να αναζητήσουν την ταυτότητά τους 

 7) για να μάθουν γραφή και ανάγνωση 

Προσμετρώντας στα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής την 

αισθητική απόλαυση, την καλλιέργεια και ανάδειξη της δημιουργικότητας και την ενί-

σχυση γλωσσικών και νοητικών δεξιοτήτων, μπορούμε να προσθέσουμε το ότι τα παι-

διά συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες της ποιητικής τέχνης και της μυθοπλασίας 

ρεαλιστικών και φανταστικών ιστοριών μπορούν να ξεπεράσουν τις αρνητικές τους 
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εμπειρίες, ν’ απαλλαγούν απ’ αυτές και ν’ αντιδράσουν με θετικές εικόνες που σχεδί-

ασαν με τη δύναμη της φαντασία τους (Καραγιάννης, 2010). 

 Εφαρμογή εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα 

Ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα, κατά πόσο όλα αυτά είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην 

τάξη της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και με ποιο διδακτικό και 

παιδαγωγικό στόχο. 

Από μεθοδολογική άποψη, το εργαστήριο δημιουργικής γραφής μας δίνει το πλεονέ-

κτημα μετακίνησης του αντικειμένου της μάθησης, δηλαδή «οι συμμετέχοντες δεν γρά-

φουν πια για να μάθουν, για να αξιολογηθούν από τον δάσκαλο, για να δώσουν εξετά-

σεις αλλά για προσωπική τους ευχαρίστηση.» (Cordina, 2013). Αυτή η χρήση της γρα-

φής δεν είναι συχνή στην τάξη όπου η διδασκαλία επικεντρώνεται σε μια γλώσσα χρή-

σιμη, χρηστική, αποτελεσματική. Παρόλα αυτά ένα στοιχείο σημαντικό της μάθησης 

πρέπει να είναι η ευχαρίστηση που αντλούν οι μαθητές μέσα από αυτή, πράγμα που 

τους δίνει ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουν να μαθαίνουν και η ανακάλυψη της δημιουρ-

γικότητάς και της φαντασίας τους στην ξένη γλώσσα, που τους κάνει να συνειδητοποι-

ήσουν ότι αυτή η γλώσσα δεν αποτελεί μόνο ένα ακόμα σχολικό μάθημα, αλλά ένα 

δίαυλο επικοινωνίας. Ξεχνούν ότι δουλεύουν στα γαλλικά και ότι είναι σε διαδικασία 

μάθησης. Γράφουν έχοντας σαν μοχλό ώθησης την μίμηση, αναπαραγωγή, παρωδία, 

τροποποίηση όσων έχουν ήδη διαβάσει και τους έχουν κινήσει το ενδιαφέρον αλλά και 

τη δημιουργία κάτι καινούριου, δικού τους. Στόχος μας δεν είναι να φτιάξουμε συγ-

γραφείς αλλά να διδάξουμε τα γαλλικά με ένα άλλο τρόπο, πιο δημιουργικό, με μεγάλες 

δόσεις φαντασίας και παιχνιδιού και να αποδραματοποιήσουμε το γραπτό λόγο και το 

λάθος, μη διορθώνοντάς το άμεσα, αλλά σε δεύτερο χρόνο και πάντα συλλογικά, υιο-

θετώντας μια προσέγγιση με προσανατολισμό τη δράση. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Το πλαίσιο στο οποίο εντάξαμε το εργαστήρι δημιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα, 

υπήρξε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, στο οποίο δώσαμε τον τίτλο «Από τον Αίσωπο 

στον Λα Φοντέν και από κει στη δική μας ιστορία». Δουλέψαμε με τους 13 μαθητές 

της ΣΤ΄ τάξης του 1ου δημοτικού σχολείου Σερρών οι οποίοι είχαν επιλέξει το μάθημα 

των γαλλικών και ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις. Ασχοληθή-

καμε με το πρόγραμμα αυτό -μέσα από διάφορες δραστηριότητες που θα περιγράψουμε 

συνοπτικά πιο κάτω- από τον Ιανουάριο και μέχρι το τέλος σχεδόν της σχολικής χρο-

νιάς, δουλεύοντας για μια διδακτική ώρα την εβδομάδα. 

Το πρώτο μας βήμα υπήρξε η εξοικείωση με τους δημιουργούς των παραμυθιών που 

θα μελετούσαμε και θα συγκρίναμε, δηλαδή τον Αίσωπο και τον Λα Φοντέν. Αναθέ-

σαμε στα παιδιά να βρουν πληροφορίες για τους δύο δημιουργούς και αφού τις διαβά-

σαμε στην τάξη επισημαίνοντας τις διαφορετικές εποχές στις οποίες έζησαν αλλά και 
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τις ομοιότητες στον διδακτικό χαρακτήρα των ιστοριών τους και τα ανθρώπινα ελατ-

τώματα που διαφαίνονται μέσα από τα ζώα που επιλέγουν σαν ήρωές τους, δημιουρ-

γήσαμε δύο σύντομα βιογραφικά κρατώντας τα σπουδαιότερα σημεία της ζωής και του 

έργου τους. Αποθηκεύσαμε την εργασία μας αυτή και συνεχίσαμε με τους μύθους που 

ο καθένας τους δημιούργησε. Αναφέρθηκαν πολλοί μύθοι από τους μαθητές και από 

αυτούς επιλέξαμε 12 κοινούς μύθους του Αισώπου και του Λα Φονταίν. Πάνω σε αυ-

τούς αρχίσαμε να εργαζόμαστε. Καταρχήν έπρεπε να κατακτήσουμε το λεξιλόγιο στην 

ξένη γλώσσα. Για το λόγο αυτό αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα ζώα στα γαλλικά και στη 

συνέχεια περάσαμε σε ασκήσεις αντιστοίχισης με τους τίτλους των παραμυθιών και 

εικόνες που βρήκαμε στο διαδίκτυο. Συνεχίσαμε με μια προφορική άσκηση επιβεβαί-

ωσης της κατάκτησης του λεξιλογίου μέσα από εικόνες που προβάλλαμε στην τάξη και 

που οι ίδιοι είχαμε δημιουργήσει μέσω του Toondoo και αναφέρονταν στους 12 μύθους 

που είχαμε επιλέξει. Στα παιδιά άρεσε ιδιαίτερα η άσκηση αυτή, αλλά και οι δυνατό-

τητες που προσφέρει το λογισμικό αυτό. Έτσι έγινε μια σύντομη παρουσίασή του μέσα 

στην τάξη.  

Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα ημερολόγιο με τις εικόνες αυτές, αλλά και με κά-

ποιες που δημιουργήσαμε μαζί μέσα στην τάξη, σαν αναμνηστικό του προγράμματος. 

Μετά από μεσολάβηση της διευθύντριας του σχολείου, ο σύλλογος γονέων και κηδε-

μόνων κάλυψε τα έξοδα και έτσι τυπώθηκε το ημερολόγιό μας που μπορείτε να δείτε 

ηλεκτρονικά στο: https://dochub.com/bad90807deb968db/4BOzPm/calendrier-

2016abc όπως άλλωστε και σχεδόν όλο το υλικό που δημιουργήσαμε και χρησιμοποι-

ήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος στο: 

https://dochub.com/bad90807deb968db/lPryEg/. 

Συνεχίσαμε επικεντρώνοντας την προσπάθειά μας σε τέσσερις από τους δώδεκα κοι-

νούς μύθους των δυο παραμυθάδων που τα παιδιά επέλεξαν: Ο τζίτζικας και ο μέρμη-

γκας, Το λιοντάρι και το ποντίκι, Το κοράκι και η Αλεπού, Ο λαγός και η χελώνα. Το 

καθένα από αυτά υπήρξε αντικείμενο μελέτης μας. Φυσικά τα παιδιά γνώριζαν όλα 

τους μύθους αυτούς του Αισώπου στα ελληνικά, αλλά τώρα ήταν ώρα να τους ανακα-

λύψουν και στα γαλλικά μέσα από τη γλώσσα του Λα Φονταίν και την εικόνα που 

ευφάνταστοι δημιουργοί κινουμένων σχεδίων τους χάρισαν. Μετά την προβολή των 

κινουμένων σχεδίων (πάντα στην ξένη γλώσσα), που δεν χρειάζεται να πούμε πόσο 

άρεσε στα παιδιά, περάσαμε στην ανάγνωση των μύθων στα γαλλικά, παραβάλλοντάς 

τους με τη μετάφραση στα ελληνικά, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να παρακολουθήσουν 

το νόημα. Χρησιμοποιήσαμε την έμμετρη μετάφραση που δημιούργησαν οι Παρτσα-

νάκης Λ. και Βονιτσάνου Θεοδώρα (Σύμβουλοι Γαλλικών) διαθέσιμη στο 

http://www.slideshare.net/oloul. Προχωρήσαμε στη συνέχεια για το καθένα παραμύθι 

ξεχωριστά, σε ασκήσεις κατανόησης, ελέγχου του λεξιλογίου, (με κύριο χαρακτηρι-

στικό τους τον παιγνιώδη χαρακτήρα τους), αλλά και παραγωγής λόγου στην ξένη 

γλώσσα (με αφορμή πάντα κάποιες εικόνες). Τους διαλόγους που δημιουργούσαμε ο-

μαδικά στην τάξη, φροντίζαμε να επαναλάβουμε μέσα από θεατρικό παιχνίδι στο οποίο 

πρόθυμα συμμετείχαν οι μαθητές.  
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Έχοντας λοιπόν μελετήσει τους τέσσερις αυτούς μύθους και έχοντας κερδίσει πολλά 

στοιχεία (από το λεξιλόγιο αλλά και τις γλωσσικές δομές) του παραμυθιού στην ξένη 

γλώσσα, ήταν καιρός να περάσουμε στη δική μας ιστορία. Οι ήρωές της επιλέχθηκαν 

δημοκρατικά με την τεχνική της ιδεοθύελλας αρχικά και μέσα από ψηφοφορία που 

έγινε στα γαλλικά στη συνέχεια, στον πίνακα της τάξης. Επιλέχθηκαν τα δημοφιλέ-

στερα από τα ζώα που είχαν αναφερθεί στα παραμύθια που μελετήσαμε. Εφόσον λοι-

πόν είχαμε τους ήρωές μας, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε έχοντας σαν οπτικό ερέθισμα 

μια εικόνα (Γαβριηλίδου, 2012) που δημιουργήθηκε χάρη στο Toondoο. Η εικόνα αυτή 

δημιουργήθηκε μέσα στην τάξη, σε συνεργασία πάντα με τα παιδιά, μετά από συζή-

τηση πάνω στους χαρακτήρες, το ύφος, το χρονικό πλαίσιο και τον τόπο διεξαγωγής 

της ιστορίας μας. Η προσφυγή σε μια καθοδηγούμενη τεχνική (Γρόσδος, 2015) που 

έδινε συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα παιδιά και δημιουργούσε κάποιες δεσμεύσεις, 

κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι δυνατότητές μας στην ξένη γλώσσα σε αυτό το επίπεδο 

είναι συγκεκριμένες και ανάλογες με το λεξιλόγιο που έχουμε διδαχθεί και προαναφέ-

ραμε. Αφού έγινε η αρχή, δουλέψαμε με το σύνολο της τάξης, συνδυάζοντας τις τεχνι-

κές της ιδεοθύελλας και της ομαδικής δημιουργικής σύνθεσης (Γρόσδος, 2015), τεχνι-

κές χαλαρής καθοδήγησης εφόσον δεν είχαμε ανάγκη άλλου ερεθίσματος εκτός του 

δημιουργικού πνεύματος που μας διακατείχε. Μετά από ένα καταιγισμό ιδεών (Γαβρι-

ηλίδου, 2012) πάνω στο πώς πρέπει να δώσουμε συνέχεια στην ιστορία, (δημιουργία 

νέων ηρώων που παίζουν το ρόλο του καταλύτη στις εξελίξεις, πώς θα δώσουμε ένα 

χιουμοριστικό τόνο που επιθυμούσαν τα παιδιά και ποιο θα είναι το διδακτικό της μή-

νυμα) προτιμήσαμε να της δώσουμε τη μορφή διαλόγου, γιατί ήταν πιο εύκολη η δη-

μιουργία φράσεων για τα παιδιά σε ευθύ λόγο στην ξένη γλώσσα. Να σημειώσουμε 

επίσης ότι ένα πολύτιμο εργαλείο για το σύνολο της προσπάθειάς μας υπήρξαν οι Ο-

δηγίες Πλεύσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2012) που αφορούν τη δημιουργική 

γραφή. Για παράδειγμα εκεί προτείνεται η συνταγή της παραμυθοσαλάτας που και ε-

μείς υιοθετήσαμε, παίρνοντας ιδέες από πολλούς μύθους των δημιουργών που μελετή-

σαμε. Δουλέψαμε όπως ήδη αναφέραμε με το σύνολο της τάξης και τη βοήθεια του 

υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα, προσέχοντας την ισόρροπη συμμετοχή των μα-

θητών και αφού προέκυψε το κείμενο, το διορθώσαμε και το βελτιώσαμε συλλογικά.  

Αφού ολοκληρώσαμε την ιστορία μας, οι μικροί μαθητές είχαν την ιδέα να εικονογρα-

φήσουμε το παραμύθι με τη βοήθεια του Toondoo, του οποίου οι δυνατότητες τους 

είχαν ενθουσιάσει. Χωριστήκαμε σε 5 ομάδες τριών ατόμων οι οποίες ανέλαβαν να 

εικονογραφήσουν από δύο εικόνες. Η εικονογράφηση των ιστοριών, που έγινε στο ερ-

γαστήριο πληροφορικής του σχολείου, μας έδωσε τη δυνατότητα να συνδέσουμε κα-

λύτερα και να βελτιώσουμε την ιστορία. Έτσι προέκυψαν μικρές προσθήκες και αλλα-

γές πάντα μετά από συζήτηση. Το συντονισμό και την τελική επεξεργασία έκαναν βέ-

βαια οι διδάσκοντες και το αποτέλεσμα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε στο σύνδεσμο: 

https://youtu.be/aNisEHZBbcE . 

Άρα η διδακτική μας εμπειρία συμφωνεί απόλυτα με το γεγονός ότι « η ένταξη της 

τεχνολογίας στη διαδικασία (της δημιουργικής γραφής) αντιπροσωπεύει μια προστιθέ-
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μενη αξία όπου η τεχνολογία διευρύνει τη μαθησιακή εμπειρία πέρα από όσα θα μπο-

ρούσαν να επιτευχθούν χωρίς αυτή» (Jakes, 2005). Τέλος, επιβεβαιώνεται η χρησιμό-

τητα των λογισμικών δημιουργίας ψηφιακών παραμυθιών με τη μορφή κόμικ στην εκ-

παιδευτική διαδικασία, διότι πράγματι αυτά «αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσμα-

τικά, ακόμα και κατά την εφαρμογή από μικρά παιδιά, καθώς αποτελούν ελκυστικά και 

διασκεδαστικά προγράμματα τα οποία ενεργοποιούν τη φαντασία των παιδιών και δη-

μιουργούν κίνητρα συμμετοχής και μάθησης» (Μουταφίδου & Μέλλιου, 2012). 

Συμπεράσματα 

Ο συνδυασμός της εισαγωγής της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της ξένης γλώσ-

σας στο δημοτικό και η οπτικοποίηση του αποτελέσματος με τη χρήση ελκυστικών 

λογισμικών δημιουργίας ψηφιακών παραμυθιών με τη μορφή κόμικ υπήρξε αρχικά μια 

επιτυχημένη προσπάθεια κινητοποίησης ακόμα και των πλέον απρόθυμων μαθητών, 

έτσι ώστε να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι συνήθως με αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της απόδοσής τους στο μάθημα των γαλλικών, τόσο στον προφορικό όσο και 

στον γραπτό λόγο αφού είδαν αποτελέσματα καλύτερα σε έκφραση και παρουσίαση 

από αυτά πουν συνήθως δημιουργούσαν στο χαρτί.  

Εξάλλου η στροφή στον πολυτροπικό λόγο και η εξοικείωση των μαθητών με τις δυ-

νατότητες που μας προσφέρουν οι υπολογιστές και η ύπαρξή τους στην τάξη, αναδει-

κνύουν την ανάγκη προσαρμογής των μαθητών στην καινούρια πραγματικότητα προ-

κειμένου να τους καταστήσουμε ικανούς να εκφράζονται μέσα από τον προφορικό, το 

γραπτό λόγο και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες επικοινωνίας. 

Επίσης η συνεργασία και επικοινωνία των μαθητών μέσα από ομαδική προσπάθεια για 

τη δημιουργία ενός ψηφιακού παραμυθιού εγγράφονται στα θετικά της όλης προσπά-

θειας.  

Η δυνατότητα τέλος δημοσίευσης του έργου μας στο διαδίκτυο υπήρξε ένας σημαντι-

κός παράγοντας κινητοποίησης των μαθητών. Το διαδίκτυο μας έδωσε τη δυνατότητα 

να εικονογραφήσουμε και να δημοσιεύσουμε τη μικρή μας ιστορία, δίνοντάς της μια 

άλλη διάσταση, βελτιώνοντας την ποιότητα της δουλειάς των παιδιών και αυξάνοντας 

τη δημιουργικότητά τους. Μέσω της πρόσβασης σε ένα παγκόσμιο κοινό οι μαθητές 

απέκτησαν ένα σκοπό, πράγμα που τους έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο και τους επέτρεπε 

να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο είδος της ψηφιακής αφήγησης που επέλεξαν 

να δημιουργήσουν.  
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Ψηφιακή αφήγηση και Λογοτεχνία  
Ένα παράδειγμα διδακτικού σεναρίου για τη Β΄ Γυμνασίου 

 
Γαλανός Ανδρέας 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. 
galandreas3012@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας στη Β΄ Γυμνασίου. Στην πρώτη φάση του σεναρίου επιχειρήθηκε η ανά-
κληση γνώσεων σχετικών με τη αφήγηση από την Α΄ Γυμνασίου μέσα από την από-
πειρα των μαθητών να βάλουν σε σωστή σειρά μια λογοτεχνική αφήγηση. Κατόπιν, οι 
μαθητές διάβασαν το κείμενο της Ζωρζ Σαρή  «Και πάλι στο σχολείο…» και χωρισμέ-
νοι σε ομάδες αφηγήθηκαν γραπτά τις καλοκαιρινές διακοπές των ηρωίδων του απο-
σπάσματος.  Στη συνέχεια κλήθηκαν να μετατρέψουν τις γραπτές τους αφηγήσεις σε 
ψηφιακές και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η διαδικασία 
αυτή και οι δυσκολίες που προέκυψαν αποτέλεσαν αφορμή για προβληματισμό γύρω 
από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ψηφιακής αφήγησης, καθώς και γύρω 
από τις διαφορές γραπτής-ψηφιακής αφήγησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αφήγηση, λογοτεχνία, ψηφιακή αφήγηση 

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 «Οι μεταμορφώσεις της αφή-
γησης». Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, το 
σενάριο προσαρμόστηκε και εφαρμόστηκε στην τάξη. Τόσο το συνταγμένο σενάριο 
όσο και οι εφαρμοσμένες εκδοχές του βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα Πρω-
τέας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου φιλοξενούνται σενάρια διδασκαλίας με 
τη χρήση Τ.Π.Ε. για όλα τα γλωσσικά μαθήματα.  

 Θεωρητικό πλαίσιο-στοχοθεσία 

Η αφήγηση παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος δομεί νοη-
τικά την εμπειρία του και διαμορφώνει την ταυτότητά του. Ανιχνεύεται ήδη από τις 
απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού και είναι διαρκώς παρούσα στις περισσότερες αν-
θρώπινες δραστηριότητες. Καθημερινά  όλοι μας είμαστε δημιουργοί και αποδέκτες 
κάθε λογής αφηγήσεων, από τις ειδήσεις των Μ.Μ.Ε. μέχρι τον  «ασύλληπτο όγκο των 
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μικρών και μεγάλων "ιστοριών" που καθημερινά ανταλλάσσονται μεταξύ γνωστών και 
φίλων» (Πολίτης: 2000, 2.1.3.Αφήγηση).  

Στον σχολικό χώρο τώρα, οι μαθητές εκτίθενται συνεχώς σε έναν καταιγισμό αφηγή-
σεων στην πλειονότητα των γνωστικών αντικειμένων. Άλλωστε, καλούνται συνεχώς 
να παράγουν και οι ίδιοι αφηγηματικά κείμενα, προφορικά ή γραπτά. Παραδοσιακά ο 
σχετικός θεωρητικός εξοπλισμός των μαθητών αποτελούσε αντικείμενο του μαθήμα-
τος της Νεοελληνικής Γλώσσας, ενώ στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αντι-
στοιχούσε η γραμματική της λογοτεχνικής αφήγησης. Στην πράξη οι μαθητές σπάνια 
συνδύαζαν τα όσα διδάχτηκαν στα δύο αντικείμενα, ενώ δεν υπήρχε σχεδόν ποτέ μέρι-
μνα να συνδεθούν όλες αυτές οι γνώσεις και με άλλα μαθήματα στα οποία η παρουσία 
της αφηγηματικότητας είναι καταλυτική, όπως, για παράδειγμα, η Ιστορία. Στις μέρες 
μας όμως ζητούμενο  είναι «η γλώσσα να διδαχθεί πράγματι δια μέσου όλων των διδα-
κτικών αντικειμένων (language across the curriculum)» (Κουτσογιάννης-Παυλίδου 
2012: 25). Καλό είναι λοιπόν η αφήγηση ως έννοια που συναρτάται με διαφορετικά 
γνωστικά πεδία να διδάσκεται όσο περισσότερο γίνεται μέσα από αυτά και όχι ως αυ-
τόνομο αντικείμενο.  

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι στο σχολείο το βάρος 
δίνεται στην γραπτή γλωσσική αφήγηση, ενώ παραβλέπονται άλλες μορφές της, όπως 
η προφορική ή η αφήγηση με εικόνες. Είναι όμως επιβεβλημένο οι δεξιότητες που α-
φορούν στην κατανόηση και στην παραγωγή του αφηγηματικού λόγου να περιλαμβά-
νουν όσο το δυνατόν περισσότερα σημειωτικά συστήματα, ειδικά στις μέρες μας. Συ-
νεπώς, οφείλει το σχολείο να εφοδιάσει τους μαθητές με τα κατάλληλα εργαλεία για 
την αποκωδικοποίηση και την παραγωγή πολυτροπικών και πολυμεσικών αφηγήσεων. 

Όλες οι παραπάνω σκέψεις οδήγησαν στη σύνταξη ενός διαθεματικού σεναρίου για την 
αφήγηση, όπου διαλέγονται το μάθημα της Νεοελληνικές Γλώσσας με αυτό της Λογο-
τεχνίας και οι συμβατικές γραπτές αφηγήσεις με τις ψηφιακές πολυμεσικές. Στόχοι του 
σεναρίου ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η αφηγηματικότητα κρύβεται σε 
διάφορες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, να αναγνωρίζουν τα βασικά συ-
στατικά μιας αφήγησης (η διαδοχή γεγονότων, ο άξονας του χρόνου, η χρήση του ρή-
ματος) σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, να δημιουργούν ψηφιακές αφηγήσεις και να προ-
βληματίζονται κριτικά για τις επιλογές μιας ψηφιακής αφήγησης. Η επιλογή να δη-
μιουργήσουν οι μαθητές τις δικές τους ψηφιακές αφηγήσεις έγινε με την πεποίθηση ότι 
ο καλύτερος τρόπος για να εμπεδώσεις τα χαρακτηριστικά ενός κειμενικού τύπου ή 
ενός ψηφιακού εργαλείου είναι να το γνωρίσεις από μέσα. Όπως σημειώνει η Αποστο-
λίδου, «η κατασκευή ψηφιακών ιστοριών αποτελεί μια δραστηριότητα που μπορεί να 
καλλιεργήσει ταυτόχρονα τον ψηφιακό, τον τεχνολογικό, τον οπτικό και τον πληροφο-
ριακό γραμματισμό» (Αποστολίδου 2012: 22).  

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας όσο και στο μάθημα της Λογοτεχνίας, καθώς εστιάζει στον 
ορισμό και τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου της αφήγησης και στα διαφορε-
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τικά σημειωτικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αφηγηθεί κανείς μια ι-
στορία. Το κείμενο που χρησιμοποιείται ως αφορμή για τη δημιουργία αφηγήσεων πε-
ριλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. Προτείνεται να εφαρμοστεί 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε τα οφέλη από τις δραστηριότητες να μπορούν 
να αξιοποιηθούν στην πορεία των μαθημάτων. Άλλωστε, η αφήγηση που ζητείται να 
γράψουν οι μαθητές αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές, θέμα που πολύ συχνά καλούνται 
να αναπτύξουν μετά την επάνοδο στα θρανία κάθε Σεπτέμβρη.  

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχει το Wiki για τη συνεργατική παραγωγή λό-
γου, καθώς οι ομάδες κλήθηκαν να συντάξουν αρχικά μια γραπτή αφήγηση σε ομάδες. 

Χρησιμοποιήθηκαν το Windows Movie Maker και το PowerPoint, προκειμένου να με-
τατρέψουν οι μαθητές τα κείμενα που συνέταξαν σε ψηφιακές αφηγήσεις με εικόνα και 
ήχο. Η στόχευση ήταν διπλή: 

o Να εξασκηθούν οι μαθητές στην ψηφιακή αφήγηση μιας ιστορίας 
(digital storytelling). 

o Να γίνουν κριτικοί αναγνώστες ανάλογων ψηφιακών ιστοριών. 

Σκοπός ήταν να δημιουργηθούν όχι μόνο εγγράμματοι αναγνώστες των νέων μορφών 
αφήγησης, αλλά και εγγράμματοι δημιουργοί. Η χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης 
στη διδασκαλία της λογοτεχνίας έχει επισημανθεί εξάλλου πολλές φορές. Διαπιστώνε-
ται ότι «η μεταγραφή ενός λογοτεχνικού κειμένου με τη βοήθεια των πολυμέσων ανα-
δεικνύει τη συνομιλία των τεχνών στο εσωτερικό του και τη συνεργασία των αισθή-
σεων για την πρόσληψή του» (Νικολαΐδου 2009: 86) και ότι ανάλογες δραστηριότητες 
στο μάθημα της λογοτεχνίας επιτρέπουν «να ανοίξει κατόπιν η συζήτηση σχετικά με 
τους κώδικες που χρησιμοποιεί η λογοτεχνία και η ψηφιακή κατασκευή. Ποια είναι τα 
υλικά της γραπτής κατασκευής και ποια της ψηφιακής; Ποιοι γραμματισμοί απαι-
τούνται για τη μία και ποιοι για την άλλη; Ποιες αισθήσεις κινητοποιούνται κατά την 
ανάγνωση ενός λογοτεχνικού και ποιες ενός ψηφιακού;» (Παντζαρέλας 2012: 35) 

Διδακτική πορεία 

1η ώρα 

Η πρώτη διδακτική ώρα του σεναρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας 
του τμήματος με την τάξη σε ολομέλεια, καθώς το εργαστήριο πληροφορικής δεν ήταν 
διαθέσιμο. Αρχικά, προβλεπόταν να αναζητήσουν οι μαθητές στα σώματα κειμένων 
της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα τη λέξη «αφηγούμαι» και να παρατηρήσουν τα 
ουσιαστικά που εμφανίζονται ως αντικείμενο του ρήματος. Καθώς δεν υπήρχε πρό-
σβαση σε υπολογιστές, διανεμήθηκε στους μαθητές φωτοτυπία με τα ενδεικτικά απο-
τελέσματα μιας τέτοιας αναζήτησης:  
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Εικόνα 1: Αποτελέσματα αναζήτησης στο σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων της Πύλης 

για την Ελληνική γλώσσα 

Τέθηκε το ερώτημα στους μαθητές αν θα μπορούσαν ουσιαστικά όπως: λουλούδι, κτή-
ριο, ρούχο να τοποθετηθούν στη θέση του αντικειμένου του ρήματος αφηγούμαι αντί 
για τα ουσιαστικά σενάριο, ιστορία, περιπέτειες, περιστατικό. Σύσσωμη η τάξη απά-
ντησε αρνητικά και με μεγάλη ευκολία ανακάλεσαν τη διάκριση αφήγησης- περιγρα-
φής που είχαν διδαχθεί την προηγούμενη χρονιά και τον ορισμό της αφήγησης ως πα-
ρουσίασης ενός γεγονότος ή μιας σειράς γεγονότων. Καθώς ήταν σαφές ότι δεν χρεια-
ζόταν περισσότερη επιμονή στο συγκεκριμένο θέμα, διανεμήθηκε στους μαθητές  
φύλλο εργασίας με ανακατεμένα αποσπάσματα από το διήγημα του Σλάβομιρ Μρόζεκ 
«Ο κύκνος» και τους ζητήθηκε να τα βάλουν σε σειρά. Προκειμένου να το πετύχουν, 
παροτρύνθηκαν να υπογραμμίσουν τις λέξεις που δείχνουν τα βασικά γεγονότα της 
ιστορίας, καθώς και τις λέξεις που υποδεικνύουν τη σειρά με την οποία συνέβησαν 
αυτά μέσα στο κείμενο. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με αρκετή ευκολία και το 
σύνολο της τάξης τοποθέτησε σε σωστή σειρά τα αποσπάσματα που δόθηκαν.  Η συ-
ζήτηση που ακολούθησε είχε να κάνει κυρίως με την κομβική σημασία των ρημάτων  
σε μια αφήγηση καθώς και με την παρουσία χρονικών προσδιορισμών που ορίζουν τη 
διαδοχή των γεγονότων σε μια ιστορία.   

Σε αυτό το σημείο παρουσιάστηκε στους μαθητές  ένα παράδειγμα από κόμικς χωρίς 
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λόγια και τους ζητήθηκε να αφηγηθούν προφορικά ό,τι απεικονίζεται. Κατά αυτόν τον 
τρόπο τέθηκε το ζήτημα του κατά πόσο μια αφήγηση μπορεί να μην περιορίζεται μόνο 
στο γραπτό κείμενο, αλλά να πάρει και άλλες μορφές. Εκτός από τις προφορικές αφη-
γήσεις και τα κόμικς, αναφέρθηκαν επίσης οι κινηματογραφικές ταινίες, βωβές και ο-
μιλούσες, ως εναλλακτικές μορφές αφήγησης. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε σύγκριση 
ανάμεσα στην γραπτή αφήγηση που έβαλαν σε σειρά και στο κόμικς που τους δόθηκε. 
Οι μαθητές παρατήρησαν ότι στο κόμικς δεν υπάρχουν χρονικοί προσδιορισμοί, γιατί 
τη διαδοχή των γεγονότων την δίνει η σειρά των καρέ, όπως σε μια ταινία τη δίνει το 
μοντάζ. Επίσης, επισήμαναν ότι στο διήγημα μπορούμε σχετικά εύκολα να διακρίνουμε 
τις προτάσεις που αφηγούνται ένα γεγονός από τις προτάσεις που περιγράφουν κάτι. 
Αντίθετα,  στο κόμικς, όπως και σε μια ταινία, περιγραφή και αφήγηση είναι σχεδόν 
αλληλένδετες και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δε χρησιμοποιούνται λέξεις αλλά 
εικόνες. 

Στο τέλος της ώρας ο εκπαιδευτικός ανέθεσε στα παιδιά να διαβάσουν για την επόμενη 
φορά το κείμενο της Ζωρζ Σαρή «Και πάλι στο σχολείο…» είτε από τη σελίδα του 
Ψηφιακού Σχολείου είτε από το σχολικό εγχειρίδιο.  Πρόκειται για ένα απόσπασμα από 
το μυθιστόρημα Ε.Π. στο οποίο οι μαθήτριες ενός σχολείου θηλέων κατά την πρώτη 
μέρα της σχολικής χρονιάς αφηγούνται η μια στην άλλη τις καλοκαιρινές τους διακοπές 
και στη συνέχεια τούς ανατίθεται η σύνταξη μιας αντίστοιχης έκθεσης από τη δασκάλα 
τους ως εναρκτήρια εργασία. 

2η-3η ώρα 

Το συνεχόμενο αυτό δίωρο έλαβε χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Αρχικά, η τάξη δούλεψε στην ολομέλεια επεξεργαζόμενη το κείμενο της Σαρή και στη 
συνέχεια χωρισμένη σε 3 ομάδες. Οι περισσότεροι μαθητές δεν είχαν διαβάσει το κεί-
μενο, όπως τους είχε ζητηθεί, οπότε διαβάστηκε στην τάξη από τον εκπαιδευτικό και 
στη συνέχεια δόθηκε στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με το οποίο κλήθηκαν να 
εντοπίσουν τις πολλαπλές αφηγήσεις που υπάρχουν μέσα στο κείμενο, να παρατηρή-
σουν την έκτασή τους και να προσδιορίσουν αν είναι σε πλάγιο ή σε ευθύ λόγο, καθώς 
και το ποιος χρόνος χρησιμοποιείται πιο συχνά. Με αυτές τις δραστηριότητες συνεχί-
στηκε η παρατήρηση χαρακτηριστικών της γραπτής αφήγησης που είχε ξεκινήσει την 
προηγούμενη φορά.  

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, οι οποίες ανέλαβαν να επιλέξουν μια 
από τις συνοπτικές αφηγήσεις των κοριτσιών που εντόπισαν στο κείμενο της Σαρή και 
να γράψουν την αντίστοιχη έκθεση που τους αναθέτει η δασκάλα. Για την σύνθεση της 
αφηγηματικής έκθεσης χρησιμοποίησαν το Wiki που είχε δημιουργηθεί για τον σκοπό 
αυτό. Κάθε ομάδα δημιούργησε μια καινούρια σελίδα με το όνομα της ηρωίδας της 
οποίας την ιστορία θα αφηγούνταν. Οι αφηγήσεις έπρεπε να είναι πρωτοπρόσωπες και 
μπορούσαν να εμπλουτιστούν με περιγραφές, όπου ήταν απαραίτητο. Τους ζητήθηκε 
να αξιοποιήσουν όσα είχαν ήδη συζητηθεί για τα χαρακτηριστικά μιας αφήγησης (κυ-
ριαρχία ρημάτων, χρονικοί προσδιορισμοί, συνήθεις ρηματικοί χρόνοι).  
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Οι ομάδες δεν ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα στον χρόνο που απέμεινε από το δίωρο, 
οπότε και ανέλαβαν να την τελειώσουν στο σπίτι. Σε γενικές γραμμές οι αφηγήσεις που 
προέκυψαν αξιοποίησαν τις διαπιστώσεις που είχαν προηγηθεί. Για παράδειγμα, στην 
αφήγηση των καλοκαιρινών διακοπών της μιας από τις ηρωίδες χρησιμοποιήθηκε μια 
σειρά από εκφράσεις που ορίζουν τη χρονική διαδοχή των γεγονότων (κάθε πρωί – τα 
απογεύματα – κάποια βράδια – την τελευταία μέρα του καλοκαιριού – τελικά, πριν 
φύγω – μετά όλο το βράδυ) και μια πληθώρα ρημάτων σε χρόνο παρατατικό και αόρι-
στο. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ο συλλογικός χαρακτήρας της συγγραφικής αυτής δραστη-
ριότητας. Οι ομάδες ακολούθησαν διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας. Σε άλλη ο-
μάδα κάθε μέλος έγραψε ένα διαφορετικό κομμάτι, ενώ σε άλλη ομάδα κάποιοι κατέ-
θεταν τις ιδέες, ένας έγραφε στον υπολογιστή και κάποιος ανέλαβε να διορθώσει και 
να επιμεληθεί το κείμενο. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν μια ενδιαφέρουσα άσκηση 
στη συνεργατική παραγωγή λόγου. 

4η-5η ώρα 

Οι ομάδες είχαν ολοκληρώσει τα κείμενά τους, οπότε τους δόθηκε το τελευταίο φύλλο 
εργασίας που τους ζητούσε να μετατρέψουν τις γραπτές τους αφηγήσεις σε ψηφιακές, 
χρησιμοποιώντας το Windows Movie Maker.  

Καλούνταν λοιπόν να επιλέξουν ποια σημεία της αφήγησής τους θα ντύσουν με φωτο-
γραφίες και να αναζητήσουν τις κατάλληλες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Δόθηκαν ε-
κτενείς διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων αναζήτησης εικόνων με ελεύθερα 
πνευματικά δικαιώματα. Στη συνέχεια κλήθηκαν να εισαγάγουν τις φωτογραφίες στο 
Movie Maker, να τις τοποθετήσουν στη σωστή σειρά, να πλαισιώσουν όσες φωτογρα-
φίες θεωρούν απαραίτητο με το κατάλληλο κείμενο, επιλέγοντας το χρώμα, το μέγεθος 
και το είδος της γραμματοσειράς. Επισημάνθηκε ότι καλό θα ήταν οι επιλογές να είναι 
σύμφωνες με τον χαρακτήρα της κοπέλας, όπως τον είχανε φανταστεί. Ακολούθως, θα 
έπρεπε να επενδύσουν ηχητικά την αφήγησή τους. Ένα μέλος της ομάδας χρειαζόταν 
να δανείσει τη φωνή του και πιθανώς μπορούσε να αξιοποιηθεί και μια κατάλληλη 
μουσική υπόκρουση. 

Στο σημείο αυτό το σενάριο συνάντησε αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή του. Σχε-
δόν κανένας μαθητής του τμήματος δεν γνώριζε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, οπότε δαπανήθηκε αρκετός χρόνος για εξηγήσεις. Ακόμα, όμως και μετά από 
τις αναλυτικές οδηγίες, οι ομάδες δυσκολεύτηκαν πολύ στη δημιουργία των ψηφιακών 
αφηγήσεων. Κατά ένα μεγάλο μέρος επρόκειτο για δυσκολίες τεχνικής φύσης, οι ο-
ποίες σε γενικές γραμμές ξεπεράστηκαν με την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Στην  πε-
ρίπτωση μιας ομάδας, εγκαταλείφθηκε η χρήση του Windows Movie Maker, που φά-
νηκε να δυσκολεύει εξαιρετικά τους μαθητές, και επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί το Power-
Point με το οποίο δήλωσαν ότι ήταν κάπως πιο εξοικειωμένοι και με το οποίο μπορούν 
επίσης να παραχθούν ψηφιακές αφηγήσεις. Επίσης, ιδιαίτερη δυσχέρεια αντιμετώπισαν 
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οι ομάδες στην προσπάθειά τους να αποφασίσουν τι φωτογραφίες θα έπρεπε να διαλέ-
ξουν για να παρουσιάσουν τα βασικά γεγονότα της αφήγησής τους. Εδώ, ο διδάσκων 
επιχείρησε να αξιοποιήσει τη δυσκολία αυτή διδακτικά, ζητώντας από τα παιδιά να 
προσπαθήσουν να εξηγήσουν τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει. Τελικά, εξήχθη το 
συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να αντικαταστήσεις ένα ρήμα με μια φωτογραφία, γιατί 
οι φωτογραφίες κατά κανόνα περιγράφουν και δύσκολα μπορούν να αποδώσουν 
δράση. Οπότε η εικόνα που έπρεπε να διαλέξουν δεν θα αποτύπωνε από μόνη της τη 
δράση, αλλά σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εικόνες ή με τον λόγο – γραπτό ή προφο-
ρικό – που θα την πλαισίωνε.  

Δυστυχώς, η επίλυση των δυσχερειών αυτών και η συζήτηση για τις φωτογραφίες κα-
τανάλωσε μεγάλο μέρος του διδακτικού δίωρου, με αποτέλεσμα οι ομάδες να αναγκα-
στούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους βεβιασμένα και χωρίς να περιλάβουν όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία. Καμία ομάδα δεν περιέλαβε εικόνα, γραπτό κείμενο και ήχο 
μαζί στο βίντεό της. Μόνο μία από τις τρεις ομάδες ηχογράφησε τμήματα της αφήγη-
σης ώστε να συνοδεύσει τις εικόνες, ενώ μια άλλη ομάδα χρησιμοποίησε απλώς μου-
σική υπόκρουση χωρίς λόγια. Καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν συνόδεψε τις φωτο-
γραφίες με γραπτό κείμενο. Η τρίτη ομάδα, που αξιοποίησε το PowerPoint, δεν χρησι-
μοποίησε καθόλου ηχητική επένδυση, επέλεξε όμως να συνδυάσει την εικόνα με φρά-
σεις από τη γραπτή αφήγηση. Ήταν όμως τόσο λίγες οι φωτογραφίες που χρησιμοποι-
ηθήκαν και τόσο αποσπασματικά τα τμήματα της αφήγησης που ενσωματώθηκαν που 
όπως παρατηρήθηκε από τους μαθητές, δεν μπορούσες να παρακολουθήσεις την αφή-
γηση, αν δεν γνώριζες το γραπτό τους κείμενο. 

6η ώρα 

Η τελευταία διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην παρακολούθηση των ψηφιακών αφηγή-
σεων των ομάδων και στην προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα για τις διαφορές 
γραπτής και ψηφιακής αφήγησης.  

Αρχικά, σχολιάστηκε η δυσκολία να παρακολουθήσει κανείς την αφήγηση στην περί-
πτωση που δεν συνυπήρχε ο αφηγηματικός λόγος είτε στην γραπτή είτε στην προφο-
ρική του μορφή, όπως για παράδειγμα η ψηφιακή αφήγηση που χρησιμοποίησε μόνο 
ένα τραγούδι ως ηχητική επένδυση και καθόλου κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση – και 
παρόλο που η επιλογή του τραγουδιού («Μη μου μιλάς για καλοκαίρια») θεωρήθηκε 
από όλους επιτυχημένη –   το βίντεο θύμιζε περισσότερο περιγραφή διαφόρων τόπων 
και αντικειμένων παρά αφήγηση γεγονότων. Για άλλη μια φορά διαπιστώθηκε, λοιπόν, 
η δυσκολία της στατικής εικόνας να αποδώσει τη δράση. Σε αυτό το σημείο, εφόσον 
υπήρχε χρόνος, θα ήταν χρήσιμη μια σύγκριση με τις ταινίες του βωβού κινηματογρά-
φου. Εκεί είναι πιο εύκολο να αποτυπωθεί η δράση, καθώς έχουμε να κάνουμε με κι-
νούμενες εικόνες. Άλλωστε και οι βωβές ταινίες καταφεύγουν στον γραπτό λόγο, όποτε 
δυσκολεύονται να αποδώσουν μόνο με εικόνες ένα συμβάν.  

Σχολιάστηκε επίσης η περίπτωση της ομάδας που περιέλαβε ηχογραφημένη την αφή-
γησή της στην ψηφιακή της απόπειρα. Εδώ  τα γεγονότα ήταν πολύ πιο σαφή στο να 

2403

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



τα παρακολουθήσεις. Μια διαφορά όμως ήταν ότι στην ψηφιακή αφήγηση, οι χώροι 
και τα αντικείμενα φαίνονταν να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από όσο στην γραπτή, α-
κριβώς γιατί οι εικόνες ήταν πιο εύκολο να αποτυπώσουν την περιγραφή παρά τη 
δράση. Ένα άλλο ζήτημα που ανέκυψε ήταν η επιλογή του προσώπου που διάβασε την 
αφήγηση. Χρησιμοποιήθηκε η φωνή ενός αγοριού, παρόλο που είχαμε να κάνουμε με 
την πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός κοριτσιού. Η διάσταση αυτή προκάλεσε το γέλιο 
των περισσότερων. Επισημάνθηκε επίσης ότι ο μαθητής που ανέλαβε να ηχογραφήσει 
το κείμενο δεν ενσάρκωσε καλά τον ρόλο του. Ήταν μια ιδανική ευκαιρία να συνειδη-
τοποιηθεί ότι στην ψηφιακή αφήγηση δεν παίζουν ρόλο μόνο οι εικόνες και τα λόγια, 
αλλά και μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη, τα παραγλωσσικά 
(επιτονισμός, ένταση και χροιά φωνής, παύσεις).  

Το σενάριο ολοκληρώθηκε με την προσπάθεια να κωδικοποιήσουμε κάποια συμπερά-
σματα σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση και τις διαφορές της από την γραπτή. Στον 
περιορισμένο χρόνο που απέμεινε, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφιακή αφήγηση εκτός από 
τον γλωσσικό κώδικα (γραπτό και προφορικό), αξιοποιούνται η μουσική, η εικόνα, τα 
παραγλωσσικά στοιχεία κ.ά. Οπότε όλες οι σχετικές επιλογές πρέπει να συμβάλλουν 
στο τελικό αποτέλεσμα. Η ψηφιακή αφήγηση δυσκολεύεται να αποτυπώσει τη δράση 
με τις εικόνες χωρίς την συνεπικουρία του λόγου.  Ενώ η γραπτή αφήγηση μπορεί να 
αποφύγει την περιγραφή, στην ψηφιακή αφήγηση η περιγραφή είναι σχεδόν υποχρεω-
τική εξαιτίας της χρήσης των φωτογραφιών, οι οποίες σχεδόν εξ ορισμού περιγράφουν 
πρόσωπα, τόπους και αντικείμενα. Οι μαθητές επισήμαναν ότι η πολυμεσικότητα της 
ψηφιακής αφήγησης την καθιστά πιο ενδιαφέρουσα και πιο ταιριαστή στη σημερινή 
εποχή. Παρόλα αυτά παρατήρησαν ότι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν εύκολα σε ένα επί-
σημο επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Κριτική-Άλλες εκδοχές 

Ένα βασικό πρόβλημα στην εφαρμογή ήταν η διάρκεια του σεναρίου. Αντί για τις τέσ-
σερις προβλεπόμενες ώρες, απαιτήθηκαν συνολικά έξι ώρες, χωρίς και πάλι οι δραστη-
ριότητες να ολοκληρωθούν σε επαρκή βαθμό. Αυτό είχε να κάνει κυρίως με τη δυσκο-
λία των μαθητών να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών αφηγή-
σεων. Ήταν λάθος που δεν υπήρξε εξαρχής μέριμνα για την εκμάθηση του συγκεκρι-
μένου προγράμματος, με τη βοήθεια του συναδέλφου της Πληροφορικής. Η εκ των 
προτέρων εξοικείωση με ένα ανάλογο πρόγραμμα θα οδηγούσε σε μείωση της διάρ-
κειας του σεναρίου αλλά και σε γονιμότερα αποτελέσματα.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η υλοποίηση της εφαρμογής αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρή-
σιμη, παρά τα όποια προβλήματα προέκυψαν, ενδεχομένως και χάρη σε αυτά. Κατα-
βλήθηκε κάθε προσπάθεια οι δυσχέρειες και οι αστοχίες που παρατηρήθηκαν να αξιο-
ποιηθούν διδακτικά για την συνειδητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της ψηφιακής αφή-
γησης. Μπορεί οι ψηφιακές αφηγήσεις των ομάδων να υπολείπονταν σε τεχνική και 
αισθητική ολοκλήρωση, αλλά μέσα από τη διαδικασία έγινε απολύτως κατανοητό 
στους μαθητές ότι το digital storytelling υπόκειται σε ξεχωριστούς κανόνες και μετα-
χειρίζεται πολλούς διαφορετικούς κώδικες για να παρουσιάσει τα γεγονότα. Και μόνο 
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ένας τέτοιος σπόρος προβληματισμού είναι ιδιαίτερα γόνιμος ως αφετηρία για την καλ-
λιέργεια των σχετικών γραμματισμών των σημερινών  μαθητών. 

Μια κάπως πιο εκτεταμένη εκδοχή αυτού του σεναρίου, που θα επέμενε περισσότερο 
στα χαρακτηριστικά της γραπτής αφήγησης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο μάθημα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου για τη γνωριμία των παιδιών με τον 
κειμενικό τύπο της αφήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έπρεπε να αναδειχθούν πε-
ρισσότερο οι διαφορές της αφήγησης από την περιγραφή. Η εξερεύνηση των μέσων με 
τα οποία μπορεί κανείς να αφηγηθεί μια ιστορία θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με την 
ψηφιακή περιήγηση στην οροφή της Καπέλα Σιστίνα (ζωγραφική), την ψηφιακή περι-
ήγηση στη ζωφόρο του Παρθενώνα (γλυπτική), την παρακολούθηση βωβών ταινιών 
και την ανάθεση στους μαθητές της αφήγησης μιας ιστορία με παντομίμα! Τέλος, το 
σενάριο μπορεί να αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου project με θέμα την αφήγηση σε 
διάφορα γνωστικά/διδακτικά αντικείμενα, όπως τα ομηρικά έπη και η Ιστορία. 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδειχθεί η αξία του διαδικτύου ως ένα μέσο κοινωνι-

κών αλλαγών. Μέσα από αυτή την οπτική γωνία μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα 

και την επίδραση που άσκησε στην αντίληψη των εννοιών «επικοινωνία» και «κοινό-

τητα», δεδομένου ότι υποστηρίχτηκε από αρκετούς μελετητές η άποψη ότι το κοινω-

νικό φαινόμενο της κοινότητας μπορεί να μεταφερθεί στο διαδίκτυο προκειμένου να 

υποστηρίξει την ηλεκτρονική μάθηση. Πλέον, η ψηφιακή επικοινωνία συνιστά μια νέα 

μορφή επικοινωνίας στην οποία στηρίζεται η δημιουργία των ψηφιακών κοινοτήτων. 

Η μορφή των κοινοτήτων εκπαίδευσης συνιστά το είδος της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

που έχει κοινωνικό προσανατολισμό επιτρέποντας στα άτομα να αυτομορφώνονται συ-

νεργαζόμενα. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του επιμορφωτι-

κού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και εξ αποστά-

σεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle» τα οποία 

το καθιστούν μια ψηφιακή κοινότητα και ειδικότερα μια κοινότητα διερεύνησης (Col). 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακές κοινότητες, κοινότητες διερεύνησης, κοινότητα ενδοϋπη-

ρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Tα μαθησιακά οφέλη των διαδικτυακών κοινοτήτων έχουν τεκμηριωθεί από ποικίλες 

θεωρίες, κυρίως δε από αυτές που προβάλλουν το ρόλο της κοινωνικής διάδρασης στην 

κατασκευή της γνώσης (Dewey, 1933﮲ Kafai & Resnick, 1996﮲ Vygotsky, 1978) και 

από αυτές που εστιάζουν στο ρόλο του κοινωνικού περιγύρου (social milieu) 

(Cunningham, 1996). Ειδικότερα, κατά τον Vygotsky, κοινωνική αλληλεπίδραση και 

γνωστική ανάπτυξη συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Γι’ αυτό τον λόγο, η επικοινω-

νία, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών αποτελούν αναγκαίες συνθή-

κες ομαλής λειτουργίας οιασδήποτε κοινότητας.  

Με τον όρο Ψηφιακές Κοινότητες, ή Online Κοινότητες, νοούνται κοινότητες οι οποίες 

στηρίζονται στην ψηφιακή επικοινωνία. Είναι κοινότητες των οποίων τα μέλη δεν είναι 

απαραίτητο να συναντιούνται ή να επικοινωνούν δια ζώσης αλλά δικτυακά σε «εικο-

νικό χώρο» (virtual space). Για το λόγο αυτό αποκαλούνται εικονικές (virtual 

communities) και δικτυακές (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013).  
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Οι μορφές που μπορεί να πάρει μια διαδικτυακή κοινότητα ποικίλουν και καθορίζονται 

τόσο από τους στόχους και το χαρακτήρα τους, όσο κι από τα μέλη τους. Oι Ηenri και 

Pudelko (2003) κατηγοριοποιούν τις διαδικτυακές κοινότητες σε τέσσερις κατηγορίες: 

α) κοινότητα ενδιαφέροντος (community of interest), β) η προσανατολισμένη προς το 

στόχο κοινότητα ενδιαφέροντος (goal oriented community of interest), γ) κοινότητα 

εκπαιδευομένων (learners’ community) και δ) κοινότητα πρακτικής (community of 

practice). Δεδομένου ότι, όπως έχει υποστηριχτεί, η διαδικτυακή κοινότητα είναι πε-

ρισσότερο έννοια και λιγότερο απτή οντότητα (Wiesenfeld, 1996, όπως αναφ. σε Brook 

& Oliver, 2003), προτείνεται να την αποδεχτούμε ως μια δομή με ρευστά και ασαφή 

όρια και να μην εμμένουμε στη διατύπωση ενός τυπικού ορισμού.  

Κοινότητες Διερεύνησης (CoI Model) 

Οι Καναδοί ερευνητές Garrison, Anderson και Archer (2000) ανέπτυξαν το μοντέλο 

της κοινότητας διερεύνησης (Communities of Inquiry, CoI)∙ πρόκειται για ομάδα ατό-

μων τα οποία συμμετέχουν σε μια διαδικασία εμπειρικής ή εννοιολογικής έρευνας, 

«μία ομάδα (π.χ. μία τάξη μαθητών, φοιτητών κ.ά.) μέσα στην οποία αναπτύσσεται η 

γνώση με την ανάπτυξη τεχνικών επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από διαδι-

κασίες διερεύνησης, επιχειρηματολογίας, σύνδεσης, απελευθέρωσης και πρόκλησης 

μεταξύ των μελών της» (Lipman, 2003). Στην πραγματικότητα αποτελούν κοινότητες 

μάθησης, οι οποίες όμως έχουν στο κέντρο τους την κατασκευή κοινού νοήματος, νο-

ήματος δηλαδή που μπορεί να οικοδομηθεί από τα μέλη της κοινότητας και να διαμοι-

ραστεί.  

Το μοντέλο της Κοινότητας Διερεύνησης (Garisson, Anderson & Archer, 2000) τονίζει 

την ανάγκη της συν-οικοδόμησης της γνώσης και της θεώρησής της μέσα σε ένα κοι-

νωνικό πλαίσιο∙ παράλληλα, αντιπροσωπεύει μια συνεργατική και κονστρουκτιβιστική 

μαθησιακή διαδικασία η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη μελέτη τριών αλληλοεξαρ-

τώμενων στοιχείων/διαδικασιών: της Κοινωνικής Παρουσίας (αλληλεπίδραση με-

ταξύ των μελών), της Γνωστικής Παρουσίας (περιεχόμενο των μηνυμάτων και ποιό-

τητα των επιχειρημάτων των μελών) και της Διδακτικής Παρουσίας (ρόλος και πρω-

τοβουλίες εκπαιδευτή). Αναπτύχθηκε προκειμένου να μελετηθούν και να περιγραφούν 

οι διαδικασίες της μάθησης και υποστήριξης της συνεργατικής και εποικοδομιστικής 

μάθησης σε ασύγχρονα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Garrison & 

Anderson, 2003). 

Μελέτη περίπτωσης 

Υπό εξέταση ετέθη το σεμινάριο «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και εξ αποστάσεως 

Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle», το οποίο πραγ-

ματοποιείται τα τελευταία έξι χρόνια πανελλαδικά, από ομάδα επιμορφωτών, με κύριο 

υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό Νταλούκα Βασίλη ΠΕ19. Πρόκειται για μια διαδικτυακή 

κοινότητα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών σχετικά με τις Τ.Π.Ε.  

2407

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Το σεμινάριο έχει εξάμηνη διάρκεια, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και υλοποιείται με τη μικτή μέ-

θοδο επιμόρφωσης. Περιλαμβάνει 26 εβδομαδιαίες επιμορφωτικές ενότητες που υλο-

ποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) μέσω του συστήματος 

διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) Moodle, σε συνδυασμό με διά ζώσης εκπαιδευτικές συ-

ναντήσεις στην έδρα κάθε τμήματος επιμόρφωσης που υλοποιούνται σε σχολικά εργα-

στήρια.  

Tο περιεχόμενο του σεμιναρίου καλύπτει τα ακόλουθα θέματα / αντικείμενα:  

 εκμάθηση δημιουργίας ηλεκτρονικού μαθήματος στο διαδίκτυο με το ΣΔΜ Moodle 

που περιλαμβάνει ποικίλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. κείμενο, αρχεία, 

συνδέσεις σε ιστοσελίδες κ.ά. και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, π.χ. ομάδα συ-

ζήτησης, υποβολή εργασίας, κουίζ ερωτήσεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά.  

 χρήση και αξιοποίηση ελεύθερου/δωρεάν λογισμικού για εφαρμογές όπως είναι η 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο, επεξεργασία κειμένου, δημιουργία παρουσιάσεων, μετα-

τροπή πολυμεσικών αρχείων, επεξεργασία ήχου, επεξεργασία εικόνας, δημιουργία 

κινουμένου σχεδίου, δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο, αξιοποίηση εκπαιδευτικού 

βίντεο από το Διαδίκτυο, συνεργατική συγγραφή εγγράφων googledoc. 

 δημιουργία και αξιοποίηση εργαλείων του Διαδικτύου, του Ιστού 2.0 και των υπη-

ρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) όπως είναι π.χ. το ιστολόγιο, 

το wiki, το ανέβασμα αρχείων ftp, η δημιουργία δικτυακών τόπων.  

Στόχοι του σεμιναρίου είναι η διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, η εξοικείωση και 

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle, η γνωριμία με το ελεύ-

θερο και ανοικτό λογισμικό, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, 

παράλληλα με την ανάδειξη της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της κριτικής 

σκέψης, η εξοικείωση με τις εφαρμογές του Π.Σ.Δ. που βοηθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και εκπαίδευση γενικότερα καθώς και η δημιουργία μιας ενεργής κοινότη-

τας εκπαιδευτικών. 

Η πλατφόρμα Moodle 

Το σεμινάριο διεξάγεται μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Αρθρωτό Αντικειμενο-

στραφές Δυναμικό Μαθησιακό Περιβάλλον). Διατίθεται δωρεάν κάτω από άδεια 

GNU/GPL ως ελεύθερο λογισμικό /λογισμικό ανοικτού κώδικα. Πρόκειται για ένα 

πολύ ευέλικτο, αρθρωτό περιβάλλον, το οποίο ενδείκνυται για εξ αποστάσεως μαθή-

ματα, αλλά και για μεικτή μάθηση και συχνά χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η αρθρωτή δομή του 

δίνει τη δυνατότητα να προστίθεται κάθε φορά ένα αντικείμενο (πηγή, δραστηριότητα 

ή μπλοκ), αποτρέποντας έτσι μαζικές αλλαγές και οριστικές απώλειες στο μάθημα ενώ 

είναι σαφές ότι δημιουργείται έτσι ένα κανονικό μάθημα χρησιμοποιώντας ελάχιστες 
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από τις άπειρες δυνατότητες του συστήματος. Το Moodle επίσης διαθέτει και ένα τε-

ράστιο πλήθος πρόσθετων δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει στην 

πλατφόρμα του, προκειμένου να την «κατασκευάσει» σύμφωνα με τις ανάγκες του.  

Μερικές από τις λειτουργίες της πλατφόρμας, οι οποίες αποτελούν εργαλεία για τη δη-

μιουργία διαδικτυακής κοινότητας είναι οι εξής :  

 Η δραστηριότητα «Ομάδα συζήτησης» (για εκπαιδευόμενους και επιμορφωτές 

αλλά και για τους επιμορφωτές μεταξύ τους) είναι πολύ σημαντική καθώς εδώ διε-

ξάγονται οι περισσότερες συζητήσεις. Οι Ομάδες συζητήσεων μπορούν να δομη-

θούν με διάφορους τρόπους και να συμπεριλάβουν εκτιμήσεις των συμμετεχόντων 

για κάθε μήνυμα. Τα μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν με ποικιλία μορφών και 

μπορούν να περιέχουν συνημμένα.  

 Η επιλογή «Συζήτηση» επιτρέπει τη δημιουργία ενός νέου δωματίου συζήτησης 

(δωμάτιο chat), μέσα στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν μια συζήτηση 

σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, με χρήση γραπτού κειμένου. Μπορούν να υ-

πάρχουν πολλά δωμάτια Συζήτησης για ένα μάθημα αναφορικά με διάφορα θέ-

ματα. Ο εκπαιδευτής μπορεί να συνομιλήσει με τους σπουδαστές του και οι σπου-

δαστές μεταξύ τους με την προϋπόθεση να βρίσκονται και αυτοί στο Διαδίκτυο και 

να έχουν ανοικτό το ίδιο δωμάτιο Συζήτησης τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

 Προηγμένη –πολλαπλή αποστολή αρχείων : Αυτή η μορφή εργασίας απαιτεί από 

τους σπουδαστές να φορτώσουν ένα ή περισσότερα αρχεία. Οι εκπαιδευτές μπο-

ρούν μετά να βαθμολογήσουν και να σχολιάσουν τα αρχεία που υποβλήθηκαν. 

 Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες που διαθέτει το Moodle είναι αυτή της 

«δημιουργίας ομάδων». Σε ένα μάθημα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομά-

δων χρηστών είτε για λόγους ευκολότερης διαχείρισης είτε για λόγους συνεργατι-

κής εργασίας.  

Αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης του σεμιναρίου ισχύουν τα εξής: 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος ανοίγει λογαριασμό στην πλατφόρμα http://e-

learning.ilei.sch.gr/moodle. Αρχικά, είναι διαθέσιμη μία επιμορφωτική ενότητα, η ο-

ποία περιλαμβάνει εισαγωγικό κείμενο με τις βασικές κατευθύνσεις, θεωρητικό υλικό, 

βίντεο οδηγιών και επίδειξης λειτουργιών και τις εκφωνήσεις των εργασιών (υποχρε-

ωτικές / προαιρετικές). . Κάθε βδομάδα διατίθεται μια νέα επιμορφωτική ενότητα με 

σκοπό να προχωρήσει η εκπαιδευτική διαδικασία.Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τις 

εργασίες τους σε κάθε θεματική ενότητα, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να βαθμολογη-

θούν ως επιτυχείς από τους επιμορφωτές, ενώ κάθε φορά ενισχύονται με την ανάλογη 

ανατροφοδότηση. Στόχος των εργασιών είναι η αφομοίωση και εφαρμογή της γνώσης 

και η πρακτική χρήση των εργαλείων για τα οποία έγινε λόγος στην ενότητα.  

Παράλληλα, δημιουργείται για τον καθένα εκπαιδευόμενο ένα μάθημα πρακτικής του 

οποίου ο τίτλος αποτελείται από το όνομα και την ειδικότητα του κάθε επιμορφούμε-

νου και στη συνέχεια το μάθημα που έχει επιλέξει να δημιουργήσει προκειμένου να 
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κάνει την πρακτική του εξάσκηση. Στο μάθημα αυτό ορίζεται ο ίδιος διαχειριστής και 

διδάσκοντας και εκεί υλοποιεί τις ασκήσεις που αφορούν στο moodle. H αλληλεπί-

δραση και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (επιμορφωτών και επιμορφούμε-

νων) ενισχύεται με τη λειτουργία και τη συμμετοχή σε διάφορα forum συζητήσεων με 

κυρίαρχο εκείνο με τον τίτλο Απορίες/σχόλια πάνω στις εργασίες (υπάρχει και ξεχωρι-

στό μόνο για τους επιμορφωτές). Επίσης, είναι δυνατή η επικοινωνία με μηνύματα 

μέσω της πλατφόρμας moodle και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το οποίο ειδοποιού-

νται για κάθε τι νέο που λαμβάνει χώρα στο σεμινάριο. 

Στις δια ζώσης συναντήσεις πέρα από τη γνωριμία των συναδέλφων και την ανταλλαγή 

απόψεων για το σεμινάριο, παρουσιάζονται και τα βασικότερα και τα πιο επίκαιρα 

μέρη της ύλης. Επίσης, επιλύονται απορίες και αίρονται δυσκολίες που ενδεχομένως 

προκύπτουν σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.  

Θεώρηση του σεμιναρίου «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και εξ αποστά-

σεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle» με 

βάση το μοντέλο του Garrison 

Κοινωνική παρουσία 

Κοινωνική παρουσία είναι η ικανότητα των εκπαιδευομένων να προβάλλουν τον εαυτό 

τους στην κοινότητα κοινωνικά και συναισθηματικά, με στοιχεία «αληθινών ανθρώ-

πων» (real people) (Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 2001). Η κοινωνική παρου-

σία (social presence) είναι εμφανής στο σεμινάριο σε όλες τις εκφάνσεις της (συναι-

σθηματική έκφραση, ανοικτή επικοινωνία, συνεργατική επικοινωνία). Υποστηρίζει 

τους γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους της μάθησης και επιτυγχάνεται μέσω 

της οικοδόμησης ενός κλίματος εμπιστοσύνης και άνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Οι εκπαιδευόμενοι προβάλλουν τον εαυτό τους στην κοινότητα με στοιχεία αληθινών 

ανθρώπων κοινωνικά και συναισθηματικά στις ασύγχρονες συζητήσεις, στις δια ζώσης 

συζητήσεις αλλά και μέσω της ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων. Η συναισθημα-

τική έκφραση εμφανίζεται στις ασύγχρονες συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευομένων αλλά 

και μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών με συμβατικές ή μη εκφράσεις συναισθη-

μάτων για την εκπαιδευτική τους εμπειρία, με τη χρήση χιούμορ (πειράγματα, χαριτο-

λογίες, υπονοούμενα, καλοπιάσματα κτλ), με επαναληπτική στίξη, με τη σκόπιμη 

χρήση κεφαλαίων ειδικών εικονιδίων (emoticons). Επίσης οι εκπαιδευόμενοι αλλά και 

οι εκπαιδευτές μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες, αυτοπαρουσιάζονται και αναφέ-

ρονται σε παραδείγματα από την επαγγελματική τους εμπειρία. Το ασύγχρονο περι-

βάλλον γίνεται έτσι πιο ανθρώπινο, πιο ζεστό και οικείο. 

 Η ανοιχτή επικοινωνία εκφράζεται και υπάρχει μέσω διαδραστικών στοιχείων όπως, 

με τη συνέχιση ενός θέματος που ξεκινάει αρχικά ένας εκπαιδευόμενος από άλλους 

εκπαιδευόμενους (δυνατότητα απάντησης αντί δημιουργίας νέου θέματος), με τη 

χρήση δυνατοτήτων μέσα στις συζητήσεις όπως οι παραπομπές σε συγκεκριμένα ση-

μεία μηνυμάτων άλλων, δημιουργία συνδέσμων που παραπέμπουν σε άλλα μηνύματα, 
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αντιγραφή/επικόλληση αποσπασμάτων άλλων μηνυμάτων. Επίσης, γίνονται σαφείς α-

ναφορές στο περιεχόμενο μηνυμάτων άλλων, εκφράζεται η συμφωνία, ο έπαινος. Υ-

πάρχει η αμοιβαία κα με σεβασμό επικοινωνία, ενώ εμφανής είναι η ενίσχυση κάθε 

προσπάθειας, η έκφραση εκτίμησης και η αναγνώριση της συνεισφοράς του άλλου.  

Η συνεργατική επικοινωνία εκφράζεται τόσο στις ασύγχρονες συζητήσεις όσο και στις 

δια ζώσης με στοιχεία προφορικότητας (φατικά στοιχεία) που κάνουν το λόγο πιο οι-

κείο από τον στεγνό ακαδημαϊκό λόγο (κλητικές προσφωνήσεις, καταληκτικές εκφρά-

σεις, χαιρετισμοί, σχόλια άσχετα με το αντικείμενο της συζήτησης, με χρήση προσω-

πικών αντωνυμιών όταν γίνεται αναφορά στα θέματα και εργαλεία της ομάδας). Δια-

τηρείται έτσι το αίσθημα του ανήκειν και ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή. 

Γνωστική παρουσία 

Σύμφωνα με τους εισηγητές του μοντέλου, η γνωστική παρουσία επιτυγχάνεται, όταν 

οι συμμετέχοντες στην κοινότητα καθίστανται ικανοί να «οικοδομούν» και να «επιβε-

βαιώνουν» τα νοήματα-γνώση μέσα από συνεχή αναστοχασμό και διάλογο (Garrison 

et al, 2001). Στην υπό εξέταση κοινότητα οι μορφές της γνωστικής παρουσίας 

(Anderson & Archer, 2010, όπως αναφ. σε Αγγέλαινα και Τζιμογιάννη, 2010) διαμορ-

φώνονται ως εξής :  

 Ενεργοποίηση (triggering event): στην κοινότητα του σεμιναρίου θα μπορούσε να 

θεωρήσει κανείς ότι κάθε θεματική εβδομάδα αποτελεί ένα θέμα μελέτης αλλά και 

κάθε εργασία που ανατίθεται αποτελεί ένα πρόβλημα/θέμα για διερεύνηση που πυ-

ροδοτεί τη μαθησιακή διαδικασία.  

 Διερεύνηση (exploration): Στην κοινότητα του σεμιναρίου η διερεύνηση γίνεται 

ατομικά καθώς κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο 

αριθμό εργασιών προκειμένου να περατωθεί η θεματική της εβδομάδας. Σε συλλο-

γικό επίπεδο γίνεται εκτενής διερεύνηση κάθε θέματος που τίθεται σε κάθε εργασία 

σε ασύγχρονες συζητήσεις μέσω κριτικού διαλόγου και αναστοχασμού. 

 Ολοκλήρωση (integration): Οι εκπαιδευόμενοι οικοδομούν νέες γνώσεις μέσα από 

το διάλογο, την παράθεση επιχειρημάτων και τη σύνθεση ιδεών, διαμοίραση υλι-

κού. Ενώνουν τις ιδέες τους οι οποίες έχουν προκύψει από το στάδιο της εξερεύνη-

σης. Στο σεμινάριο κάθε εκπαιδευόμενος έχει εφαρμόσει και συνθέσει τις ιδέες από 

το στάδιο της εξερεύνησης σε ένα προσωπικό μάθημα πρακτικής. 

 Επίλυση (resolution): Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις 

και τις ιδέες που ανέπτυξαν για να επιλύσουν ένα νέο πρόβλημα. Οι εκπαιδευόμενοι 

του σεμιναρίου εφαρμόζουν στην πράξη τη νέα γνώση σε πραγματικές συνθήκες 

και μοιράζονται τις εντυπώσεις τους. 

Διδακτική παρουσία 

Η διδακτική παρουσία (teaching presence) είναι σημαντική για την ισορροπία μεταξύ 

της γνωστικής και κοινωνικής παρουσίας αλλά και για την επίτευξη των εκπαιδευτικών 

2411

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



στόχων (Garrison et al., 2000). Οι εκπαιδευτές καθοδηγούν διευκολύνοντας τη μάθηση, 

ενισχύουν το διάλογο και την αυτενέργεια στην επίλυση των αποριών και την υπέρ-

βαση των δυσκολιών μέσω του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της οργάνωσης 

(instructional design and organization) το οποίο μεταφράζεται στο σχεδιασμό της δο-

μής, της διαδικασίας, της αλληλεπίδρασης και της αξιολόγησης της μαθησιακής εμπει-

ρίας. Επιπλέον, συμβάλλουν στη διευκόλυνση της συζήτησης (facilitating discourse) 

αφενός κάνοντας κριτική επισκόπηση και σχολιασμό των απαντήσεων που δίνουν οι 

φοιτητές και αφετέρου παρέχοντας άμεσες οδηγίες (direct instruction) οι οποίες στο-

χεύουν στην άμεση και επεξηγηματική ανατροφοδότηση, στην παροχή πληροφοριών 

και πηγών πέρα από τα υποχρεωτικά του μαθήματος και στην κατάθεση προσωπικής 

γνώσης και εμπειρίας. 

Συμπέρασμα 

Η παρουσιασθείσα κοινότητα συνδυάζει χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής και δια ζώσης 

κοινότητας, αφού ακολουθεί μικτή μέθοδο επιμόρφωσης. Έχει εστιασμένη δράση, 

διότι πρόκειται για ένα σεμινάριο σχετικά με τις Τ.Π.Ε. και πιο συγκεκριμένα με το 

περιβάλλον Moodle και ως ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτι-

κούς της πρώτης και δεύτερης βαθμίδας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το 

γεγονός ότι η παρούσα κοινότητα διακρίνεται για την μεγάλη έκτασή της, το ενδιαφέ-

ρον της για σύγχρονα ζητήματα (δηλ. νέες τεχνολογίες) και την σχετική ανομοιομορφία 

των μελών (εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου), 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις κοινότητες ενδιαφέροντος (Fischer, 2001). Επιπροσθέ-

τως, το συγκεκριμένο σεμινάριο ενσαρκώνει την ύπαρξη κοινότητας εκπαιδευομένων 

και εκπαιδευτών οι οποίοι επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, αποκτούν σταδιακά κοινή 

φιλοσοφία, συνοικοδομούν τη γνώση και την εφαρμόζουν σε νέες καταστάσεις. Σε 

πολλά σημεία της, όπως καταδείχθηκε παραπάνω, αποτελεί μια Κοινότητα Διερεύνη-

σης. 
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Περίληψη 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν μια βασική εκπαιδευτική δομή της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Ένας από τους βασικούς στόχους στα Σ.Δ.Ε. είναι η απόκτηση 
σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους 
στην κοινωνική και οικονομική ένταξη καθώς και στην επαγγελματική τους ανέλιξη. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο Πληροφορικός Γραμματισμός, που αποτελεί 
βασικό γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών των Σ.Δ.Ε. Αναγνωρίζο-
ντας τόσο τη σημαντικότητα του θεσμού των Σ.Δ.Ε. όσο και της σπουδαιότητας του εν 
λόγω μαθήματος, είναι σημαντικό να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευόμενων 
στα Σ.Δ.Ε. αναφορικά με τη χρήση και κριτική αξιοποίηση του Πληροφορικού Γραμ-
ματισμού. Η έρευνα διεξήχθη στο Σ.Δ.Ε. του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσ/νίκης και 
χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας κατέδειξαν ότι ενισχύθηκε η διάθεση των εκπαιδευόμενων για 
χρήση του Η/Υ σε απλές καθημερινές εργασίες, ωστόσο, οι περισσότεροι ήταν επιφυ-
λακτικοί έως αρνητικοί ως προς την κριτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παρ’ 
όλα αυτά, μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται η σημασία και αναγκαιότητα των νέων 
τεχνολογιών τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, εκπαιδευόμενοι, πληροφορικός γραμ-
ματισμός  

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μια εκπαιδευτική πολιτική κατεύθυνση κατά την ο-
ποία ενήλικα άτομα, τα οποία δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο, εμπλέκονται ενεργά και 
ασχολούνται με ποικίλες εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες με σκοπό την 
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων έτσι ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπί-
σουν τόσο ατομικά όσο και συλλογικά ή κοινωνικά ζητήματα (Καραλής, 2010).  

Ένα από τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, αποτελούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Τα Σ.Δ.Ε. αποτελούν 
μια βασική εκπαιδευτική δομή της εκπαίδευσης ενηλίκων όπου φοιτούν ενήλικες με 
ποικίλα και ανομοιογενή χαρακτηριστικά (Βεργίδης, 2010). Ένας από τους βασικούς 
στόχους των Σ.Δ.Ε., όπως περιγράφεται και στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας τους (Φ.Ε.Κ. 1861/08-07-2014), είναι η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτή-
των και στάσεων, τόσο πάνω σε βασικά γνωστικά αντικείμενα όσο και σε πιο σύγχρονα 
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επιστημονικά πεδία, που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική και οικονομική ένταξη 
καθώς και στην επαγγελματική τους ανέλιξη (Χατζηθεοχάρους, 2010). 

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται το μάθημα του Πληροφορικού Γραμματισμού το 
οποίο αποτελεί βασικό γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών των Σ.Δ.Ε., 
τόσο ως αυτόνομο επιστημονικό αντικείμενο όσο και διαθεματικό εργαλείο (Τζιμο-
γιάννης & Γραβάνη, 2008). Ψηφιακά εγγράμματος, δεν είναι απλά αυτός που γνωρίζει 
πώς να χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά τις χειρίζεται με άνεση και κριτικό 
τρόπο προκειμένου να εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να λειτουργήσει ως πολίτης και 
γενικά να βελτιώσει τη θέση του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρο-
νης κοινωνίας (Δαγδιλέλης & Θεοφανέλλης, 2013). Άρα, η χρήση και η κριτική αξιο-
ποίηση του Πληροφορικού Γραμματισμού έχει πολλές και διαφορετικές προεκτάσεις 
σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δράσης (Καψάλης & Παπασταμάτης, 
2002).  

Αναγνωρίζοντας τόσο τη σημαντικότητα του θεσμού των Σ.Δ.Ε., ως πρωτότυπο και 
καινοτόμο σχολείο της εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και της σπουδαιότητας του εν λόγω 
γνωστικού αντικειμένου, είναι σημαντικό να διερευνηθεί ο αντίκτυπός του σε βασικούς 
τομείς καθώς και η σπουδαιότητα του εν λόγω μαθήματος στη διαφοροποίηση ή μη 
των απόψεων των εκπαιδευόμενων στα Σ.Δ.Ε. απέναντι στη χρήση και κριτική αξιο-
ποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Σημασία και αναγκαιότητα της έρευνας 

Αφορμή για την παρούσα μελέτη αποτέλεσε το προσωπικό ενδιαφέρον του ερευνητή 
καθώς δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ει-
δικότερα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Επιπλέον, η ενσωμάτωση των 
γνώσεων του μαθήματος της πληροφορικής από τα Σ.Δ.Ε. στη σύγχρονη κοινωνία θε-
ωρείται θέμα υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος γιατί βοηθάει στην ενίσχυση της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης, στην ομαλή ένταξη των ενήλικων εκπαιδευομένων στις νέες 
συνθήκες τις ψηφιακής κοινωνίας καθώς και στην απόκτηση κριτικής στάσης απέναντι 
στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις. Ακόμη, μεγάλη σημασία στην επιλογή της συγκε-
κριμένης μελέτης αποτέλεσε το γεγονός της έλλειψης σχετικών ερευνών που να αφο-
ρούν αποκλειστικά στις απόψεις των εκπαιδευόμενων στα Σ.Δ.Ε. αναφορικά με τη 
χρήση και κριτική αξιοποίηση του Πληροφορικού Γραμματισμού σε διάφορους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων 
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Δέλτα του Νομού Θεσ/νίκης σε σχέση με τη 
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χρήση και κριτική αξιοποίηση του Πληροφορικού Γραμματισμού. Μέσα από τη συ-
γκεκριμένη ερευνητική μελέτη επιδιώκεται να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευ-
όμενων του συγκεκριμένου Σ.Δ.Ε., αναφορικά με τη χρήση και κριτική αξιοποίηση των 
γνώσεων του Πληροφορικού Γραμματισμού στην καθημερινή τους πρακτική και στη 
σύγχρονη αγορά εργασίας. Ακόμη, η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη στοχεύει να διε-
ρευνήσει τις ενδεχόμενες αλλαγές που προκλήθηκαν τόσο στην προσωπική όσο και 
στην επαγγελματική τους ταυτότητα, ύστερα από τη σωστή και ορθολογική χρήση των 
νέων τεχνολογιών. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που αποσκοπεί να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα, δια-
τυπώνονται ως εξής: 
• Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων του Σ.Δ.Ε. αναφορικά με 

τη χρήση του Πληροφορικού Γραμματισμού στην καθημερινή τους πρακτική; 
• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευόμενων του Σ.Δ.Ε. ως προς την αξιοποίηση των 

γνώσεων του μαθήματος του Πληροφορικού Γραμματισμού στο εργασιακό τους πε-
ριβάλλον και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευόμενων του Σ.Δ.Ε. ως προς την κριτική αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών; 

• Ο Πληροφορικός Γραμματισμός άλλαξε την προσωπική και την επαγγελματική ταυ-
τότητα των εκπαιδευόμενων του Σ.Δ.Ε., μέσα από την σωστή και ορθολογική διαχεί-
ριση των νέων τεχνολογιών; 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η ερευνητική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι συνδυα-
σμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας, η λεγόμενη μεθοδολογική τριγωνοποίηση 
ή πολυμεθοδική προσέγγιση. Ειδικότερα, επιλέχθηκε η χρήση της ποσοτικής έρευνας 
με στόχο την διερεύνηση των συνειδητών, ρητών απόψεων των εκπαιδευόμενων και η 
ποιοτική μέθοδος για τη σε βάθος μελέτη των απόψεων των εκπαιδευόμενων αναφο-
ρικά με τη χρήση και κριτική αξιοποίηση του Πληροφορικού Γραμματισμού. Ως εργα-
λεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα το ερωτηματολόγιο για τη 
συλλογή συγκεκριμένων, προκαθορισμένων και αριθμοποιημένων δεδομένων και οι 
ημιδομημένες συνεντεύξεις για την άντληση ποιοτικών στοιχείων και την πιο βαθιά 
διερεύνηση του θέματος.  

Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, ο πληθυσμός-στόχος ήταν οι εκπαιδευόμενοι στο Σ.Δ.Ε. 
Δέλτα του Νομού Θεσ/νίκης και ο αριθμός τους ανέρχεται, βάσει επίσημων στατιστι-
κών στοιχείων της σχολικής μονάδας, στους 93 εκπαιδευόμενους.  

Εφαρμόστηκε η βολική και σκόπιμη δειγματοληπτική μέθοδος για την επιλογή του 
δείγματος που αφορούσε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (Cohen & Manion, 
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2008). Βασική επιδίωξη ήταν το δείγμα να αποτελείται από εκπαιδευόμενους που φοι-
τούσαν και στους δύο κύκλους, προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι 
ακόμη πιο ολοκληρωμένα και αξιόπιστα. Τελικά, το δείγμα που επιλέχθηκε για τη συ-
μπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας ήταν εβδομήντα (70) εκπαιδευόμενοι 
του Σ.Δ.Ε.  

Για τον καθορισμό του δείγματος των συνεντεύξεων επιλέχθηκε η μέθοδος της βολικής 
δειγματοληψίας, επιλέγοντας εκπαιδευόμενους που ήταν διαθέσιμοι και πρόθυμοι να 
συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη έρευνα. Όσον αφορά στη διαδικασία των συνεντεύ-
ξεων, σ’ αυτή συμμετείχαν οκτώ (08) εκπαιδευόμενοι οι οποίοι ήταν πρόθυμοι και δεν 
είχαν επιφυλάξεις ή ενδοιασμούς για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.  

Διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

Αρχικά, έγινε η διανομή των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευόμενους του Σ.Δ.Ε., 
που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας και στη συνέχεια συμπληρώθηκαν. Κατόπιν 
ελέχθησαν ως προς την πληρότητα των απαντήσεών τους, αριθμήθηκαν, κωδικοποιή-
θηκαν και καταχωρήθηκαν όλα τα δεδομένα στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS (έκδοση 
22.0). Μέσα από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά 
του δείγματος. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι συχνότητες (frequencies) και οι σχετι-
κές συχνότητες (Ποσοστό) για κάθε ερώτημα καθώς και τα γραφήματα. 

Αναφορικά με τις συνεντεύξεις των εκπαιδευόμενων, αυτές ήταν ημιδομημένες με σα-
φώς οριοθετημένες ερωτήσεις, αλλά η διάταξη αυτών των ερωτήσεων τροποποιήθηκε 
όποτε κρίθηκε αναγκαίο. Για την επεξεργασία των δεδομένων, που συγκεντρώθηκαν 
από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. 

Αποτελέσματα  

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι ενισχύθηκε η διάθεση των εκπαιδευ-
όμενων για χρήση και αξιοποίηση του Η/Υ σε καθημερινές εργασίες. Ενδεικτικές ε-
φαρμογές του Η/Υ και του Διαδικτύου, στις οποίες ο Πληροφορικός Γραμματισμός 
είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι η χρήση για πληροφόρηση και ενημέρωση, για ψυχα-
γωγία και διασκέδαση και για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους μέσα από το Διαδί-
κτυο. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων απάντησε αρνητικά σε σχέση με τη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου για την πραγματοποίηση πιο 
εξειδικευμένων εργασιών. Κάποιοι από τους λόγους, που καταγράφηκαν μέσα από την 
ποιοτική έρευνα, είναι η ανασφάλεια, η άγνοια και ο περιορισμένος χρόνος που είχε 
στη διάθεσή του ο καθηγητής πληροφορικής. 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στους Η/Υ, αποτελεί 
ένα σημαντικό εφόδιο για έναν ενήλικα σε επαγγελματικό επίπεδο. Ωστόσο, αναφέ-
ρουν ότι δεν σημειώθηκε κάποια αλλαγή στην εργασιακή τους θέση, παρά τη βελτίωση 
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των γνώσεών τους πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης, η πλειονότητα θε-
ωρεί ότι η απόκτηση ενός επίσημου πιστοποιητικού στους Η/Υ, θα βελτίωνε τη δυνα-
τότητα εύρεσης εργασίας ή τη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας εργασιακής τους θέσης. 
Από την ποιοτική έρευνα προκύπτει ότι, η κατοχή ενός επίσημου πιστοποιητικού απο-
τελεί ένα βασικό προσόν πρόσληψης ενός ενήλικα. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι ήταν επιφυλακτικοί 
έως αρνητικοί ως προς την κριτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι 
εκπαιδευόμενοι δεν είναι σε θέση να χειρίζονται με ασφαλή και ορθολογικό τρόπο τα 
βασικά Διαδικτυακά εργαλεία (web 2.0) και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Επίσης, 
η πλειοψηφία απάντησε αρνητικά αναφορικά με το εάν ενημερώθηκε για θέματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας στο Διαδίκτυο, με τη 
χρήση του Διαδικτύου για ενημέρωση πάνω σε θέματα πολιτικού περιεχομένου καθώς 
και ως προς τη διαχείριση των σύγχρονων ψηφιακών συσκευών. Εξαίρεση αποτελούν 
η αναζήτηση έγκυρων και διασταυρωμένων πληροφοριών στο Διαδίκτυο, η ασφαλής 
χρήση και διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η λελογισμένη χρήση 
του Facebook και η χρήση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών όπου η πλειοψηφία 
των εκπαιδευόμενων ανέφερε ότι το κατάφερε σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής μελέτης, οι εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι η 
εκμάθηση του Η/Υ, έχει αλλάξει θετικά την άποψή τους απέναντι στις νέες τεχνολο-
γίες. Το σύνολο των συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα δηλώνει ότι δεν έχει διαφο-
ροποιηθεί η άποψή τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες καθώς οι πιο πολλοί είχαν από 
πριν θετική γνώμη. Η πλειονότητα δείχνει συγκρατημένη στάση ως προς τη βελτίωση 
της αυτοπεποίθησή τους, αναφορικά με τη χρήση και ουσιαστική διαχείριση του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι η εκμάθηση του Η/Υ και 
του Διαδικτύου άλλαξε αρκετά την επαγγελματική τους ταυτότητα καθώς βελτιώθηκαν 
οι επαγγελματικές τους δεξιότητες, σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Συμπεράσματα & Προτάσεις 

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι μέσα από το 
μάθημα του Πληροφορικού Γραμματισμού ενισχύθηκε η διάθεση των εκπαιδευόμενων 
για χρήση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε καθημερινές εργασίες. Ω-
στόσο, ήταν επιφυλακτικοί έως αρνητικοί ως προς την κριτική αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία αναγνωρίζει τη σημασία και αναγκαιότητα 
των νέων τεχνολογιών με πολλές και σημαντικές προεκτάσεις τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε επαγγελματικό επίπεδο.  

Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν σημαντικά ευρήματα σε σχέση με τις απόψεις 
των εκπαιδευόμενων στο Σ.Δ.Ε. Δέλτα του Νομού Θεσ/νίκης αναφορικά με τη χρήση 
και κριτική αξιοποίηση του Πληροφορικού Γραμματισμού. Ωστόσο, λόγω του περιο-
ρισμένου δείγματος της έρευνας από αριθμητική και γεωγραφική άποψη, η εν λόγω 
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μελέτη μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω έρευνα σε ένα μεγαλύτερο δείγμα 
εκπαιδευόμενων σε άλλα Σ.Δ.Ε. ή άλλες γεωγραφικές περιοχές. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι δεν κατάφεραν να χρη-
σιμοποιούν και να διαχειρίζονται με κριτικό τρόπο τις νέες τεχνολογίες και συνεπώς, 
να αποκτήσουν τη λεγόμενη ψηφιακή ή τεχνολογική κουλτούρα. Η περαιτέρω διερεύ-
νηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους εκπαιδευόμενους στο να αξιοποιούν με 
κριτικό τρόπο τις νέες τεχνολογίες, θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρον αντικεί-
μενο μιας νέας έρευνας. 
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Διά βίου μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή της οικονομικής κρί-
σης: Προβλήματα και προοπτικές 

Καντάς Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Η διά βίου μάθηση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να υποστηριχθούν από την 
επίσημη ελληνική πολιτεία και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ισότιμης πρόσβασης 
όλων των πολιτών. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης αποτελεί μία μοναδική προοπτική 
και ευκαιρία για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των ατομικών εισο-
δημάτων και της κοινωνικής ανάκαμψης, παρέχοντας επίσης στο κράτος την προοπτική 
απόκτησης περισσότερων κρατικών εσόδων και τη μείωση της κοινωνικής έντασης και 
αναταραχής. Η κρατική επένδυση σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητη προκειμένου 
να συμμετέχουν σε προγράμματα, όλες οι πληθυσμιακές ομάδες. Αυτό προκύπτει από 
το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αδυνατούν να καλύψουν το 
κόστος συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα ενώ αυτά είναι που θα τους επιτρέψουν να 
αποκτήσουν ή να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες, ακόμα 
και για την επιβίωσή τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: διά βίου μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οικονομική κρίση, 
προοπτικές. 

Εισαγωγή 

Η  μάθηση σήμερα θεωρείται ότι πρέπει να επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου. Η τυπική εκπαίδευση δεν θεωρείται πλέον αρκετή για την κάλυψη των 
αναγκών του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Οι νέες παγκόσμιες, οικονομικές και κοι-
νωνικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει την ανάγκη της απόκτησης διαρκούς γνώσης 
από τον άνθρωπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει σε αυτές. Την 
ανάγκη αυτή καλύπτει η δια βίου μάθηση, μία έννοια η οποία επεκτείνεται πέρα του 
εκπαιδευτικού συστήματος και περιλαμβάνει τόσο την τυπική (στα πλαίσια του εκπαι-
δευτικού συστήματος), αλλά και την άτυπη μάθηση (στα πλαίσια άλλων περιβαλλό-
ντων), που λαμβάνει ένας άνθρωπος (Ξωχέλλης, 2007). 

H τυπική ή αλλιώς επίσημη, είναι η εκπαίδευση που λαμβάνει ο άνθρωπος στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, η οποία αρχίζει από τη νηπιακή του ηλικία και τελειώνει, όταν α-
ποκτά κάποιο δίπλωμα ή πτυχίο. Μη τυπική μάθηση είναι αυτή που ο άνθρωπος απο-
κτά από μη επίσημα συστήματα εκπαίδευσης και δεν του παρέχει κάποιο επίσημο πι-
στοποιητικό γνώσης. Τέλος, άτυπη μάθηση είναι αυτή που ο άνθρωπος λαμβάνει από 
όλες τις καθημερινές του δραστηριότητες (Eurostat, 2004). 
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Η διά βίου μάθηση και εκπαίδευση 

Η διά βίου μάθηση απευθύνεται στην ουσία σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στη μάθηση των παιδιών και των ενηλίκων οι οποίες προκύ-
πτουν κυρίως από τις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν στις δύο 
ομάδες: 

• Οι ενήλικες έχουν πιο καθορισμένες ανάγκες. Γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν 
να μάθουν και γιατί, ενώ τα παιδιά λαμβάνουν μία γενικότερη μόρφωση που 
θα τους χρειαστεί  μακροπρόθεσμα. Οι ενήλικες, συνήθως, δεν έχουν το χρο-
νικό περιθώριο λόγω της καθημερινότητας τους να αποκτούν γενικές γνώσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι για να λάβουν μέρος σε μία μαθησιακή διαδικασία θα πρέ-
πει να τους είναι άμεσα και πρακτικά χρήσιμο. 

• Οι ενήλικες επίσης, αντίθετα από τα παιδιά, έχουν πολλές εμπειρίες. Αυτό που 
μαθαίνουν λοιπόν θέλουν να είναι σχετικό με τις εμπειρίες τους και να μην 
έρχεται σε σύγκρουση με αυτές (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

Η μάθηση των παιδιών και των ενηλίκων έχει όμως και ομοιότητες: 

• Ο άνθρωπος, σε όποια ηλικία και να βρίσκεται, έχει την ανάγκη της μάθησης 
αφού ποτέ δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τα πάντα. 

• Ο τρόπος μάθησης είναι διαφορετικός για τον κάθε άνθρωπο, κάτι που εξαρ-
τάται από τον ίδιο και τα χαρακτηριστικά του, αλλά και από το είδος της εκ-
παίδευσης που λαμβάνει. 

• Είτε παιδί είτε ενήλικας, για να μάθει κάποιος θα πρέπει να το θέλει. Για να 
ενδιαφέρεται κάποιος να μάθει κάτι, αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του και στα προβλήματά του. 

• Η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική αν εκτός από θεωρητική, μπορεί να 
εφαρμοστεί και να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευόμενο. 

• Τέλος, η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική αν ο μαθητής έχει ενεργή συμμε-
τοχή σε αυτή (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

Η διά βίου μάθηση είναι μία έννοια που συχνά ταυτίζεται με τη διά βίου εκπαίδευση. 
Το 1976 όμως, η UNESCO αποσαφήνισε τις δύο έννοιες με τον εξής ορισμό: «ο όρος 
δια βίου εκπαίδευση και δια βίου μάθηση δηλώνει ένα σχήμα δίχως όρια, το οποίο 
αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος και στην α-
νάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναμικού έξω απ’ αυτό· συντελεστές του σχήματος είναι 
όλοι οι άντρες και γυναίκες· η εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται μόνο στη 
διάρκεια της σχολικής φοίτησης, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, περιλαμ-
βάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, χρησιμοποιούν όλα 
τα δυνατά μέσα και δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς τους· οι εκπαιδευτικές και οι μαθησιακές διαδικασίες, στις οποίες 
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οι άνθρωποι όλων των ηλικιών εμπλέκονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους και σε 
οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρούνται ως ένα σύνολο» (UNESCO, 1976:2). 

Η διά βίου εκπαίδευση είναι μία έννοια που συμπεριλαμβάνει και άλλους όρους όπως 
η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση. Θεωρείται επίσης ως 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση γιατί παρέχει μάθηση πέρα από αυτή που θεωρείται υποχρε-
ωτική (Κόκκος, 1999). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Ο σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι «α-
νοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Με τον όρο αυτό νοείται η εκπαίδευση που 
παρέχεται χωρίς τους πρακτικούς περιορισμούς που θέτει ο χρόνος και ο χώρος, κάτι 
που ισχύει στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Η άρση των περιορισμών αυτών 
παρέχει στον εκπαιδευόμενο ευελιξία, η απουσία της οποίας καθιστά, για διάφορους 
παράγοντες, απαγορευτική την πρόσβασή του στην εκπαίδευση. Γενικότερα, ο όρος 
«ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» καθώς και ο όρος «εξ αποστάσεως μάθηση», 
περιλαμβάνουν κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και κατάσταση που δεν προϋποθέτει την 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου στο ίδιο μέρος. 
Ειδικότερα, η «ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» είναι ένας γενικός όρος που 
καλύπτει πολλές και διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης ανάλογα με την περίπτωση 
(Kawatra & Singh, 2006). 

Μία από τις σημαντικές μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το e-learning. 
Με τον όρο e-learning (ηλεκτρονική μάθηση), νοείται η οργάνωση και η διανομή των 
εκπαιδευτικών οδηγιών μέσω δικτύων υπολογιστών και το διαδίκτυο (Stahl et al., 
2006).  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να υπάρχει σε δύο μορφές: Στη Σύγχρονη Μάθηση 
ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στην εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο μέσα από ένα 
Ιntranet ή το Ιnternet. Ασύγχρονη μάθηση εννοείται η μορφή εκείνη ηλεκτρονικής μά-
θησης κατά την οποία δεν υπάρχει άμεση, «σύγχρονη» επικοινωνία του εκπαιδευτή και 
του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση 
της ασύγχρονης εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής μπορεί να προετοιμάσει το εκπαιδευτικό 
υλικό, να το αποθηκεύσει σε ένα portal ή σε μια ιστοσελίδα και ο εκπαιδευόμενος, 
μπορεί να επεξεργαστεί αυτό το εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε και αν βρίσκεται και 
σε όποια χρονική στιγμή επιλέξει ο ίδιος. 

Το e- learning είναι ένα πεδίο που αποτελείται από πολλές κατηγορίες: 

1. Μαθήματα (Courses). Μία διαδικασία με μεγάλες ομοιότητες με την παραδο-
σιακή διδασκαλία εντός εκπαιδευτικής τάξης. Στα μαθήματα, τόσο ο εκπαιδευ-
τής όσο και ο εκπαιδευόμενος βασίζονται στη δομή και στον τρόπο εξέλιξης 
και ανάπτυξης του μαθήματος (Siemens, 2004). 
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2. Ανεπίσημη μάθηση (Informal learning. Αυτού του είδους η μάθηση θεωρείται 
ως μία από τις πιο διαδομένες αφού όλοι οι άνθρωποι παρουσιάζουν μία τάση 
προς την αναζήτηση πληροφοριών. Σε αυτού τους είδους τη μάθηση,  οι πλη-
ροφορίες που αναζητά κάποιος σε μία βάση δεδομένων, του παρέχουν γνώση 
εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς 
του, όπως η εργασία για παράδειγμα (Siemens, 2004). 

3. Μικτή μάθηση (Blended learning). Σε αυτή τη μέθοδο συνδυάζονται η online 
μάθηση με την παραδοσιακή, ενισχύοντας κυρίως τη δεύτερη με τις πληροφο-
ρίες και τη γνώση που παρέχει η πρώτη (Siemens, 2004). 

4. Κοινότητες (Communities). Με αυτή τη μέθοδο αναπτύσσεται ιδιαίτερα η επι-
κοινωνία ανάμεσα στους χρήστες αφού οι γνώσεις και πληροφορίες παρέχονται 
μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και διάλογο μεταξύ των χρηστών 
(Siemens, 2004). 

5. Δικτυακή μάθηση (Networked learning). Μία μέθοδος ανάλογη με τις κοινότη-
τες με τη διαφορά ότι ενώ σε αυτές η συζήτηση διεξάγεται εστιασμένη σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα, στα δίκτυα τα θέματα είναι πιο πολλά και εστιάζει περισ-
σότερο στη δικτύωση και όχι στην πληροφορία  (Siemens, 2004). 

Παρ’ όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο e- 
learning, είναι ορατά και σαφή τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν αυτές τις μεθόδους, 
καθώς και οι αρχές που τις διέπουν επιτρέποντας να ορίζονται με σαφήνεια. Δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για την online μάθηση, δηλαδή τη μάθηση με τη χρήση του διαδικτύου 
για την οποία υπάρχει πληθώρα ορισμών. Κάποιοι από τους ορισμούς εστιάζουν στην 
τεχνολογική παράμετρο, ενώ κάποιοι άλλοι στο θέμα της μάθησης. Ο ορισμός όμως 
που υιοθετεί ένας μεγάλος αριθμός μελετητών είναι ότι η online μάθηση είναι «η πρό-
σβαση στη μαθησιακή εμπειρία μέσω της χρήσης της τεχνολογίας» (Moore et al., 
2011:130). Συνεχίζοντας, οι Moore et al. (2011) επισημαίνουν ότι στην πραγματικό-
τητα η online μάθηση αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από 
τους μαθητές της παραδοσιακής εκπαίδευσης, να έχουν ευκαιρίες πρόσβασης στην εκ-
παίδευση μέσω της ευελιξίας αλλά και της επικοινωνίας που προωθεί αφού επιτρέπει 
μία σειρά αλληλεπιδράσεων που και ποικίλη μορφή έχουν αλλά και δεν υπάρχουν στην 
παραδοσιακή εκπαίδευση.                          

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
από τις υπόλοιπες μορφές εκπαίδευσης είναι η γεωγραφική απόσταση που υπάρχει α-
νάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Απόσταση υπάρχει επίσης ανάμεσα 
και στην ομάδα των εκπαιδευόμενων που μετέχουν σε μία τάξη ή μάθημα. Με αυτό 
τον τρόπο παρέχεται στον εκπαιδευόμενο το πλεονέκτημα να μην έχει φυσική παρου-
σία στην τάξη (Keegan, 2001). 

 Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η χρήση 
της τεχνολογίας. Για να μπορέσουν, λόγω της απόστασης, οι συμμετέχοντες να επικοι-
νωνήσουν, γίνεται χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων (Keegan, 2001). 
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Η σύγκριση ανάμεσα στα διαδικτυακά και παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα έχει 
καταδείξει ότι τα δεύτερα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της γεωγραφικής θέσης και 
της φυσικής παρουσίας, έχουν τον περιορισμό της παρουσίασής τους σε πραγματικό 
χρόνο, ελέγχονται και διαμορφώνονται από τον εκπαιδευτή και τέλος, ακολουθούν 
γραμμικές μεθόδους διδασκαλίας. Αντίθετα, τα διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα 
λόγω της άρσης των περιορισμών που επιτρέπει η ανάμειξη της τεχνολογίας, εστιάζουν 
περισσότερο στον εκπαιδευόμενο και επιτρέπουν την εφαρμογή πληθώρας παιδαγωγι-
κών, εκπαιδευτικών και μαθησιακών τεχνικών (Keegwe & Kidd, 2010). 

Το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας αλλά και 
οι διαφορετικοί περιορισμοί που ο καθένας υφίσταται στη ζωή του, εξηγεί την ποικιλία 
των ηλεκτρονικών μαθησιακών εφαρμογών. Η αρχή της  εστίασης στον εκπαιδευόμενο 
εξάλλου προϋποθέτει ότι η διαδικασία θα πρέπει να κινείται σύμφωνα με τις δικές του 
ανάγκες και όχι αντιστρόφως. Η επιλογή της τεχνολογίας συνεπώς γίνεται από τον εκ-
παιδευόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του, τις προτιμήσεις του, τις εμπειρίες του και τον 
βαθμό εμπλοκής του. Ο βαθμός εμπλοκής του εκπαιδευόμενου αποτελεί και ένα σημα-
ντικό δείκτη για τη μαθησιακή του επίδοση αλλά και για την αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας μίας διαδικτυακής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Gillingham & Molinari, 
2012). 

Ερευνητικά δεδομένα έχουν καταδείξει όμως ότι εκτός από την τεχνολογία και τη μέ-
θοδο που επιλέγεται, εξίσου σημαντικό ρόλο έχει και ο εκπαιδευτής και η ανατροφο-
δότηση που αυτός παρέχει στους εκπαιδευόμενους. Η σωστή ανατροφοδότηση εκ μέ-
ρους του εκπαιδευόμενου δεν παρέχει μόνο μαθησιακά αλλά και επικοινωνιακά οφέλη. 
Ένα από τα μειονεκτήματα που αναφέρονται για παράδειγμα, στην online μάθηση είναι 
η μη ύπαρξη επαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Η σωστή ανατροφοδότηση όμως μπορεί να καλύψει αυτό το κενό αφού ο εκ-
παιδευτής μπορεί να μην είναι φυσικά παρών η εκπαιδευτική του «παρουσία» εξασφα-
λίζεται όμως μέσω του τρόπου που διευκολύνει τη μάθηση (Gillingham & Molinari, 
2012). 

Όπως διαφαίνεται και από τη δυσκολία ορισμού της, η online μάθηση δεν έχει έναν 
μόνο τρόπο εφαρμογής. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται μεν, κάθε είδους εκπαίδευση που 
σχετίζεται με το διαδίκτυο αλλά μπορεί να έχει εφαρμογές όπως οι πλατφόρμες μάθη-
σης, οι προσομοιώσεις, κ.ά. Επιπλέον, εστιάζει ιδιαίτερα σε ένα χαρακτηριστικό που 
δεν εντοπίζεται στην παραδοσιακή εκπαίδευση και αυτό είναι η οργανωμένη μάθηση. 
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η μάθηση που παρέχεται διαδικτυακά είναι ανοργάνωτη 
αλλά ότι επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να καθορίσει μόνος του τον τρόπο και τη μορφή 
με την οποία αυτός θέλει να μάθει (Keegwe & Kidd, 2010). 

Συνοπτικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
είναι:  

• Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα. 
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• Άρει τις γεωγραφικές αποστάσεις διατηρώντας όμως την υποστήριξη, με διαφο-
ρετικές μορφές επικοινωνίας, του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο (Βεργίδης 
κ.ά 1998). 

• Ο εκπαιδευτής έχει διαφορετικό ρόλο από τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό. 
• Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι ειδικά σχεδιασμένο γι’ αυτή τη 

μορφή εκπαίδευσης. 
• Χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες τόσο για επικοινωνία, όσο και για τη χρήση 

του εκπαιδευτικού υλικού και την εύρεση πηγών και πληροφοριών  (Lionarakis et 
al.,  2005). 

Διά βίου μάθηση και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση την εποχής της οικονομικής 
κρίσης 

Από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι κάθε χώρα πρέπει να επενδύσει στον τομέα της 
διά βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάτι που πλέον είναι αίτημα 
και των πολιτών που έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τη σημασία τους και να απο-
κτούν θετική στάση απέναντι τους λόγω των πλεονεκτημάτων τους και της ωφέλειάς 
τους (Cedefop, 2003; Ravens, 1999). 

Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ειδικά για την Ελλάδα που πρέπει από τη μία να επενδύσει 
στη διά βίου μάθηση και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προκειμένου οι πολίτες να 
αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν, ενδε-
χομένως, τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας αλλά από την άλλη, υπάρχει πρόθεση λόγω 
της οικονομικής κρίσης μείωσης των κρατικών δαπανών στο πλαίσιο της ευρύτερης 
ελληνικής οικονομικής πολιτικής.  

Τα προβλήματα συνεπώς που προκύπτουν είναι αυτό της χρηματοδότησης του κόστους 
και των ωφελειών που θα προκύψουν από την επένδυση σε αυτούς τους δύο τομείς. Το 
ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης είναι ουσιαστικό λόγω των οικονομικών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αλλά είναι και μία κίνηση στην οποία πρέπει 
να προβεί στο πλαίσιο των ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης στην εκπαίδευση που πρέπει 
να παρέχει στους πολίτες καθώς και στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που θα ε-
πέλθει στους πολίτες (Ungerleider, 2000).  

 Ένα άλλο βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό της επιλογής. Δηλαδή η κρατική 
επένδυση και εστίαση στη διά βίου μάθηση και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα 
πρέπει να αξιολογήσει ποιος τομέας γνώσης και εκπαίδευσης πρέπει να ενισχυθεί πε-
ρισσότερο και ποιες κοινωνικές ομάδες είναι αυτές που χρήζουν περισσότερης ανάγκης 
σε αυτό το πεδίο (Carr- Hill, 1999). Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα διότι στο 
παρελθόν στόχος αυτών των προγραμμάτων και δράσεων αποτελούσαν κυρίως οι ομά-
δες που δεν είχαν λάβει τη βασική εκπαίδευση ενώ πλέον ανάγκη υπάρχει για όλες,α-
φού είναι αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της ανεργίας.  
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Βασική προϋπόθεση που θα αναδείξει και τις προοπτικές που υπάρχουν σε αυτόν τον 
τομέα, είναι αν οι επενδύσεις αυτές θα παρέχουν μεγαλύτερη ωφέλεια από το κόστος 
που θα καταβληθεί (Wurzburg, 2003). Πρώτα απ’ όλα, για να μπορέσει κάποιος εκπαι-
δευόμενος να συμμετέχει σε προγράμματα διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης θα πρέπει να καταβάλλει δίδακτρα, μία δαπάνη ιδιαίτερα δύσκολη να γίνει 
στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Ελλάδα χωρίς να υπολογι-
στούν οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται (βιβλία, κ.ά.). Παράλληλα, θα πρέπει να 
υπολογισθεί ότι η συμμετοχή ενός εκπαιδευόμενου σε προγράμματα απαιτεί και χρόνο 
εκ μέρους του, που θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει για την απόκτηση εισοδήματος. 
Από την άλλη, το κόστος για το κράτος είναι η εύρεση πόρων για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων. 

 Οι προοπτικές αποδεικνύονται όμως σημαντικές παρά το κόστος. Οι εκπαιδευόμενοι 
με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αποκτούν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν 
να αναζητήσουν καλύτερη εργασία ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση και 
κατά συνέπεια, να διεκδικήσουν και υψηλότερο μισθό που σημαίνει περισσότερα έ-
σοδα για το κράτος λόγω της αύξησης της φορολόγησης. Με αυτό τον τρόπο επίσης 
αυξάνεται η παραγωγικότητα και το εθνικό εισόδημα και βελτιώνεται η οικονομική και 
κοινωνική συνοχή της χώρας (Wurzburg, 2003). 

Συμπέρασμα 

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και περικοπών δαπανών σε όλους τους τομείς ίσως να 
φαντάζει πολυτέλεια η επένδυση εκ μέρους του κράτους σε προγράμματα διά βίου μά-
θησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εντούτοις, η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί 
να αποτελεί μία κατάλληλη για την εποχή επένδυση που μπορεί να παρέχει πλεονεκτή-
ματα σε όλους τους τομείς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς.  

Μία από τις κυριότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση της ανερ-
γίας που πλήττει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους που δεν είναι επαρκώς καταρτι-
σμένοι. Συνέπεια αυτού είναι η μείωση της παραγωγικότητας της χώρας, η μείωση του 
ατομικού εισοδήματος, η μείωση των κρατικών εσόδων αλλά και η κοινωνική ανατα-
ραχή. Στα παραπάνω προβλήματα, απάντηση είναι τα προγράμματα διά βίου μάθησης. 
Τέτοια προγράμματα διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπάρχουν σή-
μερα, αλλά το κόστος τους δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο από τους ανθρώπους που 
βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς. Για να μπορέσουν όλο και περισσό-
τεροι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτά προκαλώντας σημαντικά οφέλη τόσο για την 
κοινωνική όσο και για την οικονομική συνοχή, θα πρέπει να διαμορφωθεί μία επενδυ-
τική πολιτική στον τομέα που να επιτρέπει, ακόμα και χωρίς καταβολή διδάκτρων, σε 
όλο και περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα. 
Είναι μία επένδυση που σήμερα απαιτείται περισσότερο από ποτέ να γίνει προκειμένου 
να υπάρξει η προοπτική ανάκαμψης της χώρας οικονομικά, παραγωγικά και κοινωνικά.  
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Μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων διά βίου μάθησης μπορούν να σημειωθούν ση-
μαντικά αποτελέσματα. Πρώτα απ’ όλα, άνθρωποι που είναι αντιμέτωποι με το φάσμα 
της ανεργίας θα μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας αποκτώντας πε-
ρισσότερες δεξιότητες, κάτι που θα έχει συνέπειες και στην αύξηση του ατομικού τους 
εισοδήματος καθώς και στη βελτίωση της ψυχολογίας τους και του ηθικού τους. Επι-
πλέον, θα βοηθήσει ώστε να στελεχωθούν παραγωγικοί τομείς της Ελλάδος που αυτή 
την στιγμή υπολειτουργούν αφού ένας σημαντικός αριθμός πτυχιούχων και επιστημό-
νων λόγω της οικονομικής κρίσης έχει φύγει για το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι στην 
παρούσα φάση θα πρέπει να γίνει η επένδυση που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της νέας 
γενιάς καταρτισμένων και εξειδικευμένων ανθρώπων που προβλέπεται ότι πολύ σύ-
ντομα θα παρουσιαστεί έλλειψη αφού όλο και περισσότεροι νέοι αδυνατούν να σπου-
δάσουν, λόγω του οικονομικού κόστους που απαιτείται και οι οικογένειες τους δεν 
μπορούν να διαθέσουν. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει λύση σε 
αυτές τις περιπτώσεις αφού δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών και συνεπώς 
μπορούν να σπουδάσουν από την περιοχή κατοικίας τους χωρίς περιττά έξοδα. Αυτό 
σημαίνει ότι απαιτείται η ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και επένδυση σε αυτό τον εκπαιδευτικό τομέα.  
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Συνδέοντας δύο ηπείρους, ενώνοντας δύο κόσμους: Ελλάδα –Νότια Καρολίνα, 
μία διασχολική συνεργασία στο πλαίσιο του Διεθνούς προγράμματος  

World Class Scholars 

Αλμπανάκη Ξανθή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, Διδάκτορας 

xalbanaki@gmail. com 

Στουγιαννούδης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας 

gest11@hotmail.com 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Διεθνούς 
καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, του World Class Scholars της Envision 
South Carolina. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται «οn line» με απευθείας 
σύνδεση σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό την ανταλλαγή 
πολιτιστικών στοιχείων ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Νότιας Καρολίνας 
(Η.Π.Α.) με εταίρους άλλα σχολεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην προκειμένη 
περίπτωση, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016, συνεργάστηκε ένα 
αμερικανικό με ένα ελληνικό σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φέρνοντας σε 
επαφή τους μαθητές της αντίστοιχης Α΄ και Β΄ Λυκείου (15-17 ετών) των δύο χωρών. 
Το πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές μέσα από ποικίλες ερευνητικές και 
δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες να συμμετάσχουν ενεργά στην εκμάθηση 
δεξιοτήτων και γνώσεων για τον κόσμο γύρω τους και να χτίσουν μακροχρόνιες 
σχέσεις με εφήβους από διαφορετικό πολιτιστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διασχολική συνεργασία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, World Class 
Scholars. 

Εισαγωγή 

Καθώς ο κόσμος μας χαρακτηρίζεται πλέον από μία πολιτιστική και εθνοτική 
πολυμορφία, τα σχολεία γίνονται όλο και πιο ποικιλόμορφα και είναι αναγκαίο να 
εφαρμόσουν τις πιο αποτελεσματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, για να βοηθήσουν 
όλους τους μαθητές να επιτύχουν ακαδημαϊκά, καθώς και να μάθουν να συμβιώνουν. 
Για να δημιουργηθεί ένα θετικό περιβάλλον όπου οι μαθητές και οι δάσκαλοι σέβονται 
το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, τα θρησκευτικά πιστεύω και τις εθνικές 
ιδιομορφίες, τα σχολεία οφείλουν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον όπου όλα τα παιδιά αισθάνονται ικανά για να μορφωθούν (Αλμπανάκη, 
2013).  

Το Διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα World Class Scholars της Envision SC 
(http://www.envisionsc.org/schools.php) είναι η περίπτωση ενός έγκυρου και 
αναγνωρισμένου φορέα που δίνει τη δυνατότητα για μία διασχολική συνεργασία εννέα 
μηνών. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις: (Α) Σύνδεση: Οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές μέσω Διαδικτύου (Skype) συνδέονται με άλλους μαθητές σε όλο τον κόσμο 
και δημιουργούν μία παγκόσμια κοινότητα μάθησης, οικοδομώντας πραγματικές, 

2430

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.envisionsc.org/schools.php


άμεσες και προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους. (Β) Μάθηση: Κάθε σχολείο (τάξη ή 
ομάδα μαθητών) οργανώνει, σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες των μαθητών που 
συμμετέχουν, μια «θεματική ενότητα» σε συνεργασία με ένα σχολείο του εξωτερικού. 
Έτσι, οι μαθητές μοιράζονται γνώσεις και πληροφορίες για θέματα που τους 
ενδιαφέρουν. (Γ) Κοινοποίηση: Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, οι μαθητές μπορούν 
να μοιραστούν με άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας καθώς και με την τοπική 
κοινωνία το αντικείμενο των εργασιών τους. 

Για τη διεξαγωγή του προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και 
του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Τα σχολεία (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί) μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους, ανεξαρτήτως διάρκειας 
του προγράμματος, παραλαμβάνουν πιστοποιημένο δίπλωμα συμμετοχής (Έγγραφο 
Υπουργείου Παιδείας για το World Class Scholars, Αρ.Πρωτ.6296/Δ2/15-01-
2015/ΥΠΑΙΘ). 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016, το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε ένα σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Ελλάδας, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Νεάπολη 
Θεσσαλονίκης. Η σχολική μονάδα συνεργάστηκε για εννέα μήνες με σχολείο 
αντίστοιχης βαθμίδας από τη Νότια Καρολίνα της Αμερικής, το Great Falls Middle & 
High School. Το πρόγραμμα, ύστερα από πρόταση των μαθητών και των δύο χωρών, 
επιγράφεται «Η ζωή ενός εφήβου - ΗΠΑ vs Ελλάδα». Για την υλοποίησή του 
συνεργάστηκαν τρεις εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων· συγκεκριμένα, μία 
θεολόγος και ένας φιλόλογος από την Ελλάδα και μία βιολόγος από την Αμερική. 
Συμμετείχαν συνολικά 45 μαθητές, 25 από το ελληνικό σχολείο και ειδικότερα 19 
παιδιά της Α΄ και 6 της Β΄ Λυκείου και 20 από το αμερικανικό σχολείο. Η συμμετοχή 
τους ήταν εθελοντική και έλαβε χώρα για την περίπτωση της Ελλάδας στη διάρκεια 
των δίωρων συναντήσεων ανά εβδομάδα των δύο περιβαλλοντικών προγραμμάτων και 
των ομίλων «Δημοσιογραφίας» και «Γλώσσας & Ρητορικής» που λειτουργούν στο 
σχολείο και συντονίζουν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν στο 
World Class Scholars.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος World Class Scholars προτάθηκαν 
δραστηριότητες, που ως στόχο είχαν την ανάπτυξη και καλλιέργεια κριτικής σκέψης 
και γι’ αυτόν τον λόγο το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τις αρχές της εποικοδομητικής 
θεωρίας της μάθησης (Constructivism) και το μοντέλο της συνεργατικής 
συναρμολόγησης (jigsaw classroom).  

Η μάθηση εστιάστηκε στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών, ενώ 
επιχειρήθηκε η δημιουργία γνώσης μέσα από αυθεντικές καταστάσεις και 
δραστηριότητες (Jonassen, 2010). Η γνώση τοποθετήθηκε σε πολλαπλά πλαίσια, 
προετοιμάζοντας τη μεταφορά της σε νέες συνθήκες και παράλληλα τη δημιουργία 
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γνωστικής ευελιξίας και ανταπόκρισης των μαθητών (Brown, Collins, & Duguid, 
1989). Επιπλέον, στόχος ήταν οι μαθητές να τροποποιήσουν απόψεις και να υπερβούν 
στερεότυπα, καθώς και να οδηγηθούν σε προσωπικές συνθέσεις.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ήταν ρόλος 
εμψυχωτή και συντονιστή. Ιδέες και προτάσεις των συμμετεχόντων ήταν ευπρόσδεκτες 
και έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό. Βασική προϋπόθεση άλλωστε για την υλοποίηση 
του συγκεκριμένου σεναρίου υπήρξε η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας (Zelkowitz, 2008) στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης 
(Υπουργείο Παιδείας/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Υπήρξε, τέλος, τεχνική 
υποστήριξη σε πρακτικό επίπεδο (εύρεση εξοπλισμού, προβολέας, μικρόφωνα, ηχεία 
κ.α).  

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν και να 
διατηρηθούν δεσμοί ανάμεσα στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Κατά τον 
προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των δράσεων από τους διδάσκοντες, λήφθηκε 
σοβαρά υπόψη η ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ενώ η συμμετοχή τους ήταν 
εθελοντική στη διάρκεια των προαναφερόμενων προγραμμάτων και ομίλων που 
λειτουργούν στο σχολείο. Υπήρχε επικοινωνία των εκπαιδευτικών και των παιδιών με 
email ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο σε εβδομαδιαία τακτική βάση. Οι 
μαθητές του ενός σχολείου γνωρίστηκαν σταδιακά με τους μαθητές του άλλου 
σχολείου που κόμιζε τόσο διαφορετικά όσο και κοινά βιώματα. Μίλησαν για τα 
μαθήματά τους και τα θέματα που τους απασχολούν, έστειλαν ευχετήριες κάρτες την 
περίοδο των Χριστουγέννων και κάποιοι από αυτούς έγιναν πολύ καλοί φίλοι που 
επικοινωνούν και εκτός προγράμματος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι 
εργασίες έγιναν στη αγγλική γλώσσα, αφού διαπιστώθηκε το επίπεδο γλωσσομάθειας 
των μαθητών το οποίο ήταν μεταξύ Β1-C1. Η ξένη γλώσσα χρησιμοποιήθηκε, ώστε οι 
μαθητές να μάθουν να επικοινωνούν και να γίνει η σύνδεσή της με την πραγματική ζωή 
(Coyle, 2008, Perez-Cañado, 2012).  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στους εξής άξονες: 

1ος άξονας. Μελέτη υλικού που αφορούσε το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
της χώρας και του σχολείου με το οποίο θα συνεργαζόμασταν. Μελετήθηκαν 
ιστοσελίδες και βιβλιογραφικό υλικό, ενώ εντάχθηκαν ντοκυμαντέρ και αποσπάσματα 
ταινιών που αφορούσαν το άγνωστο περιβάλλον της Αμερικής για τους μαθητές του 
ελληνικού σχολείου. Υλοποιήθηκαν επίσης βιωματικές τεχνικές και τεχνικές 
εκπαιδευτικού δράματος, ώστε να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών. 

2ος άξονας. Δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας μέσω της πλατφόρμας edmodo. H 
κοινότητα edmodo (www.edmodo.com) αποτέλεσε ένα "εκπαιδευτικό facebook," όπου 
οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν δημοσιεύσεις, να οργανώνουν δημοσκοπήσεις, να 

2432

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



υποβάλουν εργασίες ή σημειώσεις και να συζητούν μεταξύ τους. Kάθε μαθητής 
δημιούργησε έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα και κατόπιν εντάχθηκε στην ομάδα, 
όπως έκαναν και οι τρεις συντονιστές εκπαιδευτικοί. Μέσα από την πλατφόρμα 
οργανώθηκαν οι δραστηριότητες των μαθητών και των δύο σχολείων και δούλεψαν 
ανά ομάδες. Η αναζήτηση πληροφοριών έγινε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον ενός 
κλειστού wiki, όπου οι μαθητές εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας και όχι στην 
απλή αναζήτησή της και παρακινούνται να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική 
σκέψη και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999).  

Στην πρώτη συνάντηση μετά τον χωρισμό των ομάδων, οι μαθητές περιηγήθηκαν στο 
edmodo και ανέλαβαν αρμοδιότητες. Ακολουθήθηκε η μέθοδος project σε επιλεγμένα 
θέματα, ώστε να γίνει οριζόντια σύνδεση μέσα από τη διεπιστημονική και διαθεματική 
προσέγγιση. Έγινε προσπάθεια να συσχετισθούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 
ώστε οι μαθητές να έχουν σφαιρική αντίληψη και ολιστική μάθηση (Ξωχέλλης, 2010). 
Υιοθετήθηκε επίσης το μοντέλο της συνεργατικής συναρμολόγησης (jigsaw 
classroom) με την οποία, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο jigsaw puzzle, κάθε κομμάτι 
-κάθε μαθητής- είναι αναγκαίο και απαραίτητο συστατικό του puzzle για την επιτυχή 
συμπλήρωση και σχηματισμό της συνολικής εικόνας (Aronson, 1978). Η δομή της 
οργάνωσης από τον εκπαιδευτικό και ο χωρισμός της εργασίας στα διάφορα μέρη 
πρέπει να είναι τέτοιος που να αναγκάζει το κάθε μέλος της ομάδας να παρακολουθήσει 
προσεκτικά τα άλλα μέλη. Με τον τρόπο αυτό η συνεργασία στην ομάδα βελτιώνεται 
και η υπευθυνότητα φτάνει σε υψηλά επίπεδα. Όταν ο κάθε μαθητής ολοκλήρωνε την 
έρευνά του και ετοίμαζε την αναφορά του, συναντιόταν με τους υπόλοιπους μαθητές 
των άλλων ομάδων που είχαν παρόμοια εργασία. 

Έτσι, οι επί μέρους ειδικοί στο κάθε θέμα (κουλτούρα, θρησκεία, μουσική) συναντούν 
ο ένας τον αλλον, συζητούν, αναλύουν, εξετάζουν, διαφωνούν και καταλήγουν σε 
συμπεράσματα. Η τεχνική αυτή, των συναντήσεων των επί μέρους ειδικών στο κάθε 
θέμα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές που στην αρχή αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην οργάνωση και διατύπωση των απόψεών τους. Στη συνέχεια, ο κάθε 
ειδικός επανέρχεται στην ομάδα του και διδάσκει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το 
ίδιο γίνεται από όλα τα μέλη της ομάδας. Τέλος, οι μαθητές αξιολογούνται σταδιακά 
από τη συμμετοχή και τα παραγόμενα προϊόντα. 

3ος άξονας. Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου με τίτλο: World Class Scholars: 
“The Life of a Teenager: USA vs GREECE» (http://worldclassscholars.blogspot. 
gr/?zx=98f86be87221a646). Στο ιστολόγιο συγκεντρώθηκαν με τη μορφή αναρτήσεων 
οι εργασίες των μαθητών, ώστε ταυτόχρονα να γίνεται διάχυση της δουλειάς τους αλλά 
και της συνεργασίας τους με ένα σχολείο άλλης ηπείρου. Οι εργασίες είχαν στόχο να 
παρουσιάσει κάθε σχολείο τη ζωή των εφήβων στη χώρα τους με τα θετικά, αλλά και 
αρνητικά σημεία, τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Οι εργασίες 
προσανατολίστηκαν στις εξής θεματικές: α) δημιουργία video, όπου οι μαθητές με 
πρωτότυπο τρόπο συστήνονταν και γνωρίζονταν με τους μακρινούς συμμαθητές τους, 
β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα τους, γ) κουλτούρα στο 
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ντύσιμο των νέων, δ) τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και πολυσύχναστα μέρη, ε) μουσικά 
συγκροτήματα και αγαπημένοι καλλιτέχνες, στ) το project “Half & Half”, όπου οι 
μαθητές επιδίωξαν να εντοπίσουν σημεία συνάντησης των δύο πολιτισμών και των 
διαφορετικών κουλτούρων.  

4ος άξονας. Εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνολογίες και την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (edmodo, google plus, padlet, Skype και ooVoo ). Οι μαθητές δούλεψαν 
συνεργατικά μέσα από διάφορες πλατφόρμες και το παραπάνω αναφερόμενο 
ιστολόγιο, επικοινώνησαν και δημιούργησαν ψηφιακό υλικό ανάλογα με τις 
δραστηριότητες. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις διαδικασίες διερεύνησης, κατανόησης και αναπαράστασης 
της σχολικής γνώσης αποτέλεσε βασικό άξονα, αφού συνέβαλε θετικά για να 
ξεπερασθούν χρονικοί (όπως η μεγάλη διαφορά ώρας των δύο χωρών) και τοπικοί 
περιορισμοί διασύνδεσης και επικοινωνίας με άλλες εξωσχολικές κοινότητες, αλλά και 
μεταξύ των μαθητών για την κριτική επεξεργασία των πληροφοριών και τη δημιουργία 
ενός δικτύου δημιουργίας γνώσεων.  

5ος άξονας. Τηλεδιασκέψεις μεταξύ των δύο σχολείων. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 
μέσω των τηλεδιασκέψεων να εξασκηθούν στην αγγλική γλώσσα, στο διάλογο, στην 
επιχειρηματολογία, την αντιλογία και άλλες μορφές λόγου. Η ένταξη της τεχνολογίας 
είχε ως συνέπεια την αποτελεσματικότερη μάθηση (learning processing) και την 
εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (knowledge-skills), που πλέον είναι απαραίτητες για την 
ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η αξιοποίηση άλλωστε των Τ.Π.Ε. είχε 
ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια την αναβάθμιση του ρόλου της γνώσης και την 
αναδιαμόρφωση των μαθησιακών σχέσεων (ACM Computing Curricula, 2001). 

6ος άξονας. Διάχυση. Το πρόγραμμα και οι εργασίες των μαθητών αναρτήθηκαν στο 
ιστολόγιο του προγράμματος και παρουσιάστηκαν στο σύνολο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε σχετική ημερίδα στο τέλος του σχολικού έτους.  

7ος άξονας. Αποτίμηση. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων και της αποτίμησης της 
πρακτικής διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα πεδίου. Στους μαθητές που συμμετείχαν από 
Ελλάδα και Αμερική διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν μετά 
την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Για την πραγματοποίηση της έρευνας αρχικά 
αξιοποιήθηκαν αναστοχαστικές τεχνικές. Αξιοποιήθηκε επίσης η μέθοδος της 
παρατήρησης της διδακτικής διαδικασίας από τους διδάσκοντες με τη χρήση κλείδας 
παρατήρησης. Στην κλείδα, για κάθε στάδιο της διδακτικής διαδικασίας, 
καταγραφόταν η ανταπόκριση του κάθε μαθητή (αρνητική, μέτρια, θετική) σε κάθε ένα 
από τα εξής στοιχεία: ενεργός συμμετοχή/ενδιαφέρον – κατανόηση/αφομοίωση 
περιεχομένων – κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου – παραγωγή προφορικού 
λόγου – νοητικές δεξιότητες. Πρόθεση της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της πρόσθετης 
μαθησιακής αξίας ενός διεθνούς εξ αποστάσεως προγράμματος στη διδακτική πράξη 
και η διερεύνηση των επιδράσεών του στις επιδόσεις των μαθητών.  
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Καταληκτικές επισημάνσεις 

Στη συγκεκριμένη εισήγηση, με γνώμονα την ανάλυση των δεδομένων της κλείδας 
παρατήρησης, παρουσιάζονται αδρομερώς τα εξής ερευνητικά αποτελέσματα και 
συμπεράσματα. 

Υπήρξε θετική αποδοχή της πρακτικής από τους μαθητές και ενεργός εμπλοκή τους. Η 
ανακάλυψη της γνώσης μέσα από αυθεντικές καταστάσεις και δραστηριότητες, όπως 
η συνέντευξη και οι συνομιλίες με αληθινά πρόσωπα (http://www.innovation.edu.gr/), 
η εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία με φορείς έκανε την τάξη «να βγει από 
το καβούκι της» και τα παιδιά «να μάθουν πώς να μαθαίνουν» (Jonassen, 2010). Υπήρξε 
διευκόλυνση της προώθησης στάσεων και αξιών, καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και 
ανεξάρτητης σκέψης, ενώ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων 
επιχειρήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο 
κατανοήθηκαν οι διάφορες προβληματικές.  

Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) ενίσχυσε τη φυσική περιέργεια των μαθητών, 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος, ενώ παράλληλα τα παιδιά 
εξοικειώθηκαν σε ένα καινούργιο τρόπο προσέγγισης (κειμένων, πηγών). Το άτομο 
άλλωστε μαθαίνει αποτελεσματικότερα μέσα σε υπολογιστικά περιβάλλοντα 
συνεργατικής μάθησης (Μακρή-Μπότσαρη, & Ψυχάρης, 2005), ενώ πλεονέκτημα 
αποτέλεσε και η προσβασιμότητα σε νέες τεχνολογίες την οποία μπορούσε ο μαθητής 
να έχει κάθε στιγμή. Στη διάρκεια της δραστηριότητας σημειώθηκε επιτυχημένη 
αξιοποίηση της πολυαισθητηριακής αντίληψης των μαθητών με έμφαση στην οπτικο-
ακουστική επεξεργασία των πληροφοριών (Cope & Kalantzis, 2015). 

Παράλληλα, η γνώση του πολιτισμικού κεφαλαίου όλων των μαθητών είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας για την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο και την αρμονική 
συμβίωση μεταξύ τους. Λήφθηκε σοβαρά υπόψη η ηλικία των μαθητών (Α΄& Β΄ 
Λυκείου) και τα ενδιαφέροντά τους (κλίσεις, επιλογή κατεύθυνσης/ομάδας 
προσανατολισμού κ.λπ.), καθώς και το γεγονός ότι προέρχονταν από διαφορετικές 
περιοχές της πολης εξαιτίας της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου ελληνικού Λυκείου 
και δεν είχαν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους πέραν των ωρών 
διδασκαλίας. Η δράση αυτή ενίσχυσε τη συνεργασία των μαθητών και εκτός σχολείου 
είτε με συναντήσεις μετά το τέλος των μαθημάτων στο χώρο του σχολείου είτε μέσω 
του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος edmodo, ενώ τα παιδιά κατάφεραν να έρθουν πιο 
κοντά μέσα από όλες τις βιωματικές δράσεις που έλαβαν χώρα. Τα παραπάνω 
λειτούργησαν προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας και θετικά προς την 
ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών. 

Η χρήση της ξένης γλώσσας κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών, ενίσχυσε τις 
γλωσσικές -επικοινωνιακές δεξιότητες και καλλιέργησε τις νοητικές δεξιότητές τους 
μέσα από τη διαπραγμάτευση της έννοιας, ενώ αναδείχθηκε η χρήση της γλώσσας ως 
μέσου και ως εργαλείου μάθησης. Η αξιοποίηση της αγγλικής γλώσσας άλλωστε 
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αφορούσε και την αμοιβαία κατανόηση και τη βαθιά επίγνωση της διαφορετικότητας, 
αλλά και την ένταξη του ανθρώπου σε ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Αμερικής (Coyle, 2008). 

Καλλιεργήθηκε, ακόμη, η διεθνής ταυτότητα και η περιβαλλοντική συνείδηση των 
εμπλεκομένων (Κουκούλη, 2000). Οι μαθητές ένιωσαν ότι ανήκουν σε μία μεγάλη 
οικογένεια που τους αγκάλιασε και συνειδητοποίησαν ότι οι ενέργειές τους σήμερα στη 
δική τους χώρα επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας και το περιβάλλον (μη απονομή 
δικαίου, εκμετάλλευση και καταπάτηση δικαιωμάτων, καταστροφή περιβάλλοντος 
κ.α.) (Σπυροπούλου, 2001). Τέλος, η εμπλοκή τους σε μία παγκόσμια κοινότητα 
μάθησης ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση τους και συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να 
έχουν ένα όραμα ακόμη και σε τέτοιες δύσκολες περιόδους κρίσης. 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Αλμπανάκη, Ξ. (2013). Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των 
Νέων Τεχνολογιών, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης.  

Aronson, E. (1978). The jigsaw classroom, Oxford, England: Sage. 

Boal, A. (1998). The Legislative Theatre Book, London: Routledge.  

Brown, J. S., Collins, A. & Duguid, S. (1989). Situated cognition and the culture of 
learning. Educational Researcher, 18 (1), 32-42.  

Cope, B. & Kalantzis, M. (2015). "The Things You Do to Know: An Introduction to 
the Pedagogy of Multiliteracies." Pp. 1-36 in A Pedagogy of Multiliteracies: 
Learning By Design, edited by B. Cope and M. Kalantzis. London: Palgrave. 

Coyle, D. (2008). CLIL – a pedagogical approach. In N. Van Deusen-Scholl, & N. 
Hornberger, Encyclopedia of Language and Education, 2nd edition (pp. 97-
111), Springer.  

Κουκούλη, Μ. 2000. Συμπεράσματα από την εφαρμογή-ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κατά τη διάρκεια των 
σχολικών ετών 1995-1998 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Προαιρετικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα στη Σχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Kress, G. & T. van Leeuwen (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of 
Contemporary Communication. London: Edward Arnold 

2436

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Μακρή-Μπότσαρη, E. (2005). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών 
και αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Στο βιβλίο Επιμόρφωση σχολικών 
συμβούλων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης στο 
διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών και τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών: Επιμορφωτικό υλικό (σσ. 8-13). Αθήνα, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο.  

Perez- Cañado, M. L. (2012). CLIL Research in Europe: Past, Present, and Future, 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, v15, n3, 315-
341, 2012. 

Σπυροπούλου, Δ. 2001. Αποτίμηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη δεκαετία 
1991-2000. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 5, 155-166. 

Ξωχέλλης Π. (2010). Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 

ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών. 

Διαδικτυακές Αναφορές 

Computer Society, ACM (Computing Curricula) (2001). Available on: 
http://www.computer.org/portal/web/guest/home, προσπελάστηκε στις 
19/3/2016. 

Dodge, B., Some thoughts about WebQuests, San Diego State University, (1999). 
Available on: http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html, προσπελάστηκε 
στις 20/3/2016. 

Jonassen, D. (2010). Educational Psychology and Learning Technologies. Retreived 
from http://web.missouri.edu/jonassend/index.html, προσπελάστηκε στις 
20/3/2016.  

Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας για το World Class Scholars: 
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/2539-programma-world-class-
scholars.html. 

Κοινότητα Edmodo: www.edmodo.com. 

Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία: http://www.innovation.edu.gr. 

World Class Scholars: http://www.envisionsc.org/schools.php. 

Ιστολόγιο World Class Scholars: http://worldclassscholars.blogspot.gr/. 

2437

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.computer.org/portal/web/guest/home
http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
http://web.missouri.edu/jonassend/index.html
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/2539-programma-world-class-scholars.html
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/2539-programma-world-class-scholars.html
http://www.edmodo.com/
http://www.innovation.edu.gr/
http://www.envisionsc.org/schools.php
http://worldclassscholars.blogspot.gr/


Zelkowitz, Α. (2008, December 18). Six models for collaborative team teaching. 
Retrieved from http://blogs.scholastic.com/special_ed/2008/12/six-models-
for.html, προσπελάστηκε στις 20/3/2016. 

2438

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://blogs.scholastic.com/special_ed/2008/12/six-models-for.html
http://blogs.scholastic.com/special_ed/2008/12/six-models-for.html


Μελέτη περίπτωσης: Η χρήση του Edmodo στα ΚΔΒΜ Αλεξανδρούπολης στα 
πλαίσια εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. 

Ευσταθίου Δέσποινα 
Μ.Δ.Ε. 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
despoinaefstathiou@yahoo.gr 

Ιωαννίδου Κυριακή 
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
kyr.ioannidou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Με το παρόν άρθρο θέλουμε να παρουσιάσουμε μια μελέτη περίπτωσης για τη χρήση 
των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα η έρευνά μας 
στοχεύει στην πρόταση συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα μαθήματα γαλ-
λικών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Αλεξανδρούπολης, με την ένταξη και χρήση 
της πλατφόρμας Edmodo και έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διπλωματικής μετα-
πτυχιακής εργασίας. Καταρχήν, για να υλοποιήσουμε το πείραμά μας οριοθετήσαμε το 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηριχτήκαμε τόσο για να δημιουργήσουμε τις προτει-
νόμενες δραστηριότητες τόσο και για να διεξάγουμε την έρευνά μας. Σκιαγραφήσαμε 
το προφίλ του ενήλικα εκπαιδευόμενου και αναφερθήκαμε στις κυρίαρχες θεωρίες σχε-
τικά με την εκπαίδευση ενηλίκων τονίζοντας τη σημασία των Τεχνολογιών της Πλη-
ροφορίας και της Επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έ-
ρευνά μας συνιστά έρευνα δράσης (Catroux, 2002) και, ταυτόχρονα, μελέτη περίπτω-
σης (Roy, 2003). Το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη αποτέλεσαν τις μεθόδους συλ-
λογής δεδομένων στις οποίες βασιστήκαμε προκειμένου να εξαγάγουμε αξιόπιστα α-
ποτελέσματα. Τέλος, εκθέσαμε τα αποτελέσματά μας σχετικά με την ένταξη του κοι-
νωνικού δικτύου Edmodo αλλά και τα αποτελέσματα σχετικά με την προσθήκη επι-
πρόσθετου υλικού διευκρινίζοντας τα θετικά του σημεία καθώς και τις δυσκολίες που 
συναντήσαμε. 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικά δίκτυα, Edmodo, ΚΒΔΜ Αλεξανδρούπολης,  γαλλικά για 
τον τουρισμό 

Εισαγωγή 

Στην εποχή της πληροφορίας όπου οι ανάγκες για νέα δεδομένα συνεχώς αυξάνονται 
και κατ'επέκταση αυξάνονται και οι απαιτήσεις καθίσταται προφανές ότι η δια βίου 
εκπαίδευση είναι όχι απλώς επιθυμητή αλλά επιβεβλημένη (Κόκκος, 2005). Η από-
κτηση πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών δεν συνεπάγεται και το τέλος των σπουδών 
της ενήλικης ζωής, αλλά με το εφόδιο αυτό και με οδηγό την ανάγκη τόσο για την 
εξέλιξη της επιστήμης όσο και για την προσωπική εξέλιξη και ολοκλήρωσή του, κάθε 
ενήλικας φροντίζει για την συνεχή επικαιροποίηση αλλά και τη διεύρυνση των γνώ-
σεών του. 

Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η τεχνολογία. Μέσα από 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών προοδευτικά από 
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περισσότερα άτομα οι δυνατότητες για μάθηση διευρύνονται καθώς η πληροφορία γί-
νεται άμεσα προσιτή σε πληθώρα ατόμων. 

Με το παρόν άρθρο παρουσιάζεται η χρήση συμπληρωματικού παιδαγωγικού υλικού 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου 
Εdmodo. Ο κυρίαρχος λόγος που πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε συμπλη-
ρωματικό υλικό ήταν η απουσία δραστηριοτήτων προφορικής κατανόησης στο παιδα-
γωγικό υλικό που παρέχεται από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα η 
έρευνα μας αποτελεί μελέτη περίπτωσης και διεξήχθη στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Αλεξανδρούπολης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γαλλικά για τον τουρισμό». 

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα περιγράψουμε τις κυρίαρχες θεωρίες σχετικά με την 
εκπαίδευση ενηλίκων στις οποίες βασιστήκαμε για την κατάρτιση του υλικού μας. Πα-
ράλληλα, δώσαμε έμφαση στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Ε-
πικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έπειτα θα παρουσιάσουμε το μεθοδολο-
γικό πλαίσιο της έρευνάς μας αναλύοντας τα είδη έρευνας καθώς και τους τρόπους 
συλλογής δεδομένων στους οποίους στηριχθήκαμε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Α-
φού παρουσιάσουμε το ερευνητικό πλαίσιο καθώς και τα αποτελέσματα της ένταξης 
του κοινωνικού δικτύου Edmodo στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα παρουσιάσουμε τα 
συμπεράσματα καθώς και τις προοπτικές ένταξης της πλατφόρμας Edmodo στο πλαί-
σιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η εκπαίδευση ενηλίκων όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Rogers (1996,112) είναι ένα 
«αχανές πεδίο». Τα τελευταία 35 χρόνια οι ερευνητές προσπάθησαν να βρουν τον 
τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικοι. Ωστόσο δεν υπάρχει μία θεωρία πρότυπο. 
Κάθε εκπαιδευτής επιλέγει τη θεωρία ή τις θεωρίες ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τις 
εμπειρίες του. Για τη διεξαγωγή της έρευνας μας και για τη δημιουργία των δραστη-
ριοτήτων λάβαμε υπόψη μας τα παρακάτω: 

• Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την πραγματική ζωή 
των εκπαιδευομένων γιατί οι ενήλικες θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές με την 
καθημερινότητα τους σύμφωνα με την ανδραγωγική του Knowles (1980), την κοι-
νωνική αλλαγή του Freire (1977) και τη θεωρία του Dewey (1933). Επίσης, για να 
μπορέσουν να αφομοιώσουν καλύτερα τις καινούριες γνώσεις, η ύλη πρέπει να α-
νταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Μόνο τότε συντελείται ουσιαστική μάθηση. Ό-
πως άλλωστε επισημαίνει και ο Gerhardt Heinz- Peter (1993,1) «o μαθητής πρέπει 
να καταλαβαίνει τη δικιά του πραγματικότητα στα πλαίσια μιας δραστηριότητας». 

• Οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρ-
κεια της εκπαίδευσης τους. Σύμφωνα με τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας μάθη-
σης του Mezirow (1990) και τη συνθετική προσέγγιση του Jarvis (1995) τα βιώματα 
των εκπαιδευομένων τους βοηθάνε να συμμετέχουν ενεργά και να έχουν καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα.  
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• Η θεωρία της προσωποκεντρικής προσέγγισης (Rogers, 1961) δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στην αυτοαξιολόγηση γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν περισσότερα 
κίνητρα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Όπως άλλωστε επισημαίνει και ο 
Rogers (1969, 114) « η ανεξαρτησία, η δημιουργικότητα και η αυτονομία ευνοούνται 
όταν η αυτοκριτική και η αυτοαξιολόγηση  κυριαρχούν στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία». 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι θεμελιώδης γιατί δεν αποτελεί το μοναδικό φορέα 
γνώσης, δεν κρίνει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους του, συμμετέχει στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία σαν μέλος της ομάδας, ενδιαφέρεται για τους εκπαιδευόμενους 
του, τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από το διάλογο και 
τους ενθαρρύνει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου να 
εκπληρώσουν τους στόχους τους. Γίνεται ο «διευκολυντής» της γνώσης. (Rogers, 
1961) 

• Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Aναφοράς για τις γλώσσες (2000, 15) και την προ-
σέγγιση με προσανατολισμό στη δράση που θεωρούν τον χρήστη και το μαθητή μιας 
γλώσσας  πρωτίστως ως «κοινωνικούς παράγοντες», δηλαδή ως μέλη μιας κοινωνίας 
που πρέπει να φέρουν εις πέρας καθήκοντα (τα οποία δε σχετίζονται απαραίτητα με 
τη γλώσσα) σε ένα δεδομένο σύνολο περιστάσεων, σε συγκεκριμένο περιβάλλον και 
σε κάποιο ιδιαίτερο πεδίο δράσης. 

Μεθοδολογία 

Επιλέξαμε ως πεδίο έρευνας την εκπαίδευση ενηλίκων γιατί στις μέρες μας αποτελεί 
ένα τομέα σε πλήρη ανάπτυξη. Οι ενήλικες συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης 
γιατί επιθυμούν είτε να ανανεώσουν τα προσόντα τους είτε να αποκτήσουν καινούριες 
γνώσεις. Επιπλέον πρόκειται για ένα κοινό που διαφοροποιείται από τους ανήλικους 
μαθητές όσον αφορά τις ανάγκες και τον τρόπο μάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε στα ΚΔΒΜ Αλεξανδρούπολης 
από τις 29 Φεβρουαρίου έως 18 Μαΐου 2016, το τμήμα μας αποτελούταν από 17 ενή-
λικες και τα μαθήματα λάμβαναν χώρα μια φορά την εβδομάδα και είχαν διάρκεια δυο 
ώρες. Η έρευνα μας εστίασε σε δύο μέρη: στον εκσυγχρονισμό του μαθήματος των 
γαλλικών στα ΚΔΒΜ Αλεξανδρούπολης και στην πρόταση συμπληρωματικού εκπαι-
δευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα θέλαμε να προσαρμόσουμε 
το μάθημά μας στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων μας προτείνοντας δραστη-
ριότητες σύμφωνες με τις προαναφερθείσες θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, 
ένας από τους στόχους μας ήταν να παρουσιάσουμε τις απόψεις των εκπαιδευομένων 
σχετικά με την ένταξη της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μελετή-
σουμε αν η πλατφόρμα βοήθησε το κοινό μας να είναι πιο αυτόνομο, να προχωρά με 
τους δικούς του ρυθμούς και να έχει περισσότερα κίνητρα κατά τη διάρκεια των μαθη-
μάτων. 
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Η πλατφόρμα Edmodo(www.edmodo.com) είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο απευ-
θύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί-
ται ευρέως στην εκπαίδευση (Holland & Muilenburg, 2011· Thongmak, 
2013·Paliktzoglou, 2014). Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε τη συγκεκριμένη πλατ-
φόρμα είναι οι ακόλουθοι: 

1. Είναι εύκολη στη χρήση της και δε χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις. 
2. Είναι ασφαλής καθώς τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευόμενων καθώς ο εκπαι-

δευτής δημιουργεί κλειστές ομάδες και δίνει τον κωδικό της ομάδας στους εκπαιδευ-
όμενους, 

3. Είναι δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις. 
4. Είναι πολύ απλή στη χρήση της τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τους εκπαιδευό-

μενους. 
5. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των ομά-

δων του, να βαθμολογεί τις εργασίες τους αλλά και να δημιουργήσει on line διαγωνί-
σματα όπως σωστό/λάθος, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών. 

Στις ανθρωπιστικές επιστήμες συχνά συμβαίνει οι μελέτες να ανήκουν σε περισσότερα 
από έναν τύπο έρευνας (Τσοπάνογλου, 2010, 26). Η έρευνά μας συνιστά ταυτόχρονα 
μελέτη περίπτωσης και έρευνα δράσης. Θεωρούμε ότι η μελέτη περίπτωσης ήταν κα-
τάλληλη γιατί θέλαμε να εντοπίσουμε βραχυπρόθεσμα τις αντιδράσεις και τις στάσεις 
των εκπαιδευομένων μας σχετικά με την ένταξη του  Edmodo στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Παράλληλα η μικρή διάρκεια των μαθημάτων σε συνδυασμό με τον αριθμό 
των εκπαιδευομένων δικαιολογεί απόλυτα την επιλογή μας. Σύμφωνα με τον McNiff 
(1995, 3) «η έρευνα δράσης είναι ένα πρακτικός τρόπος να εξετάσει κάποιος την πρα-
κτική του με στόχο να ελέγξει αν είναι όπως θα ήθελε και στη συνέχεια να τη βελτιώσει». 
Σχετικά με τις μεθόδους συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολό-
γιο πριν την εμπειρία των ενηλίκων , προκειμένου να σκιαγραφήσουμε το προφίλ τους 
και να καταγράψουμε τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Mucchielli, 1968). Επίσης, χρησιμοποιήσαμε και την ημι-δομημένη συνέντευξη 
(Lefèvre, 2006) μετά την εμπειρία των ενήλικων στην πλατφόρμα προκειμένου για να 
επαληθεύσουμε τις υποθέσεις μας και για να εξαγάγουμε συμπεράσματα συγκεκριμένα 
και λεπτομερή. 

Επομένως για την πραγματοποίηση της έρευνας μοιράσαμε ερωτηματολόγια στους εκ-
παιδευόμενους μας για να σκιαγραφήσουμε το προφίλ και για να ανιχνεύσουμε τις α-
νάγκες τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως προστάζουν οι αρ-
χές της εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. Θεωρητικό υπόβαθρο). Αφού αναλύσαμε τα δεδο-
μένα των ερωτηματολόγιων δημιουργήσαμε το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό 
και το αναρτήσαμε στην πλατφόρμα του Edmodo. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε 
συνεντεύξεις με τους εκπαιδευόμενους μας και τις αναλύσαμε για να επαληθεύσουμε 
τους στόχους μας σχετικά με την ένταξη και τη χρήση της πλατφόρμας κατά τη διάρ-
κεια των μαθημάτων στα ΚΔΒΜ Αλεξανδρούπολης. 
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Εφαρμογή και αποτελέσματα στη διδακτική πράξη 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως στην έρευνά μας προτείναμε συμπληρωματικό 
εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πλατφόρμας Edmodo. Αποφασίσαμε να μην χρησιμοποι-
ήσουμε την πλατφόρμα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δια ζώσης αλλά να την εντά-
ξουμε ως εργαλείο μάθησης στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, το 
μάθημα εξ αποστάσεως λειτουργεί συμπληρωματικά στα δια ζώσης μαθήματα. Πή-
ραμε αυτή την απόφαση επειδή θέλαμε οι εκπαιδευόμενοι μας να είναι πιο ευέλικτοι 
με τα ωράρια τους, να δουλεύουν με τους δικούς τους ρυθμούς και  να είναι υπεύθυνοι 
για τη μάθηση τους ενισχύοντας την αυτονομία τους, σύμφωνα με τις αρχές της ανοι-
κτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Peraya, 2005). 

Ελλείψει χώρου στο παρόν άρθρο, τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήσαμε (κενά και 
συμπληρωμένα) καθώς και οι απομαγνητοφωνήσεις από τις συνεντεύξεις βρίσκονται 
στα παραρτήματα της διπλωματικής εργασίας της συγγραφέως που διατίθεται από τη 
βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε, η εμπειρία της ένταξης της πλατφόρμας Ed-
modo στα ΚΔΒΜ Αλεξανδρούπολης είχε θετικές επιπτώσεις στους εκπαιδευόμενους 
μας. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ήταν θετικοί ως προς τη χρήση της πλατφόρμας κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους γιατί ήταν «ευχάριστη», «χρήσιμη» και ένας 
«πρωτότυπος τρόπος μάθησης». 

• Οι προτεινόμενες δραστηριότητες στην πλατφόρμα εμπλούτισαν το εγχειρίδιο που 
διδάσκονταν στα δια ζώσης μαθήματα καθώς έδωσαν στους εκπαιδευόμενους τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες δίνοντας έμφαση 
στην προφορική κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα «η επαφή με την καθημερινή 
γλώσσα» και « η εξοικείωση με τη γαλλική προφορά» αποτέλεσαν πολύτιμα εργα-
λεία και τους βοήθησαν στην ταχύτερη εκμάθηση της γλώσσας.  

• Παρατηρήσαμε ότι η αυτονομία των εκπαιδευόμενων μας ενισχύθηκε μέσω της 
πλατφόρμας επειδή μπόρεσαν να δουλέψουν ακολουθώντας τους δικούς τους ρυθ-
μούς χωρίς τη συνεχή παρουσία του εκπαιδευτή (Mangenot,1994)  και πραγματο-
ποίησαν τις δραστηριότητες δίνοντας έμφαση στα λάθη τους μέσω της διαδικασίας 
της αυτοαξιολόγησης.  

• Διαπιστώσαμε ότι τα κίνητρα των εκπαιδευομένων αυξήθηκαν μετά την ένταξη της 
πλατφόρμας. Ο διαδραστικός χαρακτήρας της πλατφόρμας σε συνδυασμό με τη 
θέλησή τους για μάθηση τους οδήγησαν στην εκπλήρωση όλων των δραστηριοτή-
των, οι οποίες τους βοήθησαν να αφομοιώσουν καλύτερα την διδασκόμενη ύλη. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους «η πλατφόρμα έκανε πιο ενδιαφέρον το μάθημα», « 
αύξησε το ενδιαφέρον τους» και «ήταν πιο εύκολο να μάθουν τη γλώσσα». 

Ωστόσο οι εκπαιδευόμενοι μας συνάντησαν και δυσκολίες κατά τη διάρκεια ένταξης 
και χρήσης της πλατφόρμας. Καταρχήν ορισμένοι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν πρόσβαση 
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σε υπολογιστή, κάτι που τους εμπόδισε να πραγματοποιήσουν όλες τις δραστηριότητες 
που ανεβάσαμε στην πλατφόρμα. Αν και υπάρχει εφαρμογή της πλατφόρμας για τα 
κινητά τηλέφωνα και τις ταμπλέτες, δεν παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιούν 
και να στέλνουν τις εργασίες τους. Με την εφαρμογή λάμβαναν μόνο ειδοποιήσεις όταν 
κάποιος από την ομάδα δημοσίευε σχόλιο. Επίσης ένα εμπόδιο που συνάντησαν οι ε-
νήλικες εκπαιδευόμενοι μας ήταν η έλλειψη χρόνου. Αν και ήθελαν να αφιερώσουν 
περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα δεν το κατάφεραν εξαιτίας επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, γεγονός σύνηθες στην εκπαίδευση ενηλίκων (Carp, Pe-
terson & Roelfs ,1974). 

Έπειτα από την εμπειρία μας διαπιστώσαμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λειτούρ-
γησε θετικά για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι αυτονομήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Επίσης, η διαδραστικότητα της πλατφόρμας τους έ-
δωσε περισσότερα κίνητρα για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Γι’ αυτό το λόγο 
ήταν πάρα πολύ θετικοί στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν ξανά την πλατφόρμα 
γιατί πιστεύουν ότι αυτός ο τρόπος μάθησης αποτελεί το μέλλον στον τομέα της εκπαί-
δευσης ενηλίκων. Ωστόσο, ήταν τελείως αντίθετοι στην προοπτική πραγματοποίησης 
των μαθημάτων μόνο μέσω της πλατφόρμας γιατί πιστεύουν ότι η άμεση επαφή με τον 
εκπαιδευτή είναι απαραίτητη για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. 

Συμπεράσματα και προοπτικές 

Παρατηρώντας τη χρήση του κοινωνικού δικτύου Edmodo από ενήλικες εκπαιδευόμε-
νους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Αλεξανδρούπολης καταλήγουμε ότι στην σημε-
ρινή εποχή είναι αναγκαία η εξέλιξη του τρόπου διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας. 
Η χρήση του κοινωνικού δικτύου Edmodo αξιολογήθηκε από τους διδασκόμενους τη 
γαλλική γλώσσα θετικά καθώς θεώρησαν ότι είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που τους 
βοήθησε να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη γλώσσα. Επιπρόσθετα ένιωσαν αυ-
τόνομοι, γεγονός που τους έδωσε παραπάνω κίνητρα για να ασχοληθούν με την εκμά-
θηση της γαλλικής γλώσσας. Κατά συνέπεια αποδεικνύεται ότι οι διδασκόμενοι είναι 
έτοιμοι να δεχτούν εκσυγχρονισμένες μεθόδους διδασκαλίας ενώ η χρήση κοινωνικών 
δικτύων όχι μόνο δεν τους ξενίζει αλλά τους ευχαριστεί δεδομένης της εισβολής του 
διαδικτύου και των προσφερόμενων μέσω αυτού επιλογών στη ζωή του καθενός. 

Η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε 
διδάσκοντα. Ωστόσο για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια πρέπει οι καθηγητές της 
γαλλικής γλώσσας να είναι ανοιχτοί στη χρήση νέων τεχνολογιών για την εκμάθηση 
της γλώσσας αλλά και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης να εκσυγχρονιστούν, να προσαρ-
μοστούν στις απαιτήσεις της εποχής και να εντάξουν τις νέες μεθόδους εκμάθησης της 
γλώσσας στο πρόγραμμά τους. Η γλώσσα είναι ζωντανή και εξελίσσεται και κατ'επέ-
κταση πρέπει να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζεται και ο τρόπος διδασκαλίας της. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αναλύονται ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι τάξεις εκμάθησης ξένων γλωσσών στις οποίες συμμετέχουν ενήλικες εκπαιδευόμε-

νοι. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων προτείνεται η χρήση παιχνιδιών. Η 

χρήση της τεχνολογίας και των Τ.Π.Ε. δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να εν-

σωματώσουν ηλεκτρονικά, ψηφιακά ή διαδικτυακά παιχνίδια στη διδασκαλία της ξέ-

νης γλώσσας με σκοπό τη γλωσσομάθεια αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα ακόμα εργα-

λείο που έχουν στη διάθεση τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι για να επιλύσουν 

πιθανά προβλήματα. Τέλος, αναφέρεται ποιοι είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν τη 

εφαρμογή παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: παιχνίδια, γλωσσομάθεια, εκπαίδευση ενηλίκων, προβλήματα 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η γλωσσομάθεια θεωρείται απαραίτητο προσόν στην επαγγελμα-

τική και κοινωνική ζωή. Για το λόγο αυτό όλο και περισσότεροι ενήλικες εντάσσονται 

σε τμήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας με σκοπό να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να 

αναπτύξουν το επίπεδο γλωσσομάθειας που ήδη κατέχουν. Τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι τάξεις των ενηλίκων έχουν συνήθως ιδιαιτερότητες και διαφέρουν από 

αυτά των παιδιών. Για το λόγο αυτό χρειάζεται μια καινοτόμα προσέγγιση. Στην πα-

ρούσα εργασία γίνεται απόπειρα να εξερευνηθεί κατά πόσο πολλά από αυτά προβλή-

ματα μπορούν να λυθούν μέσω των παιχνιδιών. Επιπλέον, με τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας εξετάζεται αν τα ηλεκτρο-

νικά, ψηφιακά ή διαδικτυακά παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα 

οφέλη και λύσεις. Κλείνοντας, σημαντικό είναι να αναφερθούν και τα εμπόδια που 

προκύπτουν και αποτρέπουν την εφαρμογή των παιχνιδιών στις τάξεις γλωσσομάθειας 

των ενηλίκων. 

Επίλυση των προβλημάτων μέσω παιχνιδιών 

Tα τελευταία χρόνια αρκετοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι τα παιχνίδια παρουσιάζουν 

εκπαιδευτική αξία και δεν αποτελούν απλά δραστηριότητες που γεμίζουν το χρόνο 

μέσα στην τάξη όπως πιστεύουν αρκετοί δάσκαλοι (Uberman, 1994).  

2447

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Τα παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εναλλαγή και ποικιλία στις δραστη-

ριότητες της τάξης καθώς είναι δυνατόν να εξασκούν συνδυαστικά τις 4 δεξιότητες 

(κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) (Aslanabadi & Rasouli, 

2013), να «σπάνε τον πάγο» (Richard-Amato, 1988) και να μειώνουν το άγχος που 

αισθάνονται αρκετοί μαθητές (Chen, n.d.). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων συχνά χρησιμο-

ποιούν παιχνίδια στην εναρκτήρια συνάντηση πχ. συνεντεύξεις, «Δυο αλήθειες κι ένα 

ψέμα», «’Εχετε ποτέ…» κ.α. Το άγχος είναι πολλές φορές η αιτία για τη χαμηλή από-

δοση των ενηλίκων. Η συγκέντρωση και η μνήμη πλήττονται και συνεπώς χάνονται 

όλα τα χρήσιμα για τη μάθηση εργαλεία (Gibbs and Habeshaw ό.α. στο Teall, 1997). 

Το άγχος των εκπαιδευομένων είναι δυνατό να πηγάζει από παλιές κακές εμπειρίες που 

κουβαλούν από προηγούμενες φορές που συμμετείχαν στην εκπαίδευση (Teall, 1997). 

Οι ενήλικες φοβούνται την αποτυχία γι αυτό και συχνά έχουν υπερβολικές, μη ρεαλι-

στικές προσδοκίες από τον εαυτό τους (Teall, 1997). Σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί 

χαλαρή ατμόσφαιρα, συντελείται πραγματική μάθηση και οι μαθητές είναι σε θέση να 

ανακαλούν και να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που έχουν ήδη ακούσει ή μάθει (Silvers 

ό.α. στο Uberman, 1994). Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, σε έρευνα που διεξήγαγαν οι 

Huyen και Nga (2003) δηλώνουν ότι κατάφεραν να μάθουν γρηγορότερα και να θυ-

μούνται για περισσότερο καιρό όσα διδάχθηκαν, σ’ ένα χαλαρό περιβάλλον χωρίς άγ-

χος.  

Όσοι μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα έρχονται συχνά αντιμέτωποι με άγνωστο λεξιλόγιο 

το οποίο είτε δε συγκρατούν είτε χρησιμοποιούν λαθεμένα γιατί είτε δεν το έχουν κα-

τανοήσει με το σωστό τρόπο στο μυαλό τους, είτε γιατί δεν έχουν εξασκηθεί αρκετά ή 

γιατί το λεξιλόγιο αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους 

(Rohani & Pourgharib, 2013). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ενηλίκων εκπαιδευομέ-

νων είναι ότι χρησιμοποιούν τις προηγούμενες εμπειρίες για την κατάκτηση νέων γνώ-

σεων (Knowles ό.α. στο DiZazzo-Miller & Pellerito, 2011). Όταν νέες γνώσεις συνδέ-

ονται ενεργά με προϋπάρχουσες εμπειρίες αυτό βοηθά να σχηματιστούν στέρεα σχή-

ματα γνώσεις στον εγκέφαλο (DiZazzo-Miller & Pellerito, 2011) διαδικασία την οποία 

μπορεί να βοηθήσει η διαδικασία των παιχνιδιών καθώς λειτουργεί βιωματικά. Η 

χρήση των παιχνιδιών μπορεί να βοηθήσει και σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

εκμάθησης μια ξένης γλώσσας: τη δυσκολία να συγκρατήσουν οι διδασκόμενοι στη 

μνήμη τους το λεξιλόγιο που μαθαίνουν. Οι λίστες λέξεων δεν αποτελούν μια επιτυχη-

μένη πρακτική σύμφωνα με μελέτες αλλά και γνώμες διδασκομένων καθώς εκτός από 

κουραστικές δεν είναι και αποτελεσματικές (Huyen & Nga, 2003). Με τη χρήση παι-

χνιδιών με λέξεις δημιουργούνται ευκαιρίες να χρησιμοποιήσει ο μαθητής τη γλώσσα 

για να επικοινωνήσει, να ανταλλάξει πληροφορίες και να εκφραστεί (Wright, 

Betteridge and Buckby ό.α. στο Huyen & Nga, 2003) να συσχετίσει συνεπώς τη 

γλώσσα με τις δικές του εμπειρίες. Παίζοντας λεξιλογικά παιχνίδια γίνεται επανάληψη 

και ανάκτηση του λεξιλογίου από τη μνήμη. Αυτή η τεχνική προκαλεί ανακύκλωση 

των λέξεων που οι μαθητές έχουν διδαχθεί και στοχεύει στο να περάσουν από τη βρα-

χύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη όπου θα αποθηκευτούν ως στέρεα γνώση πια 

(Korpowski, n.d.). Η συνεχής επανάληψη και έκθεση στη νέα γνώση ενισχύει τις δια-

συνδέσεις των νεύρων με τη νέα γνώση όπως αυτή έχει αποθηκευτεί στον εγκέφαλο 
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(DiZazzo-Miller & Pellerito, 2011). Για την εξάσκηση του λεξιλογίου χρησιμεύουν 

παιχνίδια όπως το bingo, το domino, παιχνίδια μνήμης με εικόνες, παιχνίδια αναζήτη-

σης όπως το «Μαντέψτε Ποιος», αλλά και παιχνίδια που συναντάμε στο διαδίκτυο και 

εξασκούν συγκεκριμένο λεξιλόγιο με αντιστοίχιση, κατηγοριοποίηση κ.α. 

Τα παιχνίδια προσφέρουν ευκαιρίες για επικοινωνιακή εξάσκηση στη γλώσσα σε ένα 

περιβάλλον παρόμοιο με αυτό στο οποίο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα στην καθημερινή 

ζωή (Zdybiewska ό.α. στο Uberman, 1994). Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι εκτός του ότι 

θέλουν διαρκώς να συσχετίζουν τη νέα γνώση με τις εμπειρίες τους, θέλουν να είναι σε 

θέση να αντιληφθούν το σκοπό για τον οποίο γίνεται μια δραστηριότητα. Είναι επικε-

ντρωμένοι στη μάθηση και τους ενδιαφέρει η γνώση που αποκτούν να λύνει προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν και να έχει εφαρμογές στην πραγματική ζωή (Knowles ό.α. 

στο DiZazzo-Miller & Pellerito, 2011). Χρήσιμα σε μια τέτοια περίπτωση μπορούν να 

φανούν τα παιχνίδια ρόλων όπου οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε συνθήκες που προ-

σομοιάζουν στην καθημερινή ζωή π.χ. ψώνια σε ένα κατάστημα, τηλεφώνημα σ’ ένα 

ιατρείο κλπ. 

Τα παιχνίδια είναι χρήσιμα και στο να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών 

άρα και τις προσπάθειες τους να γίνονται καλύτεροι (Thiagarajan, Wright, Betteridge, 

& Buckby ό.α. στο Aslanabadi & Rasouli, 2013). Όταν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

αποφασίζουν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία αντιμετωπίζουν εμπόδια ό-

πως η έλλειψη χρόνου (Καραλής, 2013). Συχνά ο χρόνος που αφιερώνουν στην ακα-

δημαϊκή ενασχόληση είναι χρόνος που στερούν από την οικογένεια, την εργασία ή την 

προσωπική τους ανάπαυση και ψυχαγωγία. Η προσοχή που δίνουν οι εκπαιδευόμενοι 

στο μάθημα είναι ζωτικής σημασίας και αυτό διότι η έλλειψη προσοχής είναι δυνατό 

να μειώσει την αποδοτικότητα της μάθησης (DiZazzo-Miller & Pellerito, 2011). Η ε-

νεργή συμμετοχή φέρνει τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και οι θεωρητικοί συ-

στήνουν τη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων που προάγουν τη συμμετοχή, τη διαδραστι-

κότητα και το βιωματικό χαρακτήρα της μάθησης (Teall, 1997).  

Πέρα από τα οφέλη στη μνήμη και την απόδοση, τα παιχνίδια έχουν και οφέλη κοινω-

νικού χαρακτήρα για τους μαθητές (Kumar & Lightner, 2007). Συχνά στα τμήματα 

ενηλίκων συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν το ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας 

ή την ίδια μητρική γλώσσα (πχ. τμήματα μεταναστών, προσφύγων) και αυτό δυσχεραί-

νει αρκετά την επικοινωνία. Επιπλέον, σε κάθε ομάδα ορισμένα μέλη παρουσιάζουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, μιλούν και συμμετέχουν ελάχιστα στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία. Τα μέλη αυτά όχι μόνο μιλούν και συνεισφέρουν ελάχιστα στην ομαδική διεργασία 

αλλά δεν προσφέρουν ανατροφοδότηση στους συναδέλφους τους δυσχεραίνοντας επι-

πλέον την επικοινωνία (Satir ό.α. στο Πολέμη – Τοδούλου, 2005). Ενδεχομένως αισθά-

νονται ανασφάλεια να εκφέρουν άποψη ή φόβο πως δεν έχουν κάτι σημαντικό να πουν 

ή θα κάνουν λάθη. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ανάπτυξη 

κ προώθηση ενός κλίματος μέσα στην τάξη που να δίνει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε 

όλους. Αφετέρου, είναι σημαντικό να υπάρχει στην τάξη ένα κλίμα που αποδέχεται τη 

«λανθασμένη» συμπεριφορά, δίνει το σήμα ότι τα λάθη είναι αφορμή για μάθηση και 
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ότι ο πειραματισμός είναι αναγκαίος στη διαδικασία της μάθησης (Πολέμη – Τοδού-

λου, 2005). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ευνοείται η σύνθεση μικρών ομάδων στις οποίες 

οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια να εκφραστούν, να διαφωνήσουν ή να ζητήσουν βοήθεια 

(Jacobs & Kline Liu ό.α. στο Aslanabadi & Rasouli, 2013) αλλά και ουσιαστικά παρα-

κινούνται να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ομαδικά παιχνίδια 

δίνουν την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να σχηματίσουν υποομάδες, να ανακυκλώ-

νουν τη σύνθεση αυτών και να γνωρίσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Αυτό μπο-

ρεί να αντιμετωπίσει επαρκώς και τα προβλήματα συνοχής σε μια ομάδα, που προκύ-

πτουν τυχόν συγκρούσεις εξαιτίας της αυξημένης ετερότητας και των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Οι διαφορές που προκύπτουν στις απόψεις, τις 

στάσεις την κουλτούρα και τις συνήθειες που ο καθένας κουβαλά εκλαμβάνονται από 

πολλούς εκπαιδευόμενους ως αποτρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη οικείων σχέσεων 

(Triandis & Vassiliou ό.α. στο Πολέμη – Τοδούλου, 2005). Η χρήση δραστηριοτήτων 

και παιχνιδιών στην τάξη ενθαρρύνει την ενεργή διαδικασία της μάθησης, τη συνεργα-

σία και τη διαδραστικότητα (Reuben ό.α. στο Kumar & Lightner, 2007). Πέρα από τα 

οφέλη στο εκπαιδευτικό αντικείμενο και στη σύνθεση των ομάδων τα παιχνίδια ανα-

πτύσσουν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα (Ersoz ό.α. στο Aslanabadi & Rasouli, 

2013) αλλά και ενισχύουν την ευγενή άμιλλα των συμμετεχόντων. Παιχνίδια που παί-

ζονται σε ομάδες είναι συχνά τα επιτραπέζια που ταυτόχρονα αναπτύσσουν τη γλωσ-

σομάθεια σε διάφορους τομείς (γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά), ειδικά αν αναπτυ-

χθούν από τον εκπαιδευτή και προσαρμοστούν στις ανάγκες της τάξης. Άλλα τέτοια 

παιχνίδια είναι η παντομίμα (πχ με τίτλους ταινιών), η επίλυση ιστοριών μυστηρίου και 

το taboo. 

Τεχνολογία, παιχνίδια και επίλυση προβλημάτων 

Σε μια εποχή που θεωρείται ψηφιακή ο μαθητής αλλά και ο δάσκαλος έχουν πολλές 

επιλογές. Οι Τ.Π.Ε. στηρίζουν τις σύγχρονες αρχές της μάθησης και της κατάκτησης 

της γλώσσας (Md Yunus, Nordin, Salehi, Sun, & Embi, 2013). Η τεχνολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όσους διδάσκουν για να ενσωματώσουν το ηλεκτρονικό ή ψη-

φιακό ή διαδικτυακό παιχνίδι στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Το δια-

δίκτυο προσφέρει μια πληθώρα ιδεών αλλά και εργαλείων τα οποία βοηθούν κάθε εκ-

παιδευτή να σχεδιάσει παιχνίδια και δραστηριότητες που να καλύπτουν τις ανάγκες 

των εκπαιδευομένων του. Απ’ την άλλη ο μαθητής μπορεί να απολαύσει τη μάθηση 

μέσα από τα πλεονεκτήματα των παιχνιδιών και της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. έχει θετική επίδραση στη διδασκαλία 

των ξένων γλωσσών (Isisag, 2013). Έρευνες δείχνουν ότι τα σημαντικότερα οφέλη της 

χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου είναι 

ότι κεντρίζει την προσοχή των εκπαιδευομένων, διευκολύνει τη μάθηση, αναπτύσσει 

το λεξιλόγιο και δίνει νόημα στη γνώση (Yunus, Nordin, Salehi, Sun, & Embi, 2013). 

Όσοι μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα έχουν συνήθως λίγες ευκαιρίες να την εξασκούν ο-
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πότε η χρήση των υπολογιστών για γλωσσικά παιχνίδια προσφέρει ευκαιρίες εξάσκη-

σης (Brown ό.α. στο Kim, 2010) και επαφής με αυθεντική γλώσσα με αυτή που συνα-

ντάμε στον αληθινό κόσμο, στοιχείο που λείπει απ τα βιβλία (Wood ό.α. στο Kim, 

2010). H χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των ψηφιακών παιχνιδιών είναι 

αυτή που γεφυρώνει τον έξω κόσμο με τον κόσμο της τάξης (Reinders, 2012). Όσοι 

ενσωματώνουν ηλεκτρονικά παιχνίδια στη διδασκαλία το κάνουν βασιζόμενοι στην υ-

πόθεση ότι η επιτυχημένη μάθηση είναι κομμάτι του κοινωνικού περιβάλλοντος και 

της ζωής των μαθητών και από τη φύση της ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη δια βίου 

μάθηση (Reinders, 2012).  

Το διαδίκτυο προσφέρει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους την ευελιξία και την άνεση 

να εξασκούνται και από το σπίτι ή από άλλους χώρους εκτός της τάξης. Προσφέρει 

δηλαδή την πολύτιμη προσβασιμότητα και τις ευκαιρίες που πολλοί στερούνται ώστε 

να συμμετέχουν στη μάθηση (Isisag, 2013). Χαρακτηριστικό των ενηλίκων εκπαιδευ-

ομένων είναι η πληθώρα υποχρεώσεων που καλούνται να εκπληρώσουν κάθε μέρα. Οι 

ευκαιρίες για εξάσκηση παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνίδια στο διαδίκτυο πληθαίνουν 

αφού μπορεί κάποιος να εξασκηθεί όπου θέλει και για όσο χρόνο θέλει. Συνεπώς κά-

νοντας χρήση υπολογιστών, τηλεφώνων ή tablet οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και να κάνουν εξάσκηση της γλώσσας 

εκτός των στενών χωροταξικών και χρονικών ορίων της τάξης. Αξίζει να αναφερθεί 

και το στοιχείο της επανάληψης (Isisag, 2013). Ο χρήστης μπορεί να επιστρέφει και να 

παίζει το παιχνίδι ξανά και ξανά αξιοποιώντας τις γνώσεις που συνέλλεξε από προη-

γούμενα λάθη και μπορεί να συνεχίσει να παίζει μέχρι να βελτιωθεί ή ακόμα και να 

τελειοποιήσει τα σκορ και συνεπώς τις γνώσεις του πάνω στο διδασκόμενο αντικεί-

μενο. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί και ο παράγοντας κόστος που φαίνεται να έρχεται πρώ-

τος σύμφωνα με την έρευνα του Καραλή (2013) ως εμπόδιο για τη συμμετοχή των 

ενηλίκων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τα παιχνίδια εκμάθησης που προσφέρονται 

στο διαδίκτυο είναι συνήθως δωρεάν ή με μικρό κόστος και γενικότερα οι υπηρεσίες 

που μπορεί να απολαύσει κανείς είναι υψηλές (Isisag, 2013). ενώ δεν εμπλέκουν κό-

στος μετακίνησης και απαλλάσσουν από το χρόνο που σπαταλά κανείς ώστε να παρευ-

ρεθεί σε μια δια ζώσεις διάλεξη.  

Όσοι διδάσκουν τάξεις ενηλίκων συχνά αντιμετωπίζουν πολυπληθή τμήματα στα οποία 

οι εκπαιδευόμενοι συχνά δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας. Η κατά-

σταση αυτή δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στη μάθηση αλλά και στο συναισθημα-

τικό και επικοινωνιακό κλίμα της ομάδας. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θέλουν να βλέ-

πουν τις προσδοκίες τους να εκπληρώνονται όταν προσέρχονται στην τάξη αλλιώς συ-

χνά διακόπτουν το πρόγραμμα. Αξιολογούν δηλαδή διαρκώς το πρόγραμμα αλλά και 

την πρόοδο των ίδιων (Rogers, 1999). Αρνητικά συναισθήματα βιώνουν όσοι έχουν 

υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας αφού φεύγουν από την τάξη με την εντύπωση ότι θα 

μπορούσαν να έχουν προχωρήσει περισσότερο και ότι ενδεχομένως σπαταλούν το 
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χρόνο τους σε πράγματα που ήδη ξέρουν. Από την άλλη οι πιο αδύναμοι βιώνουν υ-

περβολικές δυσκολίες και άγχος. Συχνό είναι και το συναίσθημα της ματαίωσης, ότι 

δηλαδή δε μπορούν να τα καταφέρουν και ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να διακόψουν 

την παρακολούθηση. Ο εκπαιδευτής μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα αυτό εμπλέκο-

ντας στη διδασκαλία ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν τη 

δυνατότητα να προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα την περίπτωση, τις α-

νάγκες του εκπαιδευόμενου και την απόκριση του σε αυτό (Isisag, 2013). Σε αντίθεση 

με τα βιβλία που εκδίδονται σε ένα συγκεκριμένο στυλ και επίπεδο και επιδέχονται 

λίγες ή καθόλου μετατροπές, τα προγράμματα υπολογιστών είναι αρκετά πιο φιλικά 

προς τους μαθητές (Isisag, 2013). Με τις απαραίτητες μετατροπές του υλικού ή δη-

μιουργώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες εκπλη-

ρώνονται πιο αποδοτικά οι μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων αλλά εκλείπουν 

και τα φαινόμενα αρνητισμού ή άγχους που εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μάθηση 

αλλά και την επίτευξη ενός ζεστού και φιλικού κλίματος μέσα στην τάξη. 

Πιθανά Εμπόδια στην Εφαρμογή των Παιχνιδιών 

Η χρήση των παιχνιδιών και ειδικά των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών παιχνιδιών 

είναι αρκετά περιορισμένη στις τάξεις ενηλίκων και ξεκίνησε να εφαρμόζεται τα τε-

λευταία μόλις χρόνια.  

Λόγω του ότι αποτελεί μια νέα πρακτική πολλές φορές βρίσκει και τους εκπαιδευτές 

διστακτικούς να εφαρμόσουν παιχνίδια στις τάξεις που διδάσκουν. Οι περισσότεροι 

θεωρούν ότι δε θα αρέσουν στους εκπαιδευόμενους και δεν θα υπάρξει ανταπόκριση 

αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές ενδέχεται να μην είναι αρκετά εξοικειωμένοι με αυτό 

τον τρόπο διδασκαλίας είτε ακόμα και αν το επιθυμούν να μην έχουν το χρόνο να κα-

ταρτιστούν (Kirriemuir & McFarlane, 2003) . Δυσκολεύονται να αναζητήσουν, να δη-

μιουργήσουν και να προσαρμόσουν παιχνίδια αλλά συχνά δεν αισθάνονται και ιδιαί-

τερη αυτοπεποίθηση για τη χρήση της τεχνολογίας.  

Επιπλέον, ο εξοπλισμός που συχνά διαθέτουν οι αίθουσες διδασκαλίας περιορίζεται 

στα απολύτως απαραίτητα, καθιστώντας κάθε ηλεκτρονική συσκευή είδος εξαφανι-

σμένο. Τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρονικά παιχνίδια απαιτούν και σύγχρονα συ-

στήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία έχουν υψηλό κόστος (Kirriemuir & 

McFarlane, 2003). Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον εκπαιδευτή να σχεδιάσει οποια-

δήποτε εκπαιδευτική παρέμβαση χωρίς να βασίζεται σε αξιόπιστο εξοπλισμό. Πολλές 

φορές οι εκπαιδευτές φέρνουν οι ίδιοι δικές τους ηλεκτρονικές συσκευές (φορητούς 

υπολογιστές, προβολείς κ.α.) στην τάξη ή ζητούν από τους εκπαιδευόμενους να συμ-

μετέχουν κι αυτοί με κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες. Κάτι τέτοιο είναι αρκετά αγχωτικό 

και κουραστικό για τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους, καταναλώνει χρόνο από 

το μάθημα και συχνά καταλήγει σε προβλήματα λειτουργίας των συσκευών, γεγονός 

που προκαλεί ματαίωση του πλάνου διδασκαλίας και φέρνει απογοήτευση στην τάξη. 
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Δυσκολίες επιφέρει και ο συχνά σύντομος χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων εκ-

παίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων όπου συχνά υπάρχει πολύ συγκεκριμένη διδακτέα 

ύλη. Κάτι τέτοιο δημιουργεί πολύ στενά πλαίσια διδασκαλίας και δεν αφήνει τον εκ-

παιδευτή να σχεδιάσει το μάθημα του όπως επιθυμεί. Δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρό-

νος ώστε να δοθούν οδηγίες και να εξοικειωθούν οι παίκτες με τη διαδικασία, οπότε 

προτιμώνται πιο παραδοσιακές αλλά και παθητικές μέθοδοι διδασκαλίας. Συχνά ενώ ο 

εκπαιδευτής έχει τη διάθεση, τη γνώση και τον εξοπλισμό να εφαρμόσει παραδοσιακά 

ή και ψηφιακά, διαδικτυακά παιχνίδια βρίσκει μεγαλύτερο εμπόδιο την έλλειψη χρόνου 

για την εφαρμογή τους. 

Εμπόδια εγείρουν καμιά φορά και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αμφισβητώντας τη διαδι-

κασία. Αυτό συμβαίνει λόγω παγιωμένων στάσεων και αντιλήψεων που μπορεί να κου-

βαλούν οι εκπαιδευόμενοι από άλλες φορές που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές διαδι-

κασίες. Οι περισσότεροι είναι συνηθισμένοι να διδάσκονται με τη μέθοδο της εισήγη-

σης και ενδεχομένως πιστεύουν ότι οτιδήποτε άλλο σπαταλά το χρόνο τους χωρίς να 

μαθαίνουν. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να αποτρέπει τους εκπαιδευτές αφού ούτως ή άλλως 

η αλλαγή των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευομένων είναι το πιο δύσκολο 

έργο που καλείται να πραγματοποιήσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων (Rogers, 1999, σελ 

290). 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η χρήση των παιχνιδιών και των επιλογών που προσφέ-

ρουν οι Τ.Π.Ε. για δημιουργία και χρήση δραστηριοτήτων και παιχνιδιών είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτή για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

των τάξεων των ενηλίκων. Εκτός από οφέλη στην απόδοση και τη μνήμη των εκπαι-

δευομένων επηρεάζουν θετικά και το συναισθηματικό κλίμα της ομάδας. Περαιτέρω 

έρευνα είναι απαραίτητη ώστε να ερευνηθούν οι στάσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευο-

μένων, να κριθεί το κατά πόσο και σε ποιους τομείς αυξάνεται η απόδοση των εκπαι-

δευομένων και κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα παιχνίδια στις τάξεις εκμάθησης ξένων 

γλωσσών σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. 
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Τσογλής Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. 

psemms13035@aegean.gr 

Τσίρμπα Χρυσούλα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Δ.Ε. 

tsirmpa.chrysoula@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο 6ο Νηπιαγωγείο Πύργου, 

στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Teachers4Europe», της Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Σκοπός της ήταν τα νήπια να γνωρίσουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που την αποτελούν, να έρθουν σε επαφή με την πο-

λιτιστική κληρονομιά και κουλτούρα των λαών της και να καλλιεργήσουν την ευρω-

παϊκή συνείδηση πλάι στην εθνική. Όλες οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σύμφωνα 

με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών(ΔΕΠΠΣ ) για το Νηπιαγωγείο, σύμφωνα 

με το οποίο τόσο οι θεματικές προσεγγίσεις όσο και τα σχέδια εργασίας «δίνουν έμ-

φαση στη διαθεματικότητα, στην ολιστική αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση 

του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμένων εμπειριών των παιδιών στη διαδικα-

σία της μάθησης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίως συλλογικές και 

ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφο-

ρικό και το γραπτό λόγο» (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαίος πολίτης, χρήση και αξιοποίηση ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης «Teachers4Europe» είναι να συμβάλλει στην κα-

λύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων 

και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην 

εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επι-

κοινωνιών (http://www.teachers4europe.gr/ourgoal ). 

Η δράση έχει διττό χαρακτήρα: αφενός την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την 

χρησιμοποίηση από μέρους τους καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αφετέρου να 

εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με τις γενικότερες 

εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού 

πεδίου που αυτές επηρεάζουν. 

Μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος τα νήπια γνώρισαν την Ευ-

ρώπη και την πλούσια ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, ενίσχυσαν την ευρωπαϊκή 

τους ταυτότητα και επιπλέον ήρθαν σε επαφή και εξοικειώθηκαν με καινοτόμες βιω-

ματικές μεθόδους διδασκαλίας όπως η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε).  
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Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διευρύνει ουσιαστικά τις ευκαιρίες των παιδιών 

για μάθηση και υποστηρίζει τη συνολική γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη 

(Clemens, 1994). Σε ότι αφορά την καταλληλότητα τους , τα πορίσματα σχετικών ε-

ρευνών καταλήγουν ότι αυτή συνδέεται αποκλειστικά με τον τρόπο αξιοποίησης τους 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dodge & Colker, 1998).  

Καθοριστικός λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθώς βοηθά, συνεργάζεται και διευ-

κολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία. Η επιτυχημένη ένταξη των ΤΠΕ εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον τρόπο χρήσης και τη δημιουργικότητα που επιδεικνύει ο εκπαι-

δευτικός κατά την μαθησιακή διαδικασία. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν με ποιο τρόπο τα παιδιά χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία και πως μαθαίνουν μέσα από αυτή. 

Όπως έχει γίνει γνωστό από πολλούς ερευνητές, η κατάκτηση της γνώσης είναι μια 

ενεργητική διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση όταν εμπλέκο-

νται ενεργά, μέσα δηλαδή από τη δική τους δραστηριότητα(Piaget, όπως αναφ. στο 

Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη 2006, εισαγωγή). Παράλληλα όμως πρόκειται 

και για μια συμμετοχική διαδικασία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την αλληλε-

πίδραση τόσο με το φυσικό, όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1997) 

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές με την υποστήριξη 

της εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων ήρθαν σε 

επαφή, γνώρισαν, εξοικειώθηκαν και κατανόησαν βασικές λειτουργίες των ΤΠΕ με 

στόχο α) την αναζήτηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την παραγωγή πληροφορίας 

σε πολλαπλές μορφές, την ανάπτυξη των ιδεών και την προσωπική έκφραση και δη-

μιουργία, β) την επικοινωνία και τη συνεργασία, γ) τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, 

την ανακάλυψη και την επίλυση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και δ) 

την κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στην σύγχρονη κοινωνία και 

τον πολιτισμό. 

Η χρήση λοιπόν των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή δεν 

αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό 

μέσο για να υποστηρίξει διάφορες μορφές διδασκαλίας και μάθησης των μικρών παι-

διών. 

Σώμα 

Η εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και διήρκησε έως το τέλος Μαρτίου. 

Η ενασχόληση με το πρόγραμμα ήταν 2 φορές την εβδομάδα, κατά την διάρκεια όλων 

των διδακτικών ωρών και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τους προσωπικούς 

ρυθμούς και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών.  
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Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμ-

μάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002) για το Νηπιαγωγείο και καλύφθηκαν όλες οι γνω-

στικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία- Έκ-

φραση και Πληροφορική. 

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που προάγουν την διερευνητική - ομαδοσυνεργα-

τική μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, τα νήπια ταξίδεψαν με την φαντασία τους σε 

χώρες που δεν είχαν ακούσει ποτέ το όνομα τους, διεύρυναν τους ορίζοντες τους, αι-

σθάνθηκαν ευρωπαίοι πολίτες, υιοθέτησαν νέες στάσεις και συμπεριφορές και εξέφρα-

σαν την επιθυμία τους όταν μεγαλώσουν να ταξιδέψουν σε όλες αυτές τις χώρες και να 

μάθουν αρκετές ξένες γλώσσες για να μπορούν να επικοινωνούν. 

Αισθάνθηκαν μέλη μιας ευρύτερης οικογένειας που όλοι, αν και διαφορετικοί, είναι 

ίσοι και ενωμένοι και που σαν βασική αρχή τους έχουν το «όλοι για έναν και ένας για 

όλους». 

Πιο αναλυτικά οι δραστηριότητες, με την σειρά που πραγματοποιήθηκαν , είναι οι ε-

ξής: 

Δεκέμβριος 

 Παρουσιάστηκε το θέμα στους μαθητές, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν, έγιναν ερωτή-

σεις από μέρους τους, καταγράψαμε τι ξέρουν για την Ευρώπη και τι θα ήθελαν να 

μάθουν γι’ αυτή (ιδεοθύελλα) και προχωρήσαμε στη δημιουργία ιστογράμματος, 

ώστε να βοηθηθούν στην κατανόηση και περαιτέρω επεξεργασία του θέματος. 

 Γνωρίσαμε την Ευρώπη μέσα από τον μύθο «Η αρπαγή της Ευρώπης» και αναφερ-

θήκαμε στην γεωγραφική της θέση σε σχέση με τις άλλες ηπείρους. 

 Παρακολουθήσαμε στο YouTube τον μύθο και τον δραματοποιήσαμε.  

 Κάναμε ψυχοκινητικά παιχνίδια με τους 5 ολυμπιακούς κύκλους, που αντιπροσω-

πεύουν τις 5 ηπείρους. 

 Φτιάξαμε την γωνιά της Ευρώπης με εικόνες, βιβλία, παραμύθια, σημαίες και σου-

βενίρ από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

 Αναφερθήκαμε στην ιδέα δημιουργίας της Ε.Ε, στη σημαία της, στο ευρώ, στον 

ευρωπαϊκό ύμνο καθώς και στο σύνθημα «Ενωμένοι στην πολυμορφία». 

 Κάναμε σε ψηφιδωτό την αρπαγή της Ευρώπης. 

 Παίξαμε παιχνίδια ενότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

 Στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας με σημαιόμπαλες. 

Ιανουάριος 

 Τοποθετήσαμε τον χάρτη της Ευρώπης στον τοίχο και έχοντας μια κόκκινη κλωστή 

δεμένη στην Ελλάδα (ως σημείο αφετηρίας) ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στην Ευ-

ρώπη. 
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 Στόχος μας να ταξιδέψουμε σε όσο περισσότερο χώρες γίνεται μετακινώντας κάθε 

φορά την κόκκινη κλωστή. 

 Κάθε φορά που μιλούσαμε για μια νέα χώρα αναφερόμασταν στα βασικά πολιτι-

στικά στοιχεία της χώρας αυτής όπως: γλώσσα, μνημεία, τρόπο ζωής, διατροφικές 

συνήθειες, φεστιβάλ, γιορτές, χορούς κτλ. 

 Πολλά από αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία ή περιηγήσεις πάνω από τις χώρες τις 

παρακολουθούσαμε και στο YouTube. 

 Βρίσκαμε ομοιότητες ή διαφορές με τον δικό μας πολιτισμό. 

 Δεχτήκαμε στο σχολείο μας την συγγραφέα Διονυσία Νέδα, η οποία διηγήθηκε στα 

παιδιά το παραμύθι «Τ’ αστέρια της Ευρώπης» και έκανε μαζί τους διάφορα ψυχο-

κινητικά παιχνίδια. 

 Κατασκευάσαμε ατομικά και ομαδικά τη σημαία της Ευρώπης και την κάναμε και 

puzzle. 

 Αναζητήσαμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο και φτιάξαμε το βιβλίο της Ευρώπης, με 

τίτλο «Βόλτα στην… Ευρώπη» και στο οποίο εμπεριέχονταν όλες οι χώρες της ΕΕ 

και ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τους. 

Φεβρουάριος  

 Ακούσαμε στο YouTube τον ύμνο της Ευρώπης. 

 Γράψαμε τους δικούς μας στίχους για τον ύμνο της Ευρώπης, τον τραγουδήσαμε 

και τραβήξαμε video. 

 Κάναμε παιχνίδια μνήμης και μαθηματικών χρησιμοποιώντας τις σημαίες των χω-

ρών. 

 Κατασκευάσαμε επιτραπέζιο παιχνίδι με τα αρχικά EU. Σε κάθε αριθμό από το 1 

έως το 28 αντιστοιχούσε μια ερώτηση σχετική με τις χώρες της ΕΕ. 

 Αναφερθήκαμε στο μεγάλο πρόβλημα των προσφύγων και καταγράψαμε τις ιδέες 

των παιδιών. 

 Παρακολουθήσαμε στο Υoutube την ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα, με τίτλο «Ει-

ρήνη».  

 Διαβάσαμε το παραμύθι «Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας» και θίξαμε θέματα ισό-

τητας, σεβασμού και διαφορετικότητας. 

 Κάναμε ομαδικό κολλάζ τον Έλμερ, κολλώντας ευρωπαϊκές σημαίες και γράφο-

ντας ως τίτλο «Έλμερ, ο ευρωπαίος ελέφαντας». 

 Μιλήσαμε για το 112, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη και παίξαμε 

σχετικά παιχνίδια στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης (http://europa.eu/kids-

corner/index_el.htm). 

 Γράψαμε στον υπολογιστή το σύνθημα της ευρωπαϊκής ένωσης και παρατηρήσαμε 

εικόνες, που απεικονίζουν το συγκεκριμένο σύνθημα. 

 Ζωγραφίσαμε την δική μας αφίσα με θέμα «Ενωμένοι στην πολυμορφία». 

 Μάρτιος 
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 Φτιάξαμε μαρτενίτσες και τις φορέσαμε για να υποδεχτούμε το Μάρτιο. 

 Περιηγηθήκαμε στον ιστότοπο της ΕΕ και συγκεκριμένα στο http://europa.eu/kids-

corner/index_el.htm και παίξαμε διάφορα παιχνίδια. 

 Με αφορμή τις απόκριες κάναμε face painting, ζωγραφίζοντας σημαίες της Ευρώ-

πης στα πρόσωπα των παιδιών και χορέψαμε το γαϊτανάκι που συμβολίζει την ο-

μόνοια και τη συναδέλφωση. 

 Με αφορμή τις τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν στην Ευρώπη, διασκευάσαμε 

το παιδικό τραγούδι «Η μικρή Ελένη» και δημιουργήσαμε το δικό μας «Η μικρή 

Ευρώπη κάθεται και κλαίει…» 

 Το τραγουδήσαμε, το χορέψαμε και τραβήξαμε video. 

 Ζωγραφίσαμε ομαδικά τα αξιοθέατα της Ευρώπης και θελήσαμε να γράψουμε το 

καλημέρα σε ορισμένες γλώσσες. 

 Αναζητήσαμε την μετάφραση για το «καλημέρα» στον ιστότοπο 

https://translate.google.com/  

 Γράψαμε το δικό μας παραμύθι με τίτλο «Η ενωμένη παραμυθοχώρα», βασισμένο 

στην ιδέα δημιουργίας της ΕΕ και εμπλέκοντας ήρωες από διάφορα γνωστά παρα-

μύθια και ιστορίες. 

 Το εικονογραφήσαμε και το κάναμε βιβλίο χρησιμοποιώντας την τεχνική του κο-

λάζ. 

 Το σκανάραμε και το κάναμε και ηλεκτρονικό βιβλίο. 

 Σε τελική φάση μερικά νήπια έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και πήραν συνέντευξη 

από τους φίλους τους, προκειμένου να δούμε τι αποκόμισε από το πρόγραμμα κάθε 

παιδί και τι του άρεσε περισσότερο. 

 Τις συνεντεύξεις τις βιντεοσκοπούσαμε και κατόπιν τις παρουσιάσαμε στην ολο-

μέλεια, πράγμα που διασκέδασε αρκετά τα νήπια. 

 Η τελική παρουσίαση του προγράμματος σε γονείς και μαθητές έγινε στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής με τη συμμετοχή και του 

Δημοτικού Σχολείου. Έγινε έκθεση των εργασιών των παιδιών και ποικίλες ψυχο-

κινητικές δραστηριότητες και δρώμενα από τους μικρούς μαθητές. 

Δραστηριότητες όπως δραματοποιήσεις παραμυθιών, κουκλοθέατρο, ζωγραφική, κι-

νητικά παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης, δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης καθώς και 

παιχνίδια μαθηματικής σκέψης πραγματοποιούνταν καθόλη τη διάρκεια του προγράμ-

ματος. 

Συνεργασία με άλλα σχολεία 

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο σχολείο, θεωρείται ζωτικής 

σημασίας η διασύνδεση και διάχυση του έργου στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, που 

έχει σαν στόχο την διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών που 

υλοποίησαν το πρόγραμμα, προκειμένου την εφαρμογή νέων διδακτικών και μαθησια-

κών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Κατά την διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμ-

ματος το σχολείο μας συνεργάστηκε με το 8ο Δημοτικό Σχολείο με το οποίο συστεγα-

ζόμαστε, καθώς και με το Νηπιαγωγείο Αλφειούσας το οποίο εκπονούσε το ίδιο εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα. 

Με το δημοτικό σχολείο συνεργαστήκαμε καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος με 

κοινές δράσεις και οργανώσαμε μαζί και τη γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

όπου έγινε έκθεση των εργασιών των παιδιών και ποικίλες ψυχοκινητικές δραστηριό-

τητες και δρώμενα από τους μικρούς μαθητές με τη συμμετοχή και μερικών μαθητών 

του δημοτικού σχολείου. 

Επιπλέον, υλικό από τις δράσεις μας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 8ου Δημοτικού 

Σχολείου. 

Με το Νηπιαγωγείο Αλφειούσας ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία και ανταλλάσαμε α-

πόψεις και ιδέες πάνω στην εκπόνηση του προγράμματος. Πολλές από τις δραστηριό-

τητές μας τις κοινοποιούσαμε, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο συγκεκρι-

μένο νηπιαγωγείο και έτσι υπήρχε μια ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, την οποία 

την χαίρονταν και πολύ τα νήπια καθώς περίμεναν με ανυπομονησία νέα από τους μι-

κρούς τους φίλους. 

Η διάχυση του προγράμματος όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στη συνεργασία μας με 

αυτά τα δύο σχολεία. 

Αποσπάσματα από την τελική γιορτή μας ανακοινώθηκαν στον τοπικό τύπο και υλικό 

από τις δράσεις μας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης 1/θμιας Εκπ/σης Ηλείας. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια ημερίδας παρουσίασης καινοτόμων εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων, που οργανώθηκε από τη Δ/νση 1/θμιας Εκπ/σης και τη Σχολική Σύμβουλο 

προσχολικής αγωγής έγινε παρουσίαση του προγράμματος στην ευρύτερη σχολική κοι-

νότητα. 

Συμπεράσματα 

Καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το «Teachers4Europe» θεωρούνται φυσικό 

επακόλουθο των αναγκών της σύγχρονης εποχής να ανταποκριθεί το σχολείο στις σύγ-

χρονες παιδαγωγικές, διδακτικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις και στις 

κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το σύγχρονο σχολείο θα είναι αποτελεσματικό μόνο εφόσον 

προετοιμάσει αυριανούς πολίτες που θα συμμετέχουν δημιουργικά και κριτικά στα κοι-

νωνικά δρώμενα. Πρέπει να παρέχει ποιότητα ανθρωπιστικής παιδείας με περιβάλλον 

που δεν τυποποιεί τη συμπεριφορά του μαθητή και δεν περιορίζει τον αυθορμητισμό 

και τη φαντασία του. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχτεί ο συγκεκριμένος στόχος είναι η ανανέωση 

του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και η 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. 

Μέσω της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης, τα νήπια όχι μόνο γνώρισαν την Ευ-

ρώπη και ενίσχυσαν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα αλλά εξοικειώθηκαν σημαντικά 

και με καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας όπως οι Τ.Π.Ε. 

Οι μαθητές έμαθαν να εκφράζονται, να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν, να παίζουν 

να μαθαίνουν και να συνεργάζονται χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε στο πλαίσιο των κα-

θημερινών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολικής τάξης. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Εξοικειώθηκαν με βασικές λειτουργίες ψηφιακών συσκευών όπως (υπολογιστές, 

περιφερειακές συσκευές υπολογιστών, συσκευές διαχείρισης ήχου, εικόνας και 

βίντεο). 

 Ενισχύθηκε η λεπτή τους κινητικότητα, καθώς προσπαθούσαν να κινήσουν με α-

κρίβεια τον κέρσορα. 

 Ενισχύθηκε η παρατηρητικότητά τους , καθώς έπρεπε να παρατηρούν λεπτομέ-

ρειες στον Η/Υ 

 Έμαθαν να εκτελούν εντολές , να τηρούν κανόνες και να εκτελούν ενέργειες με τη 

συγκεκριμένη σειρά. 

 Έμαθαν να αυτενεργούν και συνεργάζονται. 

 Κατανόησαν τη σχέση αίτιο-αποτέλεσμα, αφού αντιλήφθηκαν ότι με ένα κλικ 

στον υπολογιστή μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση. 

 Δεδομένου ότι όλα τα παιδιά που έρχονται στο νηπιαγωγείο δεν έχουν τις ίδιες 

γνώσεις και εμπειρίες σε ότι αφορά τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα μέσω 

της χρήσης των ΤΠΕ , δόθηκε η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να διευρύνουν τις εκ-

παιδευτικές ευκαιρίες τους. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός από μεταδότης 

γνώσης μετατρέπεται σε εμψυχωτής της μαθησιακής διαδικασίας και ο μαθητής μετα-

τρέπεται από παθητικός δέκτης σε ενεργό μέλος μιας συνεργατικής ομάδας στη διαδι-

κασίας οικοδόμησης της γνώσης (Kουλουμπαρίτση 2002, Σπυροπούλου 2004).  

Η τάξη μετατρέπεται έτσι σε βιωματικό εργαστήρι, όπου οι μαθητές εμπλέκονται ά-

μεσα στο θέμα που μελετούν, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητά τους, η μάθηση 

γίνεται χαρά , παιχνίδι και δημιουργία και όπως λέει και ο Dewey, «μόνο ό,τι δέχεσαι 

με τη ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και το χαρα-

κτήρα σου». 
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Διδακτικό σενάριο για την Ενότητα «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά 
τον Μεσοπόλεμο», της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου με τη 

χρήση Τ.Π.Ε.  

Ακριτίδου Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

parakritidou@yahoo.gr  

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται ένα διδακτικό σενάριο για την προσέγγιση της 
Ενότητας «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο» της Νεότερης 
& Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και την ε-
παφή των μαθητών με γραπτές και άλλες πηγές μέσα από το διαδίκτυο. Οι μαθητές 
καλούνται να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους σε ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας που 
θα έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός καθώς και να παρουσιάσουν τα συμπεράσματα και 
τις παρατηρήσεις τους στην ολομέλεια της σχολικής τάξης.  

Λέξεις-Κλειδιά: προσφυγικό ζήτημα, πρόσφυγας, κειμήλια 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα διδακτικό σενάριο για την Ενότητα «Το προσφυγικό 
ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο» της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ 
Γυμνασίου με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο θεωρη-
τικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η εν λόγω πρόταση και συγκεκριμένα στη χρησιμό-
τητα των πηγών για τη διδασκαλία της Ιστορίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι στόχοι 
του προτεινόμενου σεναρίου. Στο κύριο σώμα της εργασίας περιγράφεται συνοπτικά 
το διδακτικό σενάριο, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Η ερ-
γασία «κλείνει» με τα συμπεράσματα και τις βιβλιογραφικές αναφορές.  

Θεωρητικό πλαίσιο  

Η διδασκαλία της Ιστορίας αποτελούσε ανέκαθεν επίμαχο ζήτημα. Κυρίαρχο ρόλο σ’ 
αυτήν την προσπάθεια παίζουν οι πηγές που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός για την ιστο-
ρική έρευνα, στην οποία οφείλει να εισαγάγει τους μαθητές, καθώς και τα ερωτήματα 
που θα θέσει πάνω σε αυτές (Αβδελά 1998, Κόκκινος 2004).  

Πηγή είναι κάθε είδους υλικό από το οποίο μπορεί να προκύψει γνώση για το παρελθόν. 
Στην ουσία η Ιστορία κατασκευάζεται από τις πηγές (Moniot 2000, Husbands 2000). 
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση των ιστορικών πηγών και τεκμηρίων. 
Σύμφωνα με τους μελετητές είναι απαραίτητη η αισθητοποίηση για να κατανοήσουν οι 
μαθητές τις αφηρημένες έννοιες της Ιστορίας (Βώρος 1989). Έτσι, αν οι μαθητές έρχο-
νται αντιμέτωποι με ένα υλικό αντικείμενο ή ένα γραπτό κείμενο προς επεξεργασία, 
έχουν πιο απτά στοιχεία για ένα ιστορικό γεγονός ή φαινόμενο, το οποίο καλούνται να 
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν. 
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Επιπλέον, οι πηγές κρίνονται ως εκ των ων ουκ άνευ στοιχείων που συγκροτούν το 
ιστορικό μάθημα λόγω της σχέσης που μπορούν να αναπτύξουν με αυτές οι μαθητές. 
Υπήρχε μέχρι πρόσφατα η ένσταση ότι οι μαθητές που βρίσκονται στην εφηβεία ή στο 
προεφηβικό στάδιο επιδείκνυαν μια περιορισμένη μόνο ικανότητα να εξετάζουν υπο-
θέσεις βασισμένες σε τεκμήρια, να εξάγουν συμπεράσματα από τεκμήρια και να σκέ-
φτονται με αφηρημένο τρόπο για προηγούμενες εμπειρίες. Όμως τα αποτελέσματα ενός 
μεγάλου αριθμού ποικίλων ερευνών δείχνουν πλέον ότι οι μαθητές μπορούν να χρησι-
μοποιούν ιστορικά τεκμήρια για να διατυπώσουν και να εξετάσουν υποθέσεις που α-
φορούν το παρελθόν, αρκεί τα τεκμήρια να τους παρουσιαστούν με κατάλληλο τρόπο 
(Husbands 2000). 

Σημαντικό είναι επίσης οι μαθητές να αναλαμβάνουν δραστηριότητες / εργασίες και να 
ασκούνται στην ιστορική κατανόηση μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν (Αβδελά 1998). 
Αυτό απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να σχεδιάζει το μάθημά του με ανακαλυπτικές δρα-
στηριότητες, ομαδικές ή ατομικές, οι οποίες ενισχύουν τον βιωματικό και ενεργητικό 
χαρακτήρα της μάθησης και την πρωτοβουλία των μαθητών, όπως είναι και η εργασία 
πάνω σε ιστορικές πηγές (Moniot 2000).  

Έπειτα, οι πηγές προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες, όπως την ανάπτυξη της φαντα-
σίας, της κρίσης αλλά και τη δυνατότητα της πολλαπλής νοηματοδότησής τους (Α-
βδελά 1998, Νάκου 2004). Δηλαδή είναι ανοιχτές σε πολλαπλές – κάποτε και αντι-
κρουόμενες – ερμηνείες, κάτι που είναι θεμιτό και προάγει την ιστορική γνώση και 
κατανόηση, αφού καταρρίπτει τον μύθο της μονόπλευρης ή μονολιθικής ιστορικής ερ-
μηνείας (Moniot 2000).  

Ένα άλλο πλεονέκτημα της αξιοποίησης των ιστορικών πηγών και τεκμηρίων στο μά-
θημα της Ιστορίας είναι η προώθηση μιας διαφορετικής σχέσης των μαθητών με τη 
γλώσσα. Συγκεκριμένα, με την εργασία επάνω σε πηγές δεν ευνοείται η ιστορική αφή-
γηση, η οποία προωθεί την άκριτη αποδοχή, αλλά η συνεχής αμφισβήτηση, επεξεργα-
σία και εκ νέου δόμηση της γνώσης μέσα από παρατηρήσεις, υποθέσεις, κρίσεις και 
απαντήσεις των μαθητών με αφορμή τις πηγές που θα προσεγγίσουν κάθε φορά 
(Husbands 2000). Έτσι, αναπτύσσεται η ιστορική σκέψη των μαθητών και καλλιεργού-
νται δεξιότητες για ιστορική ερμηνεία στο πλαίσιο ενός κριτικού διαλόγου (Νάκου 
2004).  

Στην αξιοποίηση των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας έρχονται να ενισχύσουν τον εκ-
παιδευτικό οι Νέες Τεχνολογίες. Στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κάποιος τόσο γραπτά 
κείμενα όσο και εικόνες αντικειμένων, που μπορεί να μην τύχει να δουν από κοντά οι 
μαθητές κατά την επίσκεψή τους σε ένα μουσείο για παράδειγμα. Είναι δε αποδεκτό 
ότι τέτοιου είδους υλικά κατάλοιπα προσελκύουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον 
όλων, πόσω μάλλον των παιδιών και ειδικά των σημερινών που αποτελούν τη «γενιά 
της εικόνας» (Νάκου 2004).  

Δημιουργούνται έτσι νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία σύμφωνα με τα διδάγ-
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ματα των μαθητοκεντρικών θεωριών μπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικαστική ι-
στορική γνώση και να υπηρετήσουν την καλλιέργεια μιας σύνθετης ιστορικής σκέψης, 
αν αξιοποιηθούν κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
(Κάββουρα 2004). 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι πηγές και τα ιστορικά τεκμήρια από τη μία πλευρά 
και οι Νέες Τεχνολογίες από την άλλη μπορούν μέσα από ένα «ευτυχισμένο πάντρεμα» 
να υπηρετήσουν τη διδασκαλία του αντικειμένου της Ιστορίας και χάρη σ’ αυτά να 
επιτευχθούν πολλαπλοί στόχοι σε διάφορα επίπεδα, όπως θα αναφερθούν παρακάτω με 
αφορμή τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση. Αυτοί αφορούν την ιστορική κατανόηση, 
την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης αλλά και τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών, τους 
οποίους πρέπει να έχει πάντα στη σκέψη του ο εκπαιδευτικός κατά τον διδακτικό σχε-
διασμό.  

Στόχοι του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου 

Γνωστικοί στόχοι 

Με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές:  
• Να εντοπίσουν τις περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν οι Μικρασιάτες πρό-

σφυγες κατά την έλευσή τους στον ελλαδικό χώρο  
• Να γνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες 

κατά την άφιξή τους στον ελλαδικό χώρο  
• Να πάρουν μια ιδέα για την καθημερινότητα και την κοινωνική θέση των Μι-

κρασιατών προσφύγων (επαγγέλματα, ενδιαφέροντα, π.χ. μουσική)  
• Να εκτιμήσουν την επίδραση της παρουσίας των προσφύγων στην οικονομική, 

κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της μεσοπολεμικής Ελλάδας (Λουβή 
& Ξιφαράς χ.χ.) 

• Να κατανοήσουν την αντικειμενική αλλά κυρίως τη βιωματική σημασία της 
λέξης «πρόσφυγας» στο ιστορικό της περικείμενο και χρονικότητα (Αβδελά 
1998) και να τη συγκρίνουν με τη σημερινή χρήση του όρου.  

Συναισθηματικοί στόχοι 

Με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές: 
• Να μπορούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου (ενσυναίσθηση) κατανοώντας 

ένα ξένο πρόβλημα 
• Να επιδεικνύουν ανάλογη συμπεριφορά απέναντι σ’ αυτό το πρόβλημα.  

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

Με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές:  
• Να έρθουν σε επαφή με άμεσες και πρωτογενείς πηγές  
• Να μάθουν να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά  
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• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (αναζήτηση στο διαδί-
κτυο, συμπλήρωση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας) 

• Να αξιολογήσουν τις σχέσεις μεταξύ προσφύγων και ντόπιων  
• Να διαμορφώσουν ιστορική και κριτική σκέψη (Βώρος 1989, Νάκου 2004) 
• Να καταστούν ικανοί να εκφράζουν την άποψή τους και τα συναισθήματά τους  
• Να καλλιεργήσουν ιστορική συνείδηση. 

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου  

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές στο Εργαστήριο Πληροφορικής χωρίζονται 
σε πέντε ομάδες και τους επιδίδεται ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας με ερωτήσεις που 
αφορούν επιλεγμένες ιστορικές πηγές, δηλαδή γραπτά κείμενα, χάρτες ή διαγράμματα, 
όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr//mikrasia/. Αυτές οι ε-
ρωτήσεις έχουν σχέση με: α) την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην 
Ελλάδα, β) την υποδοχή των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα και την οικονο-
μική ενίσχυσή τους από το ελληνικό κράτος, γ) την επαγγελματική αποκατάσταση των 
προσφύγων, δ) την αντιμετώπιση των Μικρασιατών προσφύγων από τους Ελλαδίτες 
και την έννοια της λέξης «πρόσφυγας» και ε) την πολιτιστική προσφορά των προσφύ-
γων με έμφαση στη μουσική των Μικρασιατών (ρεμπέτικο τραγούδι).  

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο Πληροφορικής μια 
κοινή για όλους τους μαθητές δραστηριότητα. Αυτή αφορά την περιήγηση στα κειμή-
λια που έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, όπως έχουν φωτο-
γραφηθεί και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα «Κιβωτός Κειμηλίων Προσφύγων». Οι 
μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει προετοιμάσει ο εκπαιδευτι-
κός και που αφορούν την περιγραφή και την αιτία της επιλογής των κειμηλίων από 
τους πρόσφυγες καθώς και τη σύνδεση με το σήμερα των μαθητών ή / και με τους 
σύγχρονους πρόσφυγες. Αυτή η δραστηριότητα έχει ατομικό χαρακτήρα.  

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα 
συμπεράσματα της ομαδικής και της ατομικής εργασίας που διεκπεραίωσαν τις δύο 
προηγούμενες διδακτικές ώρες. Ανταλλάσσουν απόψεις και καταγράφουν τις παρατη-
ρήσεις τους και τα συναισθήματά τους καθώς και το τι αποκόμισαν από το όλο σενάριο.  

Συμπεράσματα  

Μέσα από το παραπάνω προτεινόμενο διδακτικό σενάριο γίνεται προσπάθεια να συν-
δυαστούν: α) η προσέγγιση και ερμηνεία γραπτών και υλικών καταλοίπων, δηλαδή 
τόσο κειμένου όσο και εικόνας (Νάκου 2004), β) ερωτήσεις διαφόρων τύπων, οι οποίες 
προωθούν τόσο την αποκλίνουσα όσο και τη συγκλίνουσα σκέψη (Βώρος 1989, Hus-
bands 2000), γ) η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, γ) η λογική και το συναί-
σθημα των μαθητών, αφού η λεπτή και συναισθηματική σχέση με τα ίχνη του παρελ-
θόντος δεν αποκλείει κατ’ ανάγκη μια διανοητική και αποστασιοποιημένη προσέγγιση 
εκ μέρους των μαθητών (Moniot 2000), δ) το παρελθόν με το παρόν, καθώς το παρελ-
θόν αφορά τα γεγονότα και το παρόν την κριτική πάνω σε αυτά μέσα από το πρίσμα 
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της συγχρονίας των μαθητών, και ε) η ομαδική εργασία, η ατομική εργασία και η συ-
ζήτηση και παρουσίαση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης, 
εφόσον μόνο μέσα από τον συσχετισμό των τριών αποκομίζουν οι μαθητές οφέλη από 
τη διδασκαλία (Husbands 2000).  
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Φύλλα εργασίας 1ης διδακτικής ώρας  

1η Ομάδα (Τίτλος: Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα) 

Α. Προσπελάστε την ιστοσελίδα http://www.lithoksou.net/p/i-egkatastasi-ton-
prosfygon-sti-makedonia-eisagogi και με τη βοήθεια των στοιχείων που περιλαμβάνει 
σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου να εντοπίσετε και να ση-
μειώσετε πάνω στον παρακάτω χάρτη τις περιοχές της Ελλάδας που συγκέντρωσαν 
τους περισσότερους πρόσφυγες. 

 

Β. Προσπελάστε την ιστοσελίδα http://users.sch.gr//mikrasia/keimsteg.htm και με 
βάση τα κείμενα «Προσφυγικόν ζήτημα εν Ελλάδι» και «ΕΥΠΟΡΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ» 
να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:  

α) Γιατί πιστεύετε ότι εγκαταστάθηκαν στις παραπάνω περιοχές οι πρόσφυγες; 

β) Είχαν όλοι οι πρόσφυγες την ίδια τύχη κατά τη στέγασή τους και γιατί; 
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2η Ομάδα (Τίτλος: Η υποδοχή των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα & η οικο-
νομική τους ενίσχυση)  

Α. Προσπελάστε την ιστοσελίδα http://users.sch.gr//mikrasia/keimsteg.htm και με 
βάση τα κείμενα «Η στέγαση των προσφύγων τον πρώτο καιρό της εγκατάστασής τους 
στην Ελλάδα», «ΑΡΧΕΙΟ Π. Σ. ΔΕΛΤΑ», «Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ», «Το έργο του Αμερι-
κανικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα» και «ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΕΣ» 
απαντήστε στις εξής ερωτήσεις: 

α) Ποιοι διέθεσαν χρήματα για την εγκατάσταση, στέγαση και αποκατάσταση των προ-
σφύγων;  

β) Πώς εμπλεκόταν η βασιλική οικογένεια στο προσφυγικό ζήτημα; Έπαιξε θετικό ή 
αρνητικό ρόλο η βασίλισσα στην αποκατάσταση των προσφύγων και γιατί;  

γ) Τι ήταν το προσφυγικό δάνειο, ποιος το χορηγούσε, ποιοι το δικαιούνταν και για 
ποιο σκοπό χρησίμευε;  

3η Ομάδα (Τίτλος: Η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων) 

Α. Προσπελάστε την ιστοσελίδα http://users.sch.gr//mikrasia/keimoiko.htm και με 
βάση τα κείμενα «Επαγγελματική ενασχόληση στη Σύρο», «"Ο ελληνισμός σώζοντας 
τους πρόσφυγές του από την καταστροφή και την εξουθένωση έσωσε ο ίδιος τον εαυτό 
του..."», «Επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων γυναικών στη Λέσβο», «"Α-
νοίξαμε εργαστήρια, βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία κεντήματος και ραπτι-
κής..."», «"Στα 1927 λειτουργούν περισσότερα από 4.000 ταπητουργικοί αργα-
λειοί..."», «"Τα εργοστάσια πολύ σύντομα εξαπλώθηκαν στον ευρύτερο χώρο της Ν. 
Φιλαδέλφειας και στο Ηράκλειο"», «"...ελάχιστοι εργάτες και πολλοί ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και έμποροι..."» και «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ» να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 

α) Σε τι εργασίες απασχολήθηκαν οι πρόσφυγες;  

β) Να σχολιάσετε το είδος των εργασιών, τα προσόντα που απαιτούνταν γι’ αυτές, τους 
μισθούς και το κύρος που αυτές απέδιδαν (χαμηλού ή υψηλού επιπέδου).  

Β. Προσπελάστε την ιστοσελίδα http://users.sch.gr//mikrasia/diagr5.htm και με βάση 
το διάγραμμα με την αναλογία γηγενών / προσφύγων εργαζομένων να απαντήσετε στην 
εξής ερώτηση: 

α) Ήταν ισότιμη η κατανομή στα διάφορα επαγγέλματα ανάμεσα στους ντόπιους Έλ-
ληνες και τους Μικρασιάτες πρόσφυγες; Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό; 

4η Ομάδα (Τίτλος: Η αντιμετώπιση των Μικρασιατών προσφύγων & η έννοια της λέ-
ξης «πρόσφυγας») 
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Α. Προσπελάστε την ιστοσελίδα http://users.sch.gr//mikrasia/keimkoin.htm και με 
βάση τα κείμενα «"...τίτλος ανυποληψίας το «πρόσφυγας»..."», «Σχέσεις προσφύγων 
και ντόπιων», «ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», «Η ΛΕΞΗ «ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» 
ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙΡΟ», «"...γινόμαστε στόχος 
τραγικής σάτιρας για το ήθος των Μικρασιατισσών..."», «"...πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας"», «"...η πενία μας καθιστούσε πρόσφυγας εις τα όμματα των εντοπίων"» και 
«"...δεν ήθελαν να μείνουν σε προσφυγικό συνοικισμό"» να απαντήσετε στις εξής ε-
ρωτήσεις:  

α) Πώς αντιμετώπιζαν οι ντόπιοι Έλληνες τους Μικρασιάτες πρόσφυγες;  

β) Γιατί υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση;  

γ) Τι κατέληξε να σημαίνει η λέξη «πρόσφυγας» και γιατί; 

δ) Τι συνδηλώσεις έχει σήμερα η λέξη «πρόσφυγας»;  

 5η Ομάδα (Τίτλος: Η πολιτιστική προσφορά των προσφύγων – Η μουσική των Μικρα-
σιατών) 

Α. Προσπελάστε τις ιστοσελίδες http://users.sch.gr//mikrasia/keimen10.htm και 
http://www.rebetiko.gr/ και με βάση τα συμπεριλαμβανόμενα κείμενα να απαντήσετε 
στην εξής ερώτηση: 

α) Ποια είναι η προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων στον τομέα της μουσικής; 
Δώστε κάποια ενδεικτικά στοιχεία (δημιουργούς, χώρους, είδη / ονομασίες μουσικής). 

Β. Προσπελάστε τις ιστοσελίδες http://users.sch.gr//mikrasia/mikrihoi.htm, 
http://www.rebetiko.gr/videopod.php (και συμπληρωματικά 
http://www.youtube.com/) και ασχοληθείτε με τις εξής δραστηριότητες: 

α) Ακούστε κάποια ρεμπέτικα τραγούδια (από τους προτεινόμενους υπερσυνδέσμους 
ή πληκτρολογώντας τους τίτλους των τραγουδιών στο youtube) και επιλέξτε ένα απ’ 
όλα, που σας φαίνεται το πιο χαρακτηριστικό για να το παρουσιάσετε στις υπόλοιπες 
ομάδες της τάξης. Σημειώστε στίχους ρεμπέτικων τραγουδιών που σας εντυπωσίασαν.  

β) Τι συναισθήματα σας προκαλούν τα ρεμπέτικα τραγούδια των Μικρασιατών προ-
σφύγων; Ποια η ατμόσφαιρα που αποπνέουν και πού οφείλεται αυτή κατά τη γνώμη 
σας; 
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Κοινό φύλλο εργασίας 2ης διδακτικής ώρας (Τίτλος: Ιστορική μνήμη) 

Α. Προσπελάστε την ιστοσελίδα Κιβωτός Κειμηλίων Προσφύγων 
(http://www.ceti.gr/kivotos/index2.html) και αναζητήστε μέσα στο περιβάλλον της α-
ντικείμενα που έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα οι Μικρασιάτες πρόσφυγες από τις ι-
διαίτερες πατρίδες τους. 

* Οπωσδήποτε να μην παραλείψετε να κάνετε αναζήτηση επιλέγοντας την Κατηγορία 
«Λοιπά».  

Μετά από την αναζήτηση να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:  

α) Ποια πιστεύετε ότι ήταν τα κριτήρια επιλογής για το είδος των κειμηλίων που έφεραν 
μαζί τους οι Μικρασιάτες πρόσφυγες; (π.χ. βολικός όγκος και μέγεθος, δυνατότητα 
μετακίνησης, χρηστικές ανάγκες, αναμνηστική αξία, παρορμητική επιλογή χωρίς λο-
γική ή τι άλλο;)  

β) Ποιο αντικείμενο-κειμήλιο σάς έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί;  

γ) Να μπείτε στη θέση ενός αντικειμένου-κειμηλίου και να αφηγηθείτε με λίγα λόγια 
την «ιστορία» του / περιπέτειά του.  

δ) Αν αναγκαζόσασταν να εγκαταλείψετε το σπίτι και την πατρίδα σας, τι θα παίρνατε 
μαζί σας και γιατί θα το επιλέγατε;  

ε) Να συγκρίνετε τι έπαιρναν μαζί τους οι Μικρασιάτες πρόσφυγες και τι επιλέγουν να 
πάρουν σήμερα μαζί τους οι σύγχρονοι πρόσφυγες, αφού διαβάσετε τα στοιχεία στην 
ιστοσελίδα http://www.newsbeast.gr/world/arthro/1942782/ti-pernoun-mazi-tous-i-
siri-prosfiges-stin-evropi ή σε άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες που θα επισκεφθείτε.  
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Διδακτικό σενάριο στην ενότητα «Βασικές γνώσεις και έννοιες ηλεκτρισμού» 

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 

Περίληψη 

Τα αρδευτικά δίκτυα ελέγχονται από συσκευές που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό 
ρεύμα. Για τη σύνδεση αυτών των συσκευών οι αρμόδιοι τεχνικοί πρέπει να έχουν βα-
σικές ηλεκτρολογικές γνώσεις, αν και ο ηλεκτρισμός είναι ένα ξένο αντικείμενο για 
αυτούς. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου που θα πα-
ρουσιάζει πλήρως και απλά, με την αξιοποίηση και εφαρμογών Τ.Π.Ε., βασικές έννοιες 
του ηλεκτρισμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, αρδευτικά δίκτυα, ηλεκτρισμός, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Τα αρδευτικά δίκτυα ελέγχονται από προγραμματιστές και ηλεκτροβάνες που τροφο-
δοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. Για τη σύνδεσή τους απαιτείται η γνώση κάποιων ηλε-
κτρολογικών μεγεθών τόσο από τους τεχνικούς που διεκπεραιώνουν φυτοτεχνικές ερ-
γασίες σε κήπους, πάρκα κ.λπ., αλλά και από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς εκπαιδευ-
τικούς που θα κληθούν να το διδάξουν παρότι αποτελεί, για όλους αυτούς, ένα ιδιαί-
τερο και ξένο αντικείμενο. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός διδακτικού 
σεναρίου που θα παρουσιάζει βασικές ηλεκτρολογικές έννοιες, απλά και με πληρότητα. 
Για αυτό το λόγο το σενάριο εμπλουτίστηκε με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης το 
οποίο βοηθά στην κατανόηση της θεωρίας, ιδίως αν δεν υπάρχει η δυνατότητα υλοποί-
ησης κάποιου σχετικού εργαστηριακού μαθήματος. Το παρόν διδακτικό σενάριο περι-
λαμβάνει σχέδιο μαθήματος και φύλλα διδασκαλίας (φύλλο εφαρμογής, φύλλο ελέγχου, 
φύλλο ανάθεσης εργασίας και φύλλο πληροφοριών). Το σχέδιο μαθήματος είναι ο προ-
γραμματισμός της διδασκαλίας και περιέχει τα κύρια μέρη αυτής (Κιτσαράς, 2004). Το 
φύλλο εφαρμογής συμβάλλει στην αφομοίωση της ύλης, το φύλλο ελέγχου βοηθάει στην 
αξιολόγηση των μαθητών και της διδασκαλίας, με το φύλλο ανάθεσης εργασίας ανατί-
θεται εργασία στους μαθητές για το σπίτι, ενώ το φύλλο πληροφοριών παρουσιάζει τα 
βασικά σημεία μιας ενότητας και εμπλουτίζει την ύλη (Πλαγιανάκος, 2000). Για την 
εκπλήρωση των στόχων της ενότητας και για την ενεργοποίηση της συμμετοχής των 
μαθητών χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικές τεχνικές οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η ει-
σήγηση, η συζήτηση, η εργασία σε ομάδες και η εκπαίδευση μέσω υπολογιστή. Με την 
εργασία σε ομάδες οι μαθητές επικοινωνούν καλύτερα και προάγεται η ομαδικότητα, 
ενώ με τις τεχνικές ερωτήσεις-απαντήσεις και συζήτηση ενισχύονται η συμμετοχή και 
η κριτική ικανότητα. Με την εισήγηση παρουσιάζονται γρήγορα πολλές πληροφορίες 
αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες τεχνικές και οπτικοακουστικά μέσα για 
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να μην κουραστούν οι εκπαιδευόμενοι (Οικονόμου, 2011). Στην εκπαίδευση μέσω υ-
πολογιστή αξιοποιούνται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα προγράμματα αυτού ως 
εκπαιδευτικό υλικό (Noyé & Piveteau, 1998).  

Διδακτικό σενάριο 

Σχέδιο μαθήματος 

Μάθημα: Αρδευτικά δίκτυα  
Τίτλος Ενότητας: Βασικές γνώσεις και έννοιες ηλεκτρισμού 
Τάξη: Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. (Ειδικότητα «Έργων τοπίου και περιβάλλοντος») 

Στόχοι 
 Να ορίζουν οι μαθητές βασικά ηλεκτρολογικά μεγέθη.  
 Να γνωρίζουν τα όργανα και τις μονάδες μέτρησης έντασης, τάσης, αντίστασης και 
ισχύος.  
 Να εξηγούν πως συνδέεται η ηλεκτρική τάση, που εφαρμόζεται στα άκρα ενός α-
γωγού, με το ρεύμα που τον διαρρέει. 
 Να γνωρίσουν συγκεκριμένο λογισμικό προσομοίωσης το οποίο θα τους βοηθήσει 
να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση. 

Απαιτούμενα υλικά και εποπτικά μέσα 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ), λογισμικό προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμά-
των DC», σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολέας, διαφάνειες PowerPoint. 

Πορεία μαθήματος 

1. Προετοιμασία [2΄] 
Ερωτήσεις προς τους μαθητές για το ποιες βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού γνωρίζουν 
(τεχνικές: ερωτήσεις-απαντήσεις). 

2. Παρουσίαση [23΄] 
 Εισαγωγή σε βασικές ηλεκτρολογικές έννοιες (ηλεκτρική πηγή, ηλεκτρική ροή, η-
λεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικό κύκλωμα) και στην εφαρμογή αυτών στα αρδευτικά δίκτυα 
(τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση / μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες PowerPoint). 
 Ανάλυση των μεγεθών ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρική τάση, ηλεκτρική 
αντίσταση και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος. Διερεύνηση του νόμου του Ωμ και των μα-
θηματικών του τύπων (τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση / μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφά-
νειες PowerPoint). 
 Παρουσίαση του λογισμικού προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων DC» και 
της σελίδας http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics/electricity-
magnets-and-circuits από την οποία ανακτήθηκε (τεχνικές: εμπλουτισμένη εισήγηση, 
συζήτηση / μέσα: Η/Υ, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο). 

3. Εφαρμογή [10΄] 
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Φύλλο εφαρμογής με επίλυση άσκησης. Επαλήθευση της λύσης με τη βοήθεια του λο-
γισμικού προσομοίωσης [τεχνικές: εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, εργασία σε ομάδες 
(2 άτομα ανά υπολογιστή) / μέσα: Η/Υ, λογισμικό προσομοίωσης]. 

4. Έλεγχος [5΄] 
Φύλλο ελέγχου με τρεις ερωτήσεις σωστού-λάθους.  

5. Ανακεφαλαίωση [3΄] 
Αναφορά στους ορισμούς και στις έννοιες της ενότητας. Θα δοθεί φύλλο πληροφοριών 
ως επιπλέον υλικό για περαιτέρω ενημέρωση των μαθητών.  

6. Ανάθεση εργασίας [2΄] 
Φύλλο ανάθεσης εργασίας με άσκηση για επίλυση στο σπίτι.  

Φύλλο εφαρμογής 

Στο παρακάτω κύκλωμα η ηλεκτροβάνα (Η/Β) συνδέεται σε προγραμματιστή που τρο-
φοδοτείται από μπαταρία, η τάση της οποίας είναι 9 V. Η αντίσταση του πηνίου της 
ηλεκτροβάνας μετρήθηκε με ένα ωμόμετρο και βρέθηκε ότι είναι 18 Ω. Να υπολογί-
σετε την ένταση του ρεύματος. Επιβεβαιώστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων DC». 

 

Φύλλο ελέγχου 

Ερωτήσεις σωστού-λάθους: 

1) Η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

α) Σωστό       β) Λάθος 

2) Το σύνολο των συσκευών και των διατάξεων που συνδέονται μεταξύ τους επιτρέ-
ποντας τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζεται ηλεκτρικό κύκλωμα. 

α) Σωστό       β) Λάθος 

3) Η μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης γίνεται με το αμπερόμετρο. 

α) Σωστό       β) Λάθος 
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Φύλλο ανάθεσης εργασίας 

Μια ηλεκτροβάνα συνδέεται σε προγραμματιστή υπό τάση U = 24 V (A.C.). Συνδέο-
ντας στο κύκλωμα ένα αμπερόμετρο η ένταση του ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα 
μετρήθηκε ίση με 400 mΑ. Να υπολογίσετε την αντίσταση του πηνίου της ηλεκτροβά-
νας και την ισχύ Ρ που καταναλώνει η ηλεκτροβάνα (παράδοση στο επόμενο μάθημα). 

Φύλλο πληροφοριών 

Εισαγωγικές πληροφορίες: Η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων ονομάζεται ηλεκτρική 
ροή. Η ομαδική και προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων ονομάζεται 
ηλεκτρικό ρεύμα. Οι μπαταρίες παρέχουν συνεχές ρεύμα (D.C.) ενώ η Δ.Ε.Η. (πρίζα) 
παρέχει εναλλασσόμενο ρεύμα (A.C.). Η συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος σε 
ένα κύκλωμα είναι αντίθετη από την κίνηση των ηλεκτρονίων. Το σύνολο των συ-
σκευών και των διατάξεων που συνδέονται μεταξύ τους επιτρέποντας τη διέλευση η-
λεκτρικού ρεύματος ονομάζεται ηλεκτρικό κύκλωμα. Ένα κύκλωμα με κλειστό διακό-
πτη διαρρέεται από ρεύμα (αναμμένη λάμπα), ενώ ένα κύκλωμα με ανοιχτό διακόπτη 
δεν διαρρέεται από ρεύμα (σβηστή λάμπα) (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Συμβατική φορά ρεύματος και κίνηση ηλεκτρονίων, κλειστό και ανοιχτό ηλε-
κτρικό κύκλωμα  

Μια ηλεκτροβάνα συνδέεται σε ένα προγραμματιστή υπό τάση 24 V η οποία είναι α-
σφαλής για τον άνθρωπο. Οι προγραμματιστές συνδέονται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. υπό 
τάση 230 V. Μικρές ηλεκτροβάνες συνδέονται σε προγραμματιστή με μπαταρία. Αυτό 
γίνεται σε απλές εφαρμογές ή όταν δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε δίκτυο της Δ.Ε.Η.  

Περιεχόμενο: Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος: Το πηλίκο του ηλεκτρικού φορτίου Q που 
διέρχεται από μια διατομή ενός αγωγού σε χρόνο t προς το χρόνο αυτό, ονομάζεται 
ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ή απλά ρεύμα και συμβολίζεται με το γράμμα Ι. Η 
μονάδα μέτρησης του είναι το Ampere (A) καθώς και τα πολλαπλάσια και τα υποπολ-
λαπλάσια αυτού. Την ένταση του ρεύματος την μετράμε με το αμπερόμετρο το οποίο 
συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα του οποίου μετράμε το ρεύμα. Ηλεκτρική τάση: Η 
διαφορά δυναμικού (ή αλλιώς ηλεκτρική τάση) μεταξύ δύο σημείων Α και Β εκφράζει 
την τάση που εμφανίζει ένα θετικό ηλεκτρικό φορτίο να κινηθεί από το Α στο Β. Το 
μέγεθος αυτό ουσιαστικά εκφράζει την τάση ανάπτυξης ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλε-
κτρική τάση συμβολίζεται με το γράμμα U και η μονάδα μέτρησής της είναι το Volt 
(V) καθώς και τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια αυτού. Βασικές πηγές ηλεκτρι-
κής τάσης είναι οι γεννήτριες (εναλλασσόμενο ρεύμα) και οι μπαταρίες (συνεχές 
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ρεύμα). Την τάση τη μετράμε με το βολτόμετρο το οποίο συνδέεται παράλληλα με το 
τμήμα του κυκλώματος του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την τάση. Ηλεκτρική αντί-
σταση: Η ηλεκτρική αντίσταση καθορίζει τη δυσκολία που συναντά η ροή του ηλεκτρι-
κού ρεύματος για να περάσει από ένα στοιχείο ενός κυκλώματος. Η μονάδα μέτρησής 
της είναι το Ωhm (Ω) καθώς και τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια αυτού. Την 
αντίσταση τη μετράμε με το ωμόμετρο, οι ακροδέκτες του οποίου συνδέονται με τα 
άκρα της υπό μέτρηση αντίστασης (στην πράξη συνήθως για την μέτρηση έντασης, 
τάσης και αντίστασης χρησιμοποιείται το πολύμετρο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει 
είτε ως αμπερόμετρο, είτε ως βολτόμετρο, είτε ως ωμόμετρο αντίστοιχα). Σε ένα κύ-
κλωμα οι συσκευές που υπάρχουν (π.χ. αντιστάσεις, λάμπες, ηλεκτροβάνες) ονομάζο-
νται γενικότερα καταναλώσεις. Νόμος του Ωμ: Στο κύκλωμα της Εικόνας 2 συνδέουμε 
την αντίσταση R με μια πηγή συνεχούς τάσης U. Τότε το κύκλωμα διαρρέεται από 
ρεύμα έντασης Ι. Το ρεύμα Ι υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον νόμο του Ωμ, από τον 
τύπο Ι = U/R. Ισοδύναμοι τύποι με τον προηγούμενο είναι οι τύποι R = U/I και U = 
R*I. Άρα γνωρίζοντας τα δύο από τα τρία μεγέθη υπολογίζουμε το τρίτο, χρησιμοποιώ-
ντας τον κατάλληλο τύπο ανά περίσταση. Σε αυτό έγκειται και η χρησιμότητα του νό-
μου ο οποίος έχει εφαρμογή σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εφαρ-
μόζεται και στο εναλλασσόμενο ρεύμα με κάποιες διαφορές που οφείλονται στη φύση 
του εναλλασσόμενου ρεύματος, τις οποίες σε οικιακές καταναλώσεις καθώς και στις 
συνδεσμολογίες στα αρδευτικά τις θεωρούμε αμελητέες. 

 

Εικόνα 2: Βασικό ηλεκτρικό κύκλωμα  

Οι μονάδες μέτρησης για U, R και I που χρησιμοποιούνται στους τρεις τύπους είναι 
Volt, Ωhm και Ampere αντίστοιχα. Επομένως αν χρησιμοποιηθούν πολλαπλάσια ή υ-
ποπολλαπλάσια αυτών θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μετατροπές. Ισχύς ηλεκτρι-
κού ρεύματος: Ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος Ρ είναι το γινόμενο της τάσης στα άκρα μιας 
πηγής ή στα άκρα μιας αντίστασης (κατανάλωσης) επί το ρεύμα που παράγει η τάση 
αυτή, δηλαδή P = U*I (1). Η μονάδα μέτρησής της είναι το Watt (W) καθώς και τα 
πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια αυτού, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και ο 
ίππος (PS ή HP ή CV), 1 PS = 736 Watt. Η ισχύς μπορεί να μετρηθεί με το βαττόμετρο. 
Συνδυάζοντας τον τύπο (1) και τον νόμο του Ωμ προκύπτει ότι P = I2*R και P = U2/R. 
Οι ίδιοι τύποι μπορούν να εφαρμοστούν και στις οικιακές καταναλώσεις καθώς και 
στις συνδεσμολογίες στα αρδευτικά χωρίς σημαντικό σφάλμα όταν έχουμε εναλλασ-
σόμενο ρεύμα, παρά τις διαφορές στη συμπεριφορά που υπάρχουν σε αυτό. [Για την 
υλοποίηση του φύλλου πληροφοριών αξιοποιήθηκε κατάλληλη βιβλιογραφίας (Βουρ-
νάς, Δαφέρμος, Πάγκαλος, & Χατζαράκης, 2000· Μπαμπίλης, Σπαθαριώτης, Βαλιώ-
της, & Καλαντζόπουλος, 2000)]. 
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Κατακλείδα 

Σκοπός της εργασίας είναι να προταθεί ένα διδακτικό σενάριο όπου θα παρουσιάζο-
νται, απλά και με πληρότητα, βασικές ηλεκτρολογικές έννοιες. Για αυτό το σκοπό χρη-
σιμοποιήθηκε και κατάλληλο λογισμικό προσομοίωσης το οποίο μπορεί να συμβάλλει 
στην κατανόηση των συγκεκριμένων εννοιών, ιδίως όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
πραγματοποιηθεί κάποιο σχετικό εργαστήριο. Το παρόν διδακτικό σενάριο μπορεί να 
αξιοποιηθεί, εκτός από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους γεωτεχνικών ειδι-
κοτήτων, και από τους τεχνικούς της πράξης που ασχολούνται με τη μελέτη, την κατα-
σκευή και τη συντήρηση ενός έργου «πρασίνου», ενώ θα μπορούσε να εμπλουτιστεί 
περαιτέρω με χρήση Τ.Π.Ε.  
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Διδασκαλία πειραματικής βελτιστοποίησης στήλης προσρόφησης σε εργαστη-
ριακή και ημιβιομηχανική κλίμακα μέσω διαδραστικού πίνακα 

Κοψιδάς Ν. Οδυσσέας  
Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,(ΠΕ 09, 17.05) Msc, PhD,  

odykopsi@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τη διδασκαλία της πειραματικής βελτιστοποί-
ησης σε στήλη προσρόφησης στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης του Γυμνα-
σίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Έρευνα & 
Πειραματισμός’ – Τεχνολογία μέσω διαδραστικού πίνακα. Τα πειράματα αναφέρονται 
σε στήλες κλίνης 15cm (εργαστηριακή κλίμακα) και 75cm (ημιβιομηχανική κλίμακα) 
και πραγματοποιήθηκαν από το συγγραφέα στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχα-
νικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έτσι με τη βοήθεια του εργαλείου 
ΤΠΕ, του διαδραστικού πίνακα της τάξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατάφεραν να 
παρακολουθήσουν βήμα - βήμα την εξέλιξη βαρέων πειραμάτων που απαιτεί εξειδι-
κευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό. Η παρουσίαση περιελάμβανε βιντεοπροβολή και 
παρουσίαση εικόνων από την κάθε φάση της πειραματικής διαδικασίας καθώς επίσης 
και του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: διαδραστικός πίνακας, εργαστήριο, πείραμα, προσρόφηση, στήλη 

Εισαγωγή 

Ένας διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής 
που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολικό (προτζέκτορα). Το προβολικό 
προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρή-
στης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την 
αφή. Ο διαδραστικός πίνακας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που 
δημιουργεί τις πραγματικές εικόνες ή δεδομένα. Τα εξελιγμένα μοντέλα των διαδρα-
στικών πινάκων έχουν ψηφιακό πληκτρολόγιο και ποντίκι. Ο διαδραστικός πίνακας 
μπορεί να φέρει μέσα στη σχολική τάξη ένα εξωτερικό περιβάλλον όπως είναι και ένα 
εργαστήριο με βαρύ πειραματικό εξοπλισμό που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει 
αντιληπτό από το μαθητικό κοινό. 

Τα πειράματα που παρουσιάζονται μέσω ΤΠΕ έλαβαν χώρα στο Εργαστήριο Προσο-
μοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκτελέστηκαν από 
τον συγγραφέα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 και παρουσιάστηκαν στους μα-
θητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο του νεοεισαχθέντος μαθήματος ‘Έρευνα & Πειραματισμός’ – Τεχνολογία, 
κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016. 
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Εικόνα 1: Διαδραστικός πίνακας τάξης 

Η Πειραματική Διαδικασία 

Προσρόφηση είναι το χημικό φαινόμενο κατά το οποίο διάφορες επιφάνειες στερεών 
σωμάτων συγκρατούν ξένες ουσίες από υγρά [1]. Η επιφάνεια που συγκρατεί τις ουσίες 
λέγεται προσροφητικό μέσο (absorbent), ενώ η συγκρατούμενη ουσία λέγεται προσρο-
φούμενο υλικό (absorbate). Πολλά στερεά σώματα χρησιμοποιούνται ως προσροφη-
τικά μέσα για την απομάκρυνση διαφόρων προσμίξεων από υγρά [2-3]. Τα κοινά προσ-
ροφητικά μέσα έχουν κατά κανόνα μεγάλη επιφάνεια ανά μονάδα μάζας, ενώ τα πιο 
γνωστά από αυτά είναι το πυρίτιο (silica gel), το ενεργό αλουμίνιο ή ενεργή αλουμίνα 
(activated alumina) και ο ενεργός άνθρακας (activated carbon) [4]. 

Επιπλέον, πολλές φορές η διεργασία της προσρόφησης ακολουθείται από τη διεργασία 
της εκρόφησης (desorption). Εκρόφηση είναι ένα φαινόμενο και μια διαδικασία αντί-
θετη της προσρόφησης, της απορρόφησης ή γενικότερα της ρόφησης. Η διαδικασία της 
εκρόφησης, συμβαίνει σε ένα σύστημα στο οποίο βρίσκονται σε ισορροπία προσρόφη-
σης η μαζική φάση (το ρευστό, δηλαδή αέριο ή υγρό διάλυμα) και η επιφάνεια που 
προσροφά (το στερεό, ή τα σύνορα των δύο υγρών) [5-6].  

Εξοπλισμός – Υλικά 

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε περιορίζονται στα 
εξής ακόλουθα: διάλυμα 25L Methylene Blue ‘κυανό του μεθυλενίου’, πριονίδι 
‘spruce’ απροκατέργαστο, κατακόρυφες στήλες προσρόφησης ύψους 15cm και διαμέ-
τρου 2cm, ύψους 75cm και διαμέτρου 20cm με πορώδες υλικό στην κορυφή και τη 
βάση και στένωση στις εισόδους και στις εξόδους, αντλία ρυθμιζόμενου κενού, φιάλη 
κενού, σωληνώσεις και φλάντζες, ογκομετρικό κύλινδρο, σιφώνια 10 ml και 3,5 ml, 
δοκιμαστικούς σωλήνες των 10 ml και ‘στατώ’ δοκιμαστικών σωλήνων, φασματοφω-
τόμετρο UV/VIS συνδεδεμένο με Η/Υ και εκτυπωτή, ‘καρουσέλ’ 4 θέσεων και κυβέτες 
βάσης 10ml για VIS (ορατό φάσμα φωτός). 

 

Η Εκτέλεση του Πειράματος 
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Η εκτέλεση του πειράματος ακολούθησε τα εξής βήματα μεθοδολογίας: τοποθετούμε 
25 L διαλύματος Methylene Blue στο δοχείο τροφοδοσίας, γεμίζουμε την στήλη με το 
προσροφητικό υλικό και την κλείνουμε στεγανά, αντλούμε με την αντλία κενού το διά-
λυμα Methylene Blue έτσι ώστε να εισρέει από τον πυθμένα της στήλης και να εκρέει 
από την κορυφή με σταθερό ρυθμό, συλλέγουμε το διάλυμα Methylene Blue εντός της 
φιάλης κενού, το ογκομετρούμε τακτικά (π.χ. κάθε 250 mL), παίρνουμε δείγμα περίπου 
10 ml από το διάλυμα με σιφόνι και το τοποθετούμε σε δοκιμαστικό σωλήνα. Στη συ-
νέχεια αφού γεμίσουμε 5 δοκιμαστικούς σωλήνες παίρνουμε 3,5 ml από τον καθένα 
και γεμίζουμε 5 κυβέτες στο ‘καρουσέλ’ (η 1η από τις 6 κυβέτες γεμίζεται με νερό 
απιονισμένο). Μετράμε την ABS (απορρόφηση) σε κάθε δείγμα με το φασματοφωτό-

μετρο UV/VIS για μήκος κύματος nm664=λ  για το Μethylene Blue και αποθηκεύ-
ουμε τις τιμές. Τέλος, την κάθε μέτρηση ακολουθεί αποθήκευση των τιμών. 

 

Εικόνα 2: Στήλη προσρόφησης ύψους 15cm και ογκομετρικός κύλινδρος 

  

Εικόνα 3: Διάλυμα Methylene Blue και αντλία κενού τύπου ‘La Prepe’(αριστερά) και 
φασματοφωτόμετρο μονοχρωματικής ακτινοβολίας (δεξιά). 
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Εικόνα 4: Στήλη προσρόφησης ύψους 75cm γεμάτη πριονίδι τύπου ‘spruce’ ως προσ-
ροφητικό υλικό (αριστερά) και Βυτίο 1000L με διάλυμα Methylene Blue (δεξιά). 

 

 

Εικόνα 5: Η στήλη οδηγείται στον κορεσμό (αριστερά) και κορέννυται (δεξιά). Η προσ-
ροφητική ικανότητα του υλικού πλήρωσης έχει εξαντληθεί. 
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Εικόνα 6: Οι κυβέτες με τα δείγματα του εξερχόμενου υγρού (αριστερά), στήλες ύψους 
150cm και 75cm γεμάτες πριονίδι είναι έτοιμες για την επανάληψη του πειράματος προ-

κειμένου να ελαχιστοποιηθεί το στατιστικό σφάλμα. 

Επεξεργασία των Πειραματικών Αποτελεσμάτων 

Καταγράφουμε τις μετρήσεις (απορρόφηση ABS, συγκέντρωση C) που προέκυψαν. 
Θα ισχύει: 
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Η παραπάνω σχέση λογαριθμιζόμενη δίνει: 
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Η οποία με γραμμική παλινδρόμηση δίνει τις τιμές του Α και του r για τη βέλτιστη 
προσαρμογή θεωρητικής καμπύλης και πειραματικών αποτελεσμάτων [7-8] Επίσης η 
αρχική σχέση μπορεί να επιλυθεί ως προς C και να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 
της θεωρητικής τιμής της συγκέντρωσης Cθεωρ: 

Η οποία παραγωγιζόμενη δίνει: 
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Όπου: C, Ci οι συγκεντρώσεις του methylene blue ή red reactif 195 (C εκροής, Ci εισ-
ροής), t ο χρόνος, n το αντίστροφο της κλίσης της ισόθερμης προσρόφησης του Freun-
dlich, A συντελεστής και r μια σταθερά. Στην ισόθερμη προσρόφησης  είναι: q η πο-
σότητα του methylene blue ανά μονάδα μάζας του προσροφητικού υλικού (mg/g), C :η 
συγκέντρωση ισορροπίας του methylene blue στο διάλυμα (mg/L), 1/n η αδιάστατη 
παράμετρος της ισόθερμης Freundlich και Κ ο συντελεστής κατανομής της ισόθερμης 
Freundlich (L mg-1min-1). Αφού προσδιορίσουμε τις παραμέτρους A, r, n, Ci , στη συ-
νέχεια υπολογίζουμε τη θεωρητική τιμή της συγκέντρωσης Cθεωρ. Είναι δυνατό να τεθεί 
n=2,5 αντί να προσδιορισθεί η βέλτιστη τιμή του [9-12] 

Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του πειράματος οι μαθητές και οι μαθήτριες 
απέκτησαν πλήρη εικόνα της διαδικασίας και εξοικειώθηκαν με τους όρους της προσ-
ρόφησης και της αξιοποίησης απορριπτόμενης βιομάζας. Ο διαδραστικός πίνακας έ-
δωσε την ευκαιρία να μεταφερθεί ένα ‘βαρύ’ πείραμα στην σχολική αίθουσα. Επίσης 
η χρήση του διαδραστικού πίνακα έφερε αύξηση του ενθουσιασμού και του ενδιαφέ-
ροντος του μαθητικού κοινού, τη δυνατότητα για περισσότερες ευκαιρίες για συμμε-
τοχή και συνεργασία, την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, την αυ-
ξημένη ανταπόκριση και τη δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών. Τέλος, έδωσε 
την ευκαιρία σε παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθη-
τικό) να αφομοιώσουν το πείραμα και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. 
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Διδάσκοντας θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος: «Κάποτε στην Αμερική», μια 
διαχρονική ματιά στη μετανάστευση 

Παπαγεωργίου Αγγελική  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, ΜΑ 

angeliki_papageorgiou@yahoo.com 

Περίληψη 

Η χρήση νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο α-
ποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολύτιμο ερ-
γαλείο στην παραγωγή υλικού και σχεδίων μαθημάτων. Βοηθά τους μαθητές να εστιά-
σουν στην ουσιαστική χρήση της γλώσσας αναπτύσσοντας τις τέσσερις βασικές δεξιό-
τητες γλωσσομάθειας και να παράγουν αυθεντικό γραπτό και προφορικό λόγο. Ο δυ-
ναμικός συνδυασμός της Αγγλικής και των ΤΠΕ ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, 
προωθώντας την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος (global 
awareness). Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει το θέμα της μετανάστευσης ως διαχρο-
νικό φαινόμενο εστιάζοντας στο τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα στις ΗΠΑ στις αρχές 
του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Νησί Έλλις, μέσα από διαδικτυακό υλικό με 
ιστορικά στοιχεία αλλά και τον κινηματογράφο. Ο βιωματικός, ολιστικός χαρακτήρα 
του σεναρίου διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών συνδυάστηκε με ομαδοσυνεργα-
τική μέθοδο. Το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo χρησιμοποιήθηκε ως ηλε-
κτρονική τάξη κλειστού τύπου. Αντιπροσωπευτικές εργασίες των μαθητών εκτέθηκαν 
στο σχολικό χώρο. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΤΠΕ, κινηματογράφος, αγγλικά, παγκόσμια ευαισθητοποίηση, μετα-
νάστευση 

Εισαγωγή 

Η αξιοποίηση, στο γλωσσικό μάθημα, υλικού επίκαιρου ενδιαφέροντος και περιεχομέ-
νου για τη ζωή των μαθητών και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, αυξάνει και 
ενισχύει το ενδιαφέρον και το κίνητρο για μάθηση (Willis, 1996). Παράλληλα, ο σχε-
διασμός ποικίλλων στοχοκεντρικών δραστηριοτήτων που κινητοποιούν και εμπλέκουν 
όλους τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, τους βοηθούν να αναπτύξουν στρατη-
γικές μάθησης και να αξιοποιήσουν τις αναλυτικές, συνθετικές, κριτικές ικανότητές 
τους σε ένα περιβάλλον διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι οποίες υπαγορεύονται από 
το ισχύον «Νέο Ενιαίο πρόγραμμα Σπουδών για την Ξένη Γλώσσα». Η χρήση των ΤΠΕ 
εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, προσφέροντας πλούτο πολυμεσικού υλικού με τη μορφή 
πολυτροπικών κειμένων, οπτικοακουστικού υλικού, οπτικών ερεθισμάτων, καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας, ταινών και βίντεο. Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μάθησης 
και έρευνας που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο μιας ολιστικής και 
διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (Κόμης, 2004). Είναι δηλαδή ένα εργαλείο που 
υποστηρίζει μια σειρά από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία ό-
λων των γνωστικών αντικειμένων. (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & Φρα-
γκάκη, 2010). Ένας τέτοιος σχεδιασμός μαθημάτων περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
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κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, τους βοηθούν να αναπτύξουν στρατηγικές που 
οδηγούν στην αυτονομία (Ellis, 1992), ενώ η μάθηση συντελείται συνεργατικά. Η εκ-
μάθηση της ξένης γλώσσας στη συγκεκριμένη περίπτωση συντελείται επικοινωνιακά, 
κατά τη διάρκεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1978). Σύμφωνα με την Οι-
κονόμου (2004), με τη χρήση των ΤΠΕ υπάρχει αυθεντικότητα υλικού, προωθείται η 
διαθεματικότητα και πολυπολιτισμικότητα της μάθησης, ενώ οι μαθητές μπορούν να 
διαμοιραστούν την ανθρώπινη εμπειρία, και να αισθανθούν πολίτες μιας παγκόσμιας 
κοινότητας που επικοινωνούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα το YouTube περιέχει 
ιδιαίτερα χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθε-
ντικό γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, κι έτσι προωθείται η αυθεντική 
επικοινωνία (Mayora, 2009). Επίσης, η χρήση εκπαιδευτικών κοινωνικών δικτύων ό-
πως το Εdmodo προσφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας, 
όπου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μπορούν να διαμοιραστούν σημειώσεις, συνδέ-
σμους, αρχεία και εργασίες, με κωδικούς πρόσβασης. Η χρήση τέτοιων δικτύων πέρα 
από το ότι αναπτύσσει τα κίνητρα μάθησης, συνεισφέρει στον τεχνολογικό γραμματι-
σμό των μαθητών στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας. Κάθε εκπαιδευτικό σενάριο 
βασισμένο σε video ή κινηματογαφική ταινία από το διαδίκτυο έχει το πλεονέκτημα 
ότι απευθύνεται κατευθείαν στην συναισθηματική ανταπόκριση των μαθητών, πυρο-
δοτεί τη φαντασία, ενθαρρύνει το διάλογο, προωθεί την κριτική σκέψη. Ο συνδυασμός 
εικόνας, ήχου και αφήγησης δεν διευκολύνει τους μαθητές απλώς να μάθουν αλλά τους 
μαθαίνει πως να μαθαίνουν (Αθανασάτου, Καλαμπάκας, Παραδείση, 2011). Γενικό-
τερα, η επαφή με την τέχνη βοηθά τους μαθητές να αναπτυχθούν ολιστικά, να κατανο-
ήσουν όχι μόνον τον εαυτό τους αλλά και την πραγματικότητα που τους περιβάλλει, 
υιοθετώντας το ρόλο του ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη (Anderson & Mil-
brant, 2005). Επίσης, αναπτύσσεται ο οπτικοακουστικός γραμματισμός (audiovisual 
literacy) και βελτιώνονται οι δεξιότητες της ακουστικής ικανότητας, της πολιτισμικής 
και γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών και κατανόησης προφορικού λόγου (oral dis-
course). (Donaghy, 2014). Η χρήση video ή ταινιών προσφέρεται για σχεδιασμό γλωσ-
σικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν δεξιότητες και στρατηγικές ανάπτυξης λό-
γου. Η διδασκαλία των γλωσσικών φαινομένων και των γραμματικών δομών γίνεται 
ως διαδικασία (Batstone, 1994), κατά την οποία η γλωσσική γνώση που αποκτάται 
χρησιμοποιείται ουσιαστικά για πραγματική επικοινωνία (Rutherford, 1987). 

Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το παρόν σενάριο εξετάζει το ζήτημα της μετανάστευσης διαχρονικά. Δίνει έμφαση 
στο μεταναστευτικό φαινόμενο στις ΗΠΑ κατά το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, στο 
ιστορικό πλαίσιο, στους λόγους που οδήγησαν στην τεράστια εισροή μεταναστών, στις 
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μετανάστες στην πορεία τους προς το «μεγάλο ό-
νειρο». Μιλώντας για το παρελθόν μπορεί καλύτερα κανείς να αντιληφθεί το παρόν και 
να προσεγγίσει το μέλλον. Επίσης, το σενάριο έχει ως στόχο να προωθήσει την ιδέα 
της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου (global citizenship) και να αντιμετωπίσει το θέμα 
της μετανάστευσης από μια «παγκόσμια» οπτική που ενώνει τον εθνικό με το διεθνή 
και τον τοπικό με τον παγκόσμιο τρόπο αντίληψης του κόσμου (Hillyard, 2005). Με τη 
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βοήθεια των ΤΠΕ και μέσο την Αγγλική γλώσσα οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν 
και να προβληματιστούν για ένα σύγχρονο αμφιλεγόμενο ζήτημα παγκοσμίου ενδια-
φέροντος και να αναπτύξουν την παγκόσμια και διαπολιτισμική τους επίγνωση ανα-
γνωρίζοντας την πολιτισμική ποικιλομορφία ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Αμερι-
κανικής κουλτούρας. 

Το σενάριο εντάσσεται στην Ενότητα 1, “UNITY IN DIVERSITY” του σχολικού βι-
βλίου Think Teen 2nd Grade of Junior High School- Προχωρημένοι. Συμμετείχαν 54 
μαθητές της Β’ Γυμνασίου και χωρίστηκε σε 2 μέρη, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών το 
καθένα. Στο πρώτο μέρος (PART 1) του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε διαδικτυακό υ-
λικό, βίντεο, από τo Statue of Liberty- Ellis Ιsland Foundation Inc, 
http://www.libertyellisfoundation.org/. Επίσης, πληροφορίες και ιστορικές λεπτομέ-
ρειες σε μορφή άρθρων και βίντεο εντοπίστηκαν στην ιστοσελίδα 
http://www.libertyellisfoundation.org/about-the-ellis-island και 
http://www.history.com/topics/ellis-island.  

Στο εργαστήριο πληροφορικής οι μαθητές περιηγήθηκαν στις παραπάνω ιστοσελίδες 
και δούλεψαν ομαδικά τις δραστηριότητες του πρώτου μέρους.. Ήρθαν σε επαφή με 
πολυτροπικά κείμενα που βελτιώνουν τις ικανότητες κατανόησης γραπτού κειμένου 
(reading skills) και ακουστικής κατανόησης (listening skills) μέσα από τα σχετικά βί-
ντεο. Οι ομάδες κλήθηκαν να συζητήσουν τα στοιχεία που τους εντυπωσίασαν περισ-
σότερο, όπως την δυνατότητα αναζήτησης συγγενών τους, να διατυπώσουν ερωτήματα 
και απορίες στα αγγλικά και να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου 
σε φύλλα εργασίας. Μια από τις δραστηριότητες είχε ως στόχο να εξοικειώσει τους 
μαθητές με σχετικό με τη μετανάστευση λεξιλόγιο και με τη χρήση «στρατηγικών σκα-
λωσιάς» (scaffolding strategies) να δημιουργηθούν τα κατάλληλα γνωστικά σχήματα 
ώστε να διευκολυνθούν στην παραγωγή λόγου και επίσης να προχωρήσει η δράση στα 
επόμενα στάδια (Vygotsky, 1978) και (Bruner, 1985). Στη συνέχεια, οι ομάδες χρησι-
μοποίησαν το συγκεκριμένο λεξιλόγιο σε άσκηση γραπτού λόγου ως εργασία για το 
σπίτι η οποία αναρτήθηκε και παραδόθηκε στο εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο 
Εdmodo. Η εργασία ζητούσε από τους μαθητές να περιγράψουν και να αναλύσουν τους 
λόγους για τους οποίους θα αποφάσιζαν να αφήσουν τη χώρα τους σε μορφή σύντομου 
δοκιμίου (essay). Για περαιτέρω βοήθεια υπήρχαν λέξεις και φράσεις κλειδιά 
(prompts). Τα φύλλα εργασίας του πρώτου μέρους (Part 1) βρίσκοντα στον ομώνυμο 
σύνδεσμο: Part 1 

Στο δεύτερο μέρος του σεναρίου (PART 2) οι μαθητές δούλεψαν στο Εργαστήριο Φυ-
σικών Επιστημών όπου υπάρχει διαδραστικός πίνακας και διάταξη θρανίων που διευ-
κολύνει την συνεργασία σε ομάδες τεσσάρων μαθητών. Ακολούθησε η προβολή τηs 
ταινίας μικρού μήκους ELLIS (2015) σε σκηνοθεσία JR, σενάριο Eric Roth, και πρω-
ταγωνιστή τον Robert de Niro, διαθέσιμη στο διαδίκτυο 
https://www.youtube.com/watch?v=hqLFq7WOO0g. Η ταινία αποτυπώνει μέσω μιας 
και μόνο προσωπικής αφήγησης τις ιστορίες όλων όσων διαχρονικά αναζητούν την 
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ελευθερία από τον πόλεμο, τις, διώξεις, ή τη φτώχεια εγκαταλείποντας τις πατρίδες 
τους για ένα καλύτερο και συχνά αβέβαιο μέλλον.  

Τα φύλλα εργασίας περιέχουν δραστηριότητες που χωρίζονται σε «Πριν την προβολή» 
- “Before Watching” (1Β), «Kατά τη διάρκεια της προβολής» - “While Watching” (2Β) 
και «Μετά την προβολή» - “After watching” (3C). Υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης 
ανοικτού τύπου, ερωτήσεις κρίσεως, αλλά και ασκήσεις εξάσκησης γραμματικών δο-
μών όπως το β΄ είδος υποθετικού λόγου σε κατανοητό περικείμενο (meaningful con-
text), (McCarthy & Carter, 1994). Επίσης, υπάρχουν δραστηριότητες δημιουργικής 
γραφής που βρίσκονται στο τελευταίο τμήμα του δεύτερου μέρους του σενρίου 
“Follow up” (2D).  

Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες, ζευγάρια ή και ατομικά και παρέδωσαν τις εργασίες 
τους στην τελική τους μορφή μέσω του εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου Edmodo. 
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν συγγραφή ποιμάτων με τις ακροστοιχίδες IMMI-
GRANTS, IMMIGRATION, REFUGEES (2D1), αλλά και σύντομων ιστοριών (short 
stories), ή αφηγήσεων (narratives). Οι μαθητές έπρεπε να φανταστούν ότι είναι κάποιοι 
από τους μετανάστες που εμφανίζονται στις φωτογραφίες των τοίχων του ELLIS στην 
ομώνυμη ταινία και να αφηγηθούν τη δική τους προσωπική ιστορία. Τά φύλλα εργα-
σίας του δεύτερου μέρους (Part 2) του διδακτικού σεναρίου για την ταινία ELLIS βρί-
σκονται στoν σύνδεσμο: Part 2 

Και τα δυο μέρη του σεναρίου έχουν τους παρακάτω στόχους για τους μαθητές:  

Α. Γνωστικοί στόχοι 

1. να παράγουν αυθεντικό γραπτό και προφορικό λόγο αποδεικνύοντας ότι η Αγγλική 
γλώσσα είναι ένα πολύτιμο μέσο έκφρασης και δημιουργικότητας: δραστηριότητες 
1.6, 2C3, 2D1, 2D2. 

2. να εξασκηθούν και να μάθουν τη βασική δομή παραγωγής αφηγηματικών κειμένων 
και σύντομων δοκιμίων: 1.6, 2D2 αντίστοιχα. 

3. να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος μέσω της 
Αγγλικής Γλώσσας αναπτύσσοντας συγχρόνως και τις 4 δεξιότητες εκμάθησης της 
ξένης γλώσσας: όλο το σενάριο. 

4. να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους σχετικά με τα θέματα που παρουσιάζονται μέσα 
σε κατανοητό γλωσσικό περιβάλλον (meaningful context) και συγκεκριμένα για το 
θέμα της μετανάστευσης και την κριτική ταινιών: δραστηριότητες 1.5, 1.6. 2C5. 

5. να εξασκήσουν συγκεκριμένες γραμματικές δομές, όπως τους υποθετικούς λόγους 
μέσα απο δραστηριότητες επικοινωνιακές και προσανατολισμένες στην παραγωγή 
λόγου (discourse oriented); όλο το σενάριο εκτός 1.2, 2C5 που είναι κλειστού τύπου 

6. να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με ιστορικά στοιχεία της Αμερικανικής 
κουλτούρας της οποίας η Αγγλική γλώσσα είναι φορέας: δραστηριότητες 1.5, 1.6. 

7. να αναπτύξουν οπτικοακουστικό γραμματισμό μέσα από την οπτικοακουστική αφή-
γηση: δραστηριότητες του δεύτερου μέρους 2Β. 
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Β. Στόχοι Επίτευξης Ικανοτήτων 

1. να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα των μαθητών και τη γνώση τους στην ξένη 
γλώσσα μελετώντας ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος: όλο το σενάριο. 

2. να ενισχύσουν το συνεργατικό και ομαδοσυνεργατικό πνεύμα στην τάξη και να εμπλέ-
ξουν όλους τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία: όλο το σενάριο. 

3. να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειρίζονται πληροφορίες από το διαδίκτυο μελε-
τώντας πολυτροπικά κείμενα και να τις αναλύουν κριτικά: Μέρος 1ο (PART 1). 

4. να προωθήσουν τον τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών: δραστηριότητες πρώτου 
μέρους (PART 1). 

5. να εξοικειώσουν τους μαθητές με την εκπαιδευτική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύω-
σης Εdmodo που είναι μια δωρεάν υπηρεσία μικρο-ιστολογίων: 1.6, 2D1, 2D2. 

6. να βοηθήσουν τους μαθητές να ταυτιστούν με τους ήρωες της ταινίας και να κατανο-
ήσουν βαθύτερα το θέμα που παρουσιάζεται: δραστηριότητες δεύτερου μέρους 
(PART 2). 

Γ. Στόχοι υιοθέτησης στάσεων 

1. να προβληματιστούν στο θέμα «μετανάστευση» ως διαχρονικό φαινόμενο και να δεί-
χνουν κατανόηση στους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις χώρες 
τους: όλο το διδακτικό σενάριο.  

2. να εκτιμούν και να σέβονται τις διαφορετικές κουλτούρες και να αναγνωρίζουν το 
ρόλο της Αγγλικής γλώσσας ως βάσης των πολυπολιτισμικών κοινωνιών: πρώτο μέ-
ρος, PART 1. 

3. να αναπτύξουν σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα: όλο το σενάριο. 
4. να εκτιμήσουν την τέχνη της αφήγησης και τον αφηγηματικό λόγο και να μπορούν να 

φανταστούν τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τους ανθρώπους: δραστηριότητες 
2C3, 2D2. 

5. να καλλιεργήσουν το αισθητικό τους κριτήριο ερχόμενοι σε επαφή με την τέχνη του 
κινηματογράφου: οι δραστηριότητες του δεύτερου μέρους (PART 2). 

6. να συνειδητοποιήσουν ότι η Αγγλική γλώσσα δεν μόνο ένα σύνολο από μορφοσυντα-
κτικούς κανόνες αλλά ένα πραγματικό παράθυρο στον κόσμο: όλες οι δραστηριότητες 
του σεναρίου. 

Συμπέρασμα 

Συνολικά, η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ενθουσιώδης. Προβληματίστηκαν, ευαι-
σθητοποιήθηκαν για το θέμα της μετανάστευσης και αντιλήφθηκαν τη διαχρονική του 
διάσταση. Εκτίμησαν το συνδιασμό της χρήσης των ΤΠΕ με τα αγγλικά και δούλεψαν 
ομαδικά και δημιουργικά. Συγχρόνως, εξάσκησαν και τις τέσσερις δεξιότητές εκμάθη-
σης της αγγλικής και παρήγαγαν γραπτά κείμενα διαφορετικού κειμενικού ύφους 
(register). Δείγματα του παραγόμενου έργου τους σε μορφή αφισών στο σχολικό χώρο 
(Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1:Ενδεικτικό απόσπασμα από την έκθεση με αφίσες 

Περισσότερα δείγματα του παραγόμενου έργου των μαθητών υπάρχουν στον σύνδε-
σμο: Immigration to the USA - Samples of student work.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και μαθητές που σε μαθήματα με παραδοσιακότερο 
τρόπο διδασκαλίας έδειχναν αμέτοχοι ή αδιάφοροι συμμετείχαν με ενθουσιασμό και 
αβίαστα χρησιμοποίησαν την Αγγλική γλώσσα.. Συνεπώς, η όλο και συχνότερη χρήση 
διδακτικών σεναρίων με τους παραπάνω στόχους πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής. 
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Διδάσκοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Β΄ Γυμνασίου 

Χατζηγεωργίου Μαρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.05 M.Sc.,M.Sc. 

mairhxatzi@gmail.com   

Περίληψη 

Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας της Γεωγραφίας με χρήση των Τ.Π.Ε.  συ-
ντελεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών και αναπτύσσει τις κοινω-
νικές τους δεξιότητες. Δημιουργεί θετική στάση ως προς το μάθημα και ενισχύει τις 
γνώσεις τους. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές να αποκτήσουν 
ευρύτερες γνώσεις για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιληφθούν ότι η 
ενταξιακή πορεία μιας χώρας απαιτεί την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων και 
προϋποθέσεων. Συντάχθηκε για το σκοπό αυτό ένα διδακτικό σενάριο-σχέδιο μαθήμα-
τος που αποτελείται από τρία φύλλα εργασίας. Η προτεινόμενη διάρκεια εφαρμογής 
αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες όπου στο τέλος της τρίτης διδακτικής περιόδου διε-
ξάγεται μια σύντομη γνωστική αξιολόγηση σχεδιασμένη στο περιβάλλον του λογισμι-
κού Hot Potatoes 6. Η συνολική αποτίμηση της διδακτικής πρότασης έδειξε ότι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των μαθητών χαιρετίζει θετικά τη χρήση με τρόπο ομαδοσυνερ-
γατικό των Τ.Π.Ε. και το βιωματικό χαρακτήρα που απέκτησε η διδασκαλία της Γεω-
γραφίας μέσα στο εργαστήριο. 

Λέξεις–Kλειδιά: διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωγραφία Β΄ Γυμνα-
σίου 

Εισαγωγή 

Το μάθημα της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο αποτελεί ένα γνωστικό, διεπιστημονικό α-
ντικείμενο μάθησης βασισμένο τόσο στις φυσικές όσο και στις κοινωνικές- ανθρωπι-
στικές επιστήμες με βασικό του άξονα το χώρο όπου κατοικεί  ο άνθρωπος, δραστη-
ριοποιείται, προσαρμόζεται σε αυτόν και δημιουργεί τον πολιτισμό του. Κύριος σκοπός 
του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να οικοδομήσουν βασικές έννοιες προ-
κειμένου να κατανοήσουν τις ποιοτικές κυρίως σχέσεις κι αλληλεξαρτήσεις ανθρώπου 
και χώρου (Κλωνάρη κ.ά. 2013).   

Έχει αποδειχτεί ότι ο νέος τρόπος παιδαγωγικής προσέγγισης της διδασκαλίας της Γε-
ωγραφίας με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών και της διαθεματικότητας στην εκ-
παιδευτική διαδικασία συντελεί στην ανάπτυξη της χωρικής σκέψης, την καλλιέργεια 
αντίστοιχων χωρικών ικανοτήτων των μαθητών και διευκολύνει τη σύνδεση γεωγρα-
φικών θεμάτων με άλλες γνωστικές περιοχές σε σχέση με το συμβατικό τρόπο διδα-
σκαλίας του μαθήματος (Favier & van der Schee 2014) καθώς επίσης αναπτύσσει και 
τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Αργυράκης κ.ά. 2014).  
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο που επιχει-
ρεί, μέσα από τρία (3) φύλλα εργασίας, τη διερευνητική διδακτική προσέγγιση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και της σημασίας της σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, η διδακτική προσέγγιση του θέματος ε-
ντάσσεται στα Κεφάλαια 26 «Η Ευρωπαϊκή Ένωση» και 27 «Η σημασία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης» του σχολικού εγχειριδίου. Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η 
Ιστορία, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά και τα Αγγλικά. 

Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικού σεναρίου 

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, της Τουρκίας και της Ελλάδας 
(Tuzun et al., 2009; Favier & van der Schee, 2014; Γεωργαντά, 2016) κατέδειξαν τη 
χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών και άλλων χρήσιμων πολυμεσικών εφαρ-
μογών ως κατάλληλων μέσων για την ενίσχυση κινήτρων, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, 
μετατροπή της μάθησης σε διασκεδαστική 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 & Ρά-
πτης 2006) ενισχύοντας τη διαθεματικότητα και τη διαδραστικότητα βοηθώντας πα-
ράλληλα τους μαθητές να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και να αξιολογήσουν τις δια-
δικασίες μάθησης (Veselinovska et al. 2010). Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται η σύν-
δεση της Γεωγραφίας με το πραγματικό κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
ζουν οι μαθητές, μέσα από το χειρισμό διαδραστικών χαρτών, μοντέλων και ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών.  

Βασικός ερευνητικός και διδακτικός σκοπός είναι οι μαθητές να αποκτήσουν ευρύτε-
ρες γνώσεις για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και να αντιληφθούν ότι η 
ενταξιακή πορεία μιας χώρας απαιτεί την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων και 
προϋποθέσεων. Η αποτίμηση της συγκεκριμένης διερεύνησης έγινε με την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων που συγκέντρωσαν οι επιμέρους ομάδες εργασίας τα οποία κατό-
πιν συζητήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης.  

Προκειμένου οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να βιώσουν την εμπειρία 
ένταξης της χώρας μας καθώς και των άλλων χωρών στην Ε.Ε, το παρόν σχέδιο μαθή-
ματος κρίθηκε σκόπιμο να υλοποιηθεί στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχο-
λείου μετά από κατάλληλη πρόβλεψη και σχεδιασμό με τη βοήθεια ενός Η/Υ και βι-
ντεοπροβολέα. Η παρούσα διδακτική πρακτική εφαρμόστηκε σε τέσσερα τμήματα 
(108 μαθητές) του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά της Β΄ τάξης κατά το 
σχολικό έτος 2015-16. 

Η διάρκεια που προβλέπεται και ταυτόχρονα απαιτείται για τη διενέργεια αυτού του 
σεναρίου αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές ώρες. Αρχικά, συντάχθηκε ένα διδακτικό 

2494

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



σχέδιο μαθήματος που αποτελούταν από 3 φύλλα εργασίας τα οποία δίνονται στους 
μαθητές στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας με συνολικά 11 δραστηριότητες και ένα Τεστ 
αξιολόγησης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν ως επιμέρους στόχους (Α. Γνω-
στικούς, Β. Ανάπτυξης ικανοτήτων, Γ. Υιοθέτησης στάσεων) οι μαθητές και οι μαθή-
τριες: 

Α1. Να αποκτήσουν ευρύτερες γνώσεις για την ιστορία της Ε.Ε. Α2. Να αναγνωρίζουν 
τη σημασία δημιουργίας της Ε.Ε. Α3.Να γνωρίζουν τα κριτήρια ένταξης μιας χώρας 
στην Ε.Ε. και πότε εντάχθηκε η χώρα μας. Α4. Να διακρίνουν τις χώρες που ανήκουν 
στην Ε.Ε. Α5. Να γνωρίζουν τα βασικά θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Α6. Να γνωρίζουν τη 
νομοθετική διαδικασία που ακολουθείται στην Ε.Ε. Α7. Να διακρίνουν τα βασικά επι-
τεύγματα και τους στόχους της Ε.Ε.(περιβάλλον, καταπολέμηση φτώχειας, εργασία 
κλπ.). Α8. Να αναγνωρίζουν τις χώρες που έχουν κοινό νόμισμα (το ευρώ) και ταυτό-
χρονα ανήκουν στην Ε.Ε. Α9. Να αναγνωρίζουν την προσφορά της Ε.Ε στα κράτη-
μέλη της Α10. Να εκτιμούν τη θέση και τις προοπτικές της Ελλάδας στο πλαίσιο της 
Ε.Ε.  

Β1. Να επικοινωνούν επαρκώς με σαφήνεια και πληρότητα στην ελληνική γλώσσα. 
Β2.Να αναπτύξουν μια κριτική στάση απέναντι στις προοπτικές που προσφέρει η Ε.Ε. 
σε κάθε κράτος-μέλος της. Β3.Να αισθανθούν πολίτες του κόσμου. Β4.Να καλλιεργή-
σουν δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας. Β5.Να  διαχειρίζονται πληρο-
φορίες που αφορούν διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Β6. Να 
συνθέτουν και να αναλύουν κριτικά τις πληροφορίες αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). 

Γ1. Να τηρούν κανόνες ασφάλειας στο εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών. Γ2. Να  
αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον επιστημονικό τρόπο σκέψης κι εργασίας. Γ3. 
Να σέβονται την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα του άλλου. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζεται η αντιστοιχία των προαναφερθέντων διδακτικών στόχων ανά δραστη-
ριότητα. 

Πίνακας 1. Διδακτικοί στόχοι ανά δραστηριότητα των  φύλλων εργασίας  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1ο Φύλλο εργασίας (1η Διδακτική ώρα) 
1η Δραστηριότητα Α1,Β1, Γ1-Γ3 
2η Δραστηριότητα Α1,Α2,Β2,Β3,Β4,Β5, Γ1-Γ3 
3η Δραστηριότητα Α3,Β4,Β5,Β6, Γ1-Γ3 
4η Δραστηριότητα Α4,Β3,Β6, Γ1-Γ3 
2ο Φύλλο εργασίας (2η Διδακτική ώρα) 
1η Δραστηριότητα Α5,Β1-Β6, Γ1-Γ3 
2η Δραστηριότητα Α5,Β1-Β6, Γ1-Γ3 
3η Δραστηριότητα Α6, Β4,Β6, Γ1-Γ3 
3ο Φύλλο εργασίας (3η Διδακτική ώρα) 
1η Δραστηριότητα Α7, Β1,Β2,Β6, Γ1-Γ3 
2η Δραστηριότητα Α8, Β1, Β5,Β6, Γ1-Γ3 
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3η Δραστηριότητα Α9, Β1,Β2,Β6, Γ1-Γ3 
4η Δραστηριότητα Α10, Β4, Β5, Γ1-Γ3 

Οι μαθητές συνεργάζονται στις ομάδες με τα φύλλα εργασίας (Εικόνα 1α,β,γ) ενώ πα-
ράλληλα καθοδηγούνται κι ενημερώνονται από τον καθηγητή τους  για την πορεία και 
την εξέλιξη των δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα όλες οι ομάδες το  προ-
βολικό μηχάνημα συνδεδεμένο με υπολογιστή αν το μάθημα γίνεται στο Εργαστήριο 
Φυσικών Επιστημών το οποίο χειρίζεται ο εκπαιδευτής όπως έγινε στη δική μας περί-
πτωση. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή είναι αποθηκευμένα α) 3 βίντεο συ-
νολικής διάρκειας 11 λεπτών που αφορούν: την ιστορία της Ε.Ε. από το κανάλι του 
CNN Greece https://www.youtube.com/watch?v=NpXfBXCdpaM, την υπογραφή της συμ-
φωνίας ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε. https://www.youtube.com/watch?v=7U-u_Cr06KI 
και το οπτικοακουστικό ντοκουμέντο του μεγάλου έλληνα ποιητή, του Οδυσσέα Ελύτη 
για την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. https://www.youtube.com/watch?v=hoNIcsiuUdk β) 
Μία παρουσίαση σε MS Powerpoint που προέρχεται από την επίσημη δικτυακή πύλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/slide-presentations/index_el.htm  γ) 
ένα Τεστ Αξιολόγησης σχεδιασμένο σε περιβάλλον Hot Potatoes 6. Επιπλέον, γίνεται 
εκτεταμένη χρήση των θεματικών υποσελίδων της επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Ε.  Σε 
αυτόν τον εγκεκριμένο ευρωπαϊκό ιστότοπο, επιλέγοντας την ελληνική γλώσσα, οι μα-
θητές μπορούν να μάθουν για τους στόχους και τα επιτεύγματα της Ε.Ε., τα θεσμικά 
της όργανα, τα κριτήρια ένταξης μιας χώρας, να επισκεφτούν τα διαδραστικά εκπαι-
δευτικά παιχνίδια, να εξασκήσουν τις γνώσεις τους, να μάθουν τις πρωτεύουσες και τις 
σημαίες των χωρών της Ε.Ε., τις χώρες που ανήκουν στην ευρωζώνη κλπ. Επιλέγονται 
τα παραπάνω ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γιατί είναι διερευνητικού χαρακτήρα με δυ-
νατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων χαρτών, διαδραστικών παιχνιδιών γνώσεων 
και γρήγορης αναζήτησης πληροφοριών. Λόγω έλλειψης χρόνου και προκειμένου το 
συγκεκριμένο σενάριο να υλοποιηθεί εντός των 3 διδακτικών ωρών στο σχολικό εργα-
στήριο, η περιήγηση στον ευρωπαϊκό ιστότοπο ήταν περιορισμένη, στοχευμένη και κα-
θοδηγούμενη από τον διδάσκοντα με σκοπό τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων δρα-
στηριοτήτων των φύλλων εργασίας. Είναι αυτονόητο να ειπωθεί ότι όσοι μαθητές έ-
δειξαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα προτάθηκε από τον εκπαιδευτικό να 
επισκεφτούν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα στον ελεύθερο χρόνο τους και να παίξουν με 
τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά παιχνίδια.   

Στον σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη και οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που είχαν 
για τις έννοιες που σχετίζονται με τα κριτήρια / το χρόνο ένταξης των χωρών στην Ε.Ε, 
την ταύτιση  της Ε.Ε. με την Ευρωζώνη, προκειμένου να ανατραπούν οι λανθασμένες 
απόψεις μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία (Driver et al. 1998) και μέσω της γνω-
στικής σύγκρουσης να οικοδομηθεί η νέα, ορθή γνώση.  

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, 
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φύλλο αξιολόγησης σχεδιασμένο σε περιβάλλον Hot Potatoes 6 και ζητήθηκε να συ-
μπληρωθεί από τις ομάδες εργασίας κατά το τελευταίο δεκάλεπτο της τρίτης διδακτι-
κής περιόδου. Το φύλο αξιολόγησης περιείχε 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το σύνολο 
των σωστών απαντήσεων που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα και τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από τη γνωστική αξιολόγηση συζητήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης. 

 

 

 

α 
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Εικόνα 1.Οι δραστηριότητες του (α) 1ου φύλλου εργασίας (β)  2ου  φύλλου εργασίας (γ)  3ου φύλ-
λου εργασίας του διδακτικού σεναρίου. (δ) Μερικές από τις χειροποίητες σημαίες των μαθητών 

στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας μετά την εφαρμογή του σεναρίου 

Συμπεράσματα 

Επειδή, η επιστημονική γνώση εξελίσσεται και μερικές φορές αναθεωρείται, επιβάλ-
λεται από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολείων να διδάξουν τους μαθη-
τές πώς να μαθαίνουν (Χατζηγεωργίου & Πολίτης, 2014). Η εφαρμογή αυτής της δι-
δακτικής πρότασης κάνοντας ταυτόχρονα χρήση των Τ.Π.Ε. βοηθάει τους μαθητές να 
αποκτήσουν μιας μορφής τεχνολογικό εγγραμματισμό (Μπασίνα & Μπενέκου, 2010), 

δ 
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να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα στα πλαίσια της ομάδας με την κατασκευή ευρω-
παϊκής σημαίας από απλά υλικά καθώς αυτοί δρουν αυτόνομα και πιο αποτελεσματικά 
(Βοσνιάδου, 2006). Γίνεται αντιληπτό από πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές ότι η 
πραγματοποίηση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης με βασικό άξονα τη με-
τάδοση και εμφύσηση της ευρωπαϊκής ιδέας και των ευρωπαϊκών αξιών μέσα από βιω-
ματικές και νοηματοδοτούμενες δραστηριότητες, που ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υ-
πόψη τη διαθεματική προσέγγιση και θα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθη-
τών είναι ένα εγχείρημα πρωτότυπο αλλά και πολυσύνθετο (Γεωργαντά, 2016). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στους μαθητές  της Β΄ 
Γυμνασίου στα πλαίσια της Γεωγραφίας φαίνεται να άσκησε θετική επίδραση στον 
τρόπο σκέψης τους όπως άλλωστε είχε συμβεί σε μαθητές του ίδιου σχολείου παλαιό-
τερα κατά την εφαρμογή ανάλογου διδακτικού σεναρίου (Χατζηγεωργίου & Πολίτης, 
2013). Άρχισαν να σκέπτονται κριτικά και να αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, συ-
γκριτικά με τη συμβατική διδασκαλία στην τάξη, στη διερεύνηση της ιστορίας ένταξης 
των ευρωπαϊκών χωρών στην Ε.Ε.  Στο μάθημα που ακολούθησε οι μαθητές προέβη-
σαν σε συζητήσεις και ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία στην ερευνητική εργασία 
(project) που όρισε ο διδάσκοντας η οποία ήταν να φτιάξουν, σε ομάδες, τη σημαία 
ενός ευρωπαϊκού κράτους από απλά υλικά και να την παρουσιάσουν μαζί με την ιστο-
ρία της σημαίας του στην ολομέλεια της τάξης.   Έπειτα, οι χειροποίητες σημαίες εκτέ-
θηκαν στο σχολείο για τους υπόλοιπους μαθητές (Εικόνα 1δ) και στη συνέχεια αναρ-
τήθηκαν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. 

Ο έκδηλος ενθουσιασμός των μαθητών που παρατηρήθηκε μετά την εφαρμογή του δι-
δακτικού αυτού σεναρίου, να εργαστούν σε ομάδες έξω πλέον από το χώρο του σχο-
λείου για την κατασκευή μιας ευρωπαϊκής σημαίας και να την παρουσιάσουν στους 
συμμαθητές τους, πιθανότατα να μην υπήρχε αν η συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού 
εγχειριδίου διδασκόταν στην τάξη με τον παραδοσιακό τρόπο. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών αποτιμά θετικά την όλη συμμετοχή σ’ αυτήν 
τη διδακτική εμπειρία όπως υλοποιήθηκε ομαδοσυνεργατικά τόσο με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. μέσα στο εργαστηριακό χώρο όσο και με το βιωματικό χαρακτήρα της μετέ-
πειτα ομαδικής εργασίας. Η θετική στάση διατηρείται σε ό,τι αφορά το πρόσφορο και 
ζεστό κλίμα που δημιουργήθηκε 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 της σημασίας ίδρυσης της Ε.Ε., των θεσμικών οργάνων της, των επιτευγ-
μάτων της και των προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζει με τη βοήθεια πολυμεσι-
κών εφαρμογών (Νομικού & Γκινούδη, 2014). Η ανάγκη χρησιμοποίησης ποικιλόμορ-
φου εποπτικού υλικού στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και η ένταξή του σε 
ένα περιβάλλον διδακτικά προσανατολισμένο με άξονες τις προϋπάρχουσες ιδέες, τις 
αντιλήψεις και τις γνωστικές δυσκολίες των μαθητών να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό 
στην διδασκαλία γίνεται όλο και πιο επιτακτική (Ασλανίδης κ.ά. 2010; Πάσχου & Κου-
τούπη, 2015).  
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Περίληψη 

Στο σενάριο αυτό προτείνεται η διαθεματική διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας και της Έκθεσης – Έκφρασης της Γ΄ τάξης του Λυκείου στηριζό-
μενη στους κοινούς θεματικούς άξονες διαφορετικών κειμενικών ειδών. Μέσα από τη 
διδακτική προσέγγιση ενός ποιήματος και ενός δοκιμίου, τη διαφορετική λειτουργία 
της γλώσσας και της δομικής τους οργάνωσης, μελετάται το θέμα των τροχαίων ατυ-
χημάτων. Στο ποίημα της Μαρίας Κέντρου – Αγαθοπούλου «Ο μοτοσυκλετιστής» το 
ζήτημα προσεγγίζεται μέσα από το προσωπικό δράμα του πρωταγωνιστή και τη συγκί-
νηση που προκαλεί το τέλος του στον αναγνώστη. Το δοκίμιο «Ψυχολογία των Νεοελ-
λήνων» που αναφέρεται στην οδηγητική συμπεριφορά των Ελλήνων του Ε. Π. Παπα-
νούτσου, απευθυνόμενο στη λογική του δέκτη προσπαθεί να τον προβληματίσει για το 
ζήτημα της κακής οδικής συμπεριφοράς. Επιλεγμένα βίντεο αισθητοποιούν το πρό-
βλημα, ενώ ένα τραγούδι για τα τροχαία αναδεικνύει σύγχρονα δεινά της νεοελληνικής 
κοινωνίας στα χρόνια της εμφάνισης της νεοφασιστικής ιδεολογίας. Ιστορικό παρελθόν 
και παρόν συνομιλούν μέσα από την ποιητική δημιουργία και ο προβληματισμός για 
τον ρόλο του ποιητή επανέρχεται σε ένα περιβάλλον συμμετοχικής και ομαδικής δια-
δικασίας μάθησης στην τάξη. 

Λέξεις-Κλειδιά:Τ.Π.Ε., συνεργατική - διαθεματική μάθηση, τροχαία, ρόλος ποιητή.  

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη Παιδαγωγική επιστήμη προσπαθώντας να επιτύχει το μέγιστο παιδαγω-
γικό αποτέλεσμα στη σχολική εκπαίδευση προάγει, ανάμεσα σε άλλες παραδοσιακές 
διδακτικές πρακτικές, νέες συνεργατικές μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας που καλ-
λιεργούν την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τη συνεργασία των μαθητών (Χατζη-
δήμου, 2011) & (Ματσαγγούρας, 1987). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία 
που στηρίζεται στο διδακτικό τρίγωνο: εκπαιδευτικός, μαθητής, μάθημα, η εποικοδο-
μητική μάθηση προάγει το διδακτικό πολύγωνο: εκπαιδευτικός, συμμαθητές, εργασία, 
πολυμέσα, επιστήμες (Merenyi & Szabo & Takacs, 2010). Οι εκπαιδευτικοί κάτω από 
αυτές τις συνθήκες αποκτούν ρόλο περισσότερο εμψυχωτικό και συμβουλευτικό με 
φθίνουσα πορεία καθοδήγησης και περιορισμό των προσωπικών παρεμβάσεων κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία (Χατζηδήμου, 2011). Η ερευνητική προσέγγιση και η ο-
μαδοσυνεργατική πρακτική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση ενός καλού επικοινωνιακού περιβάλλοντος μάθησης (Βαϊκούση et al., 
2008) που περιορίζει τις εγωκεντρικές τάσεις των μαθητών και αντικαθιστά τη στείρα 
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ανταγωνιστικότητα με τον γόνιμο διάλογο και την εποικοδομητική συνεργασία (Πα-
παβασιλείου, 2011). Οι μαθητές καλούνται στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδα-
σκαλίας να εργαστούν εντασσόμενοι σε μικρές, ανομοιογενείς ομάδες (Ματσαγγού-
ρας, 2000), με απώτερο σκοπό την υλοποίηση εργασιών και διδακτικών σεναρίων που 
προωθούν τη μεταξύ τους συνεργασία. Η ένταξη των μαθητών στην ομάδα αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική και ψυχοπνευματική εξέλιξη της προσωπι-
κότητάς τους, καθώς μέσα σε σχέσεις και σε ομάδες διαμορφώνεται, εξελίσσεται και 
ολοκληρώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα (Γουρνάς, 2011).  

Η απόκτηση συνοχής, ωστόσο, μεταξύ των μελών της ομάδας αποτελεί βασική προϋ-
πόθεση για την καλή λειτουργία της. Η συνοχή δεν αποκτιέται μονομιάς, αλλά εγκολ-
πώνεται σταδιακά από τα μέλη της ομάδας που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και διερ-
γασία (Τοδούλου, 2011). Ο εκπαιδευτικός, στην εξελικτική αυτή διαδικασία διαμόρ-
φωσης ομάδας, επιτελεί τον δικό του σημαντικό ρόλο, εξηγώντας στους μαθητές ότι η 
ομάδα δεν συνθλίβει τα μέλη της, σέβεται τη διαφορετικότητά τους και ωφελείται από 
την ατομική συμβολή σε συλλογικό επίπεδο. Έτσι, οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού 
στρέφονται στην ενίσχυση του συνεργατικού κλίματος σεβόμενοι κατά το δυνατόν τις 
επιλογές των μαθητών κατά τον χωρισμό σε ομάδες (Τσιάρας, 2007), και στη διασφά-
λιση της καλής επικοινωνίας και αλληλοαποδοχής τους μέσα στην ομάδα δείχνοντάς 
τους ότι με την αναγωγή τους από το εγώ στο εμείς θα πετύχουν βαθύτερη ικανοποίηση 
(Γουρνάς, 2011). 

Στην ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης συντελεί και η αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών και των εποπτικών μέσων κατά τη διδακτική πρακτική, καθώς καλλιερ-
γούν διαύλους επικοινωνίας με καλλιτεχνικούς και επιστημονικούς τομείς, παρέχοντας 
οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, αισθητοποιώντας τον λόγο και διεγείροντας το εν-
διαφέρον των μαθητών που ενεργητικά συμμετέχουν στη μάθηση και γίνονται κριτικοί 
δέκτες των μηνυμάτων (Κόκκος & Λιοναράκης,1998) αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα 
και τα ερεθίσματα, εμβαθύνοντας λογικά και συναισθηματικά στην ουσία της γνώσης 
(Μικρόπουλος, 2011). Ο «οπτικοακουστικός εγγραμματισμός» γίνεται έτσι ένας από 
τους βασικούς στόχους του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος και συνεπικουρεί 
στην κατάκτηση της γνώσης (Αθανασάτου, Καλαμπάκας & Παραδείση, 2011), ενώ η 
επαφή του μαθητή μέσω των ΤΠΕ ειδικά με την Τέχνη, η γλώσσα της οποίας είναι 
πανανθρώπινη, του προσφέρει διέξοδο στην κατανόηση του κόσμου συνιστώντας πα-
ράγοντα κοινωνικοποίησης (Καλούρη, 1999).  

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη 

Το διδακτικό αυτό σενάριο διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, εφαρμόστηκε στο μά-
θημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης του Λυκείου και συγκεκριμένα στο 
ποίημα της Μαρίας Κέντρου – Αγαθοπούλου «Ο μοτοσυκλετιστής». Αποσκοπεί μέσω 
της διαθεματικής προσέγγισής του με το μάθημα της Έκθεσης – Έκφρασης της ίδιας 
τάξης, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του κειμένου του σχολικού βιβλίου «Ψυχολογία 
των Νεοελλήνων» που αναφέρεται στην οδηγητική συμπεριφορά των Ελλήνων του Ε. 
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Π. Παπανούτσου (από “Τα μέτρα της εποχής μας”, εκδόσεις Φιλιππότης), να ευαισθη-
τοποιήσει τους μαθητές απέναντι στο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και των 
παραγόντων που τα προκαλούν. Χρησιμοποιώντας επικουρικά τις Νέες Τεχνολογίες 
επιδιώκει να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών προσφέροντάς τους οπτικά και 
ακουστικά ερεθίσματα, μέσα από την προβολή επιλεγμένων βίντεο από το youtube. Το 
ένα αφορά στο τραγούδι του Παύλου Φύσσα «Είσαι εδώ. Οι Κυριακές άλλαξαν 
χρώμα» και τα άλλα δύο αυστραλιανής και αγγλικής παραγωγής αναφέρονται στις ε-
πιπτώσεις των τροχαίων και στη χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση. 
Το σενάριο περιέχει στοιχεία τόσο της παραδοσιακής διδασκαλίας, όσο και στοιχεία 
σύγχρονων μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων, αξιοποιώντας παράλληλα τις Τ.Π.Ε.  

Η επιμέρους στοχοθεσία του διδακτικού αυτού σεναρίου αποβλέπει σε επίπεδο γνώ-
σεων να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων και να κατανο-
ήσουν τις τραγικές επιπτώσεις τους για τα άτομα, τις οικογένειες και τον ευρύτερο κοι-
νωνικό ιστό. Το άκουσμα του τραγουδιού του Παύλου Φύσσα αποτελεί έναυσμα για 
περεταίρω προβληματισμό πάνω στο ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και α-
φόρμηση για την προβολή άλλων δεινών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που α-
φορούν στην επανεμφάνιση φασιστικών ιδεολογιών και πρακτικών που στρέφονται 
στη φίμωση με βίαιο τρόπο της φωνής των αντιφρονούντων καλλιτεχνών. Μία εγκιβω-
τισμένη διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας μέσω της ανάγνω-
σης του ποιήματος του Εγγονόπουλου «Νέα περί του θανάτου του Ισπανού ποιητού 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στις 19 Αυγούστου του 1936 μέσα στο χαντάκι του Καμίνο 
Ντε λα Φουέντε» αποβλέπει στη σύνδεση φαινομένων της συγχρονίας με το ιστορικό 
παρελθόν των απαρχών του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και τη συσχέτισή του με την ά-
νοδο της φασιστικής ιδεολογίας. Στο επίπεδο των δεξιοτήτων οι μαθητές επιδιώκεται 
να αναπτύξουν την ικανότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσα από τις διαλογικές 
διαδικασίες και της μεταξύ τους συνεργασίας για την επίλυση γνωστικών προβλημά-
των σε ένα πλαίσιο συνεργατικής και συμμετοχικής μάθησης με την παράλληλη καλ-
λιέργεια του «οπτικοακουστικού εγγραμματισμού». Τέλος, στο επίπεδο των στάσεων 
καλούνται να υιοθετήσουν υπεύθυνη οδική συμπεριφορά και να ευαισθητοποιηθούν σε 
ζητήματα παραβίασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να συμβάλουν 
στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων προστατεύοντας τον ίδιο τους τον εαυτό και 
τους συνανθρώπους τους (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

1η ώρα εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου 

Αφόρμηση για τη διδασκαλία αποτελεί ο σχολιασμός που ζητείται από τους μαθητές 
της εικόνας του σχολικού βιβλίου «Ζευγάρι με μηχανή» που φιλοτέχνησε ο Παύλος 
Καλατζόπουλος και συνοδεύει το ποίημα «Ο μοτοσυκλετιστής». Με αφορμή τη συγκε-
κριμένη φωτογραφία ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να υποθέσουν ποιο θα είναι 
το περιεχόμενο του ποιήματος, πριν ακόμη το διαβάσουν. Οι απόψεις των μαθητών 
επιγραμματικά καταγράφονται στον πίνακα και η επαλήθευσή τους ή όχι θα φανεί μετά 
την ανάγνωση του ποιήματος στην οποία αμέσως προχωρά ο ίδιος ο καθηγητής. Αφού 
ολοκληρώσει την ανάγνωση επαναφέρει το αρχικό του ερώτημα επαναλαμβάνοντας 
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αυτή τη φορά την ερώτηση των πρώτων στίχων του ίδιου του ποιήματος: «Τι ν’ απόγινε 
άραγε εκείνος ο θορυβοποιός της νύχτας». Οι μαθητές δίνουν τις απαντήσεις τους και 
η ολομέλεια της τάξης καταλήγει στο τελικό συμπέρασμα του θανάτου του μοτοσικλε-
τιστή, στηριζόμενη σε στοιχεία του ποιητικού κειμένου. 

Αμέσως μετά διανέμονται στους μαθητές που έχουν χωριστεί σε πέντε ομάδες των 4 – 
5 ατόμων φύλλα εργασίας. Οι μαθητές εργάζονται κατά ομάδες μελετώντας τα φύλλα 
εργασίας τους που έχουν διαφορετικές ερωτήσεις για κάθε ομάδα χωριστά. Στο φύλλο 
εργασίας της 1ης ομάδας αναγράφονται τα ακόλουθα ερωτήματα: 1. Υποθέστε πως 
ζείτε στην περιοχή όπου αργά τη νύχτα εμφανίζεται ο θορυβοποιός μοτοσικλετιστής. 
Περιγράψτε με στοιχεία της 1ης στροφής τον τρόπο με τον γίνεται αισθητή η παρουσία 
του στο χώρο και εκφράστε τα συναισθήματα που σας προκαλεί, αιτιολογώντας τα. 2. 
Ποια σχήματα λόγου εντοπίζετε στην 1η στροφή και πώς αυτά ζωντανεύουν το περιε-
χόμενό της; 3. Σκηνοθετήστε έναν υποθετικό διάλογο ανάμεσα σε εσάς (κάτοικοι της 
περιοχής) και τον θορυβοποιό της νύχτας των 4 - 5 στίχων. Το φύλλο εργασίας της 2ης 
ομάδας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Πώς μεταβαίνουμε στη 2η στροφή 
από το πραγματικό στο φανταστικό - εξωλογικό στοιχείο και ποιο είναι αυτό; 2. Τι 
μαρτυρά το εξωπραγματικό αυτό στοιχείο για την τύχη του μοτοσικλετιστή και ποια 
άλλα στοιχεία της στροφής οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα (για την τύχη του); 3. Σε 
ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση στη συγκεκριμένη στροφή; Εάν ο μοτοσικλετιστής 
συνομιλούσε στο σημείο αυτό με τον αφηγητή – αφηγήτρια τι θα του έλεγε; (σκηνοθε-
τήστε έναν διάλογο των 4 – 5 στίχων).  

Το φύλλο εργασίας της 3ης ομάδας καλεί τους μαθητές να απαντήσουν στα εξής ερω-
τήματα: 1. Ποια επιθυμία εκφράζει ο μοτοσικλετιστής στην τελευταία στροφή του ποι-
ήματος και. σε ποιον την απευθύνει; 2. Ανάμεσα σε ποια πρόσωπα δημιουργείται διά-
λογος και σε ποιον στίχο της στροφής εντοπίζεται κυρίως, ενώ διαδραματίζεται στο 
πραγματικό ή στο φανταστικό – εξωπραγματικό πεδίο και γιατί; 3. Πώς περιγράφεται 
στην υποθετική αυτή φωτογραφία ο μοτοσικλετιστής; 4. Ποιοι στίχοι της συγκεκριμέ-
νης στροφής σηματοδοτούν τον θάνατό του και ποια συναισθήματα ο δραματικός επί-
λογος τη ιστορίας σας προκαλεί; Στο φύλλο εργασίας της 4ης ομάδας αναγράφονται τα 
ακόλουθα ερωτήματα: 1. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε μία στροφή του 
ποιήματος. 2. Να εντοπίσετε τα μορφικά στοιχεία του ποιήματος που το κατατάσσουν 
στην μοντέρνα και όχι στην παραδοσιακή ποίηση. 3. Να βρείτε παραδείγματα εικονο-
πλαστικού λόγου σε κάθε στροφή του ποιήματος και να διακρίνετε τα είδη των εικόνων 
που συναντάμε (οπτικές, ακουστικές, κινητικές κτλ) τεκμηριώνοντας την απάντησή 
σας. Η 5η ομάδα απαντά στο φύλλο εργασίας της στις εξής ερωτήσεις: 1. Ποια πρόσωπα 
πρωταγωνιστούν και συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία; (τεκμηριώστε την απάντησή 
σας με στοιχεία μέσα από το ποιητικό κείμενο) 2. Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί ο 
τραγικός επίλογος αυτής της ιστορίας; 3. Γιατί πολλοί νέοι στην Ελλάδα δεν εμφανί-
ζουν υπεύθυνη οδηγητική συμπεριφορά;  
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Δίνεται χρόνος ενός τετάρτου, για να απαντήσουν οι μαθητές ανά ομάδα στις ερωτή-
σεις που αντιστοιχούν στα φύλλα εργασίας τους και στη συνέχεια κάθε ομάδα παρου-
σιάζει τις απαντήσεις της στην ολομέλεια της τάξης. Τα μέλη των ομάδων έχουν συνα-
ποφασίσει για τους ρόλους που θα αναλάβουν στο πλαίσιό της, δηλαδή ποιος θα είναι 
ο γραμματέας - πρακτικογράφος, ο συντονιστής, ο παρουσιαστής, ο υπεύθυνος δραμα-
τοποίησης και σχεδιασμού της παρουσίασης των διαλόγων. Η πρώτη διδακτική ώρα 
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των απαντήσεων από όλες τις ομάδες και δίνονται 
οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον καθηγητή που επιλύει τις όποιες απορίες διατυ-
πώνονται από τους μαθητές. 

2η ώρα εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου 

Η δεύτερη διδακτική ώρα ξεκινά με την προβολή από το youtube βίντεο του τραγου-
διού του Παύλου Φύσσα «Είσαι εδώ – Οι Κυριακές άλλαξαν χρώμα» που συνέθεσε για 
έναν φίλο του που χάθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και το οποίο βρίσκεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=stk8XyjH28w. Στο άκου-
σμα του τραγουδιού οι μαθητές προέβησαν στα πρώτα σχόλια στην τάξη, επιβεβαιώ-
νοντας το όνομα του τραγουδιστή και δημιουργού του τραγουδιού και ζητώντας να 
ξανακούσουν το τραγούδι, οπότε τους δόθηκε η υπόσχεση πως αν ο χρόνος επαρκέσει, 
θα το ξανακούσουν στο τέλος της διδακτικής ώρας. Τώρα καλούνται να καταγράψουν 
σύμφωνα με το πρώτο ερώτημα του 2ου φύλλου εργασίας που διανέμεται κοινό για όλες 
τις ομάδες - και στο οποίο είναι καταγεγραμμένοι οι στίχοι του τραγουδιού - τις ομοι-
ότητες και τις διαφορές ως προς το περιεχόμενο και τη δομή του ποιήματος «Ο μοτο-
σικλετιστής» και του τραγουδιού «Είσαι εδώ - Οι Κυριακές άλλαξαν χρώμα», που μό-
λις άκουσαν. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα ενός τετάρτου για τη συμπλήρωση 
του φύλλου, οι απαντήσεις συζητούνται στην ολομέλεια της τάξης, διεξάγεται διάλο-
γος, επισημαίνονται τα επιζητούμενα σημεία και επιλύονται τυχόν απορίες ή δίνονται 
διευκρινιστικά σχόλια από τον διδάσκοντα.  

Οι μαθητές καλούνται έπειτα να αναγνώσουν το ποίημα του Ν. Εγγονόπουλου «Νέα 
περί του θανάτου του Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στις 19 Αυγούστου 
του 1936 μέσα στο χαντάκι του Καμίνο Ντε λα Φουέντε» που τους έχει δοθεί στο ίδιο 
φύλλο εργασίας και να αναζητήσουν τους λόγους για τους οποίους ποιητές και άνθρω-
ποι του καλλιτεχνικού κόσμου μπαίνουν στο στόχαστρο οπαδών ολοκληρωτικών θεω-
ριών και συχνά δολοφονούνται. Οι μαθητές σε συνέχεια του πρώτου ερωτήματος κα-
λούνται να εντοπίσουν τα ιστορικά γεγονότα που συντελούνται κατά το έτος της δολο-
φονίας του Ισπανού ποιητή Λόρκα και τις ενδεχόμενες αντιστοιχίες της με τη δολοφο-
νία του τραγουδιστή Παύλου Φύσσα στις μέρες μας, σε επίπεδο ιδεολογικών προεκτά-
σεων σχολιάζοντας τη διαχρονικότητα των στίχων από το ποίημα αυτό του Εγγονό-
πουλου «η τέχνη κι’ η ποίηση δεν μας βοηθούν να ζήσουμε: η τέχνη και η ποίησις μας 
βοηθούνε να πεθάνουμε ». 

3η ώρα εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου 
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Έχουμε περάσει πλέον, στη 3η διδακτική ώρα του προτεινόμενου σεναρίου και μετα-
βαίνουμε ομαλά στο θέμα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, των παραγόντων 
που τα προκαλούν και των συνεπειών τους, ζήτημα που εξετάζεται στο βιβλίο της Έκ-
θεσης – Έκφρασης της Γ΄ Λυκείου. Για την ομαλή μετάβαση στην εξέταση του συγκε-
κριμένου ζητήματος προβάλλουμε δύο ολιγόλεπτα βίντεο από το youtube που αποτε-
λούν διαφημιστικά μηνύματα με κοινωνικό περιεχόμενο και αναφέρονται, το πρώτο 
στις συνέπειες της υπερβολικής ταχύτητας στην οδήγηση και το δεύτερο στην αξία της 
ζώνης ασφαλείας για τη ζωή του επιβάτη, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σε θέματα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς. Τα δύο αυτά βίντεο 
βρίσκονται αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ix3u8VWyLY και 
https://www.youtube.com/watch?v=5VZTqJe00Zk. Αποτελούν έτσι την αφόρμηση για 
την έναρξη του κατευθυνόμενου διαλόγου για την αναζήτηση των αιτιών, των συνε-
πειών και των τρόπων αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων.    

Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να εργαστούν στις ίδιες ομάδες, για να επεξεργα-
στούν ένα 3ο φύλλο εργασίας με ερωτήσεις που αφορούν στο κείμενο του Ε. Π. Παπα-
νούτσου «Η ψυχολογία των Νεοελλήνων». Στις τρεις από τις πέντε ομάδες μαθητών 
ανατίθεται να διαβάσουν το πρώτο μέρος του κειμενικού διαλόγου, όπου ο πρώτος συ-
νομιλητής εκφράζει την άποψη πως οι Νεοέλληνες δεν έχουν κοινωνική αγωγή και 
αυτό φαίνεται στον τρόπο που οδηγούν το αυτοκίνητό τους. Ζητείται από τους μαθητές 
να καταγράψουν στοιχεία από το κείμενο της οδηγητικής συμπεριφοράς των Νεοελλή-
νων που τεκμηριώνουν τη θέση του πρώτου συνομιλητή. Στις άλλες δύο ομάδες ανα-
τίθεται η ανάγνωση του δεύτερου μέρους του κειμένου, όπου ένας άλλος ομιλητής δια-
φωνεί με τον πρώτο εκφράζοντας την άποψη πως δεν θα πρέπει να γενικεύεται σε όλους 
τους Έλληνες η κακή οδική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει μία μερίδα ανθρώπων. Οι 
μαθητές καλούνται να καταγράψουν στο απαντητικό τους φύλλο τα αντεπιχειρήματα 
του δεύτερου ομιλητή και τα συμπεράσματά στα οποία καταλήγει από τη σύγκριση της 
συμπεριφοράς των Ελλήνων με τους άλλους λαούς.  

Οι μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους σε δεκαπέντε λεπτά και 
στη συνέχεια οι απαντήσεις τους θα διαβαστούν στην ολομέλεια της τάξης. Συζητού-
νται τα επίμαχα σημεία και επιλύονται τυχόν απορίες, ενώ ο καθηγητής αναθέτει σε 
δύο μαθητές ένα παιχνίδι ρόλων (Βαϊκούση, Βαλάκας, Γιαννακοπούλου, Γκιάστας, 
Κόκκος & Τσιμπουκλή, 2008) & (Παπαβασιλείου, 2011). Καλούνται να υποδυθούν 
τους δύο διαφωνούντες συνομιλητές και σε έναν αγώνα λόγου και να παρουσιάσουν 
τα επιχειρήματα των ομιλητών, όπως προβάλλονται στο κείμενο. Το κοινό, δηλαδή οι 
υπόλοιποι μαθητές, θα κρίνουν την έκβαση του αγώνα, ψηφίζοντας με ανάταση χειρός 
τον καλύτερο ομιλητή, αυτόν που τελικά τούς έπεισε για τις θέσεις του με τα επιχειρή-
ματά του. Φτάνοντας στο τέλος του διδακτικού σεναρίου ζητείται από τους μαθητές να 
εκπονήσουν ατομική άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου, ως εργασία για το σπίτι, που 
θα αναλύει την ανάπτυξη των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων, των συνεπειών και 
των προτεινόμενων τρόπων αντιμετώπισής τους, σε ένα κείμενο που εντάσσεται στο 
επικοινωνιακό πλαίσιο του άρθρου μίας ηλεκτρονικής εφημερίδας.  
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Συμπεράσματα 

Αξιολογώντας τη διδακτική αυτή προσέγγιση επισημαίνουμε ότι ο διακειμενικός χα-
ρακτήρας της διδασκαλίας της λογοτεχνίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντός της. Η νεότερη ελληνική ποίηση φαίνεται να συνομιλεί με σύγχρονα ελληνικά 
τραγούδια αλλά και με κείμενα δοκιμιακού χαρακτήρα, έχοντας κοινούς θεματικούς 
πυρήνες ως προς το περιεχόμενο. Η Τέχνη με τη μορφή της ποίησης και της μουσικής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας ζωντανεύει ζητήματα κοινωνικού περιεχομένου, που στο 
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αφορούν στο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Καταφέρνει να συγκινήσει τους αναγνώστες 
και ακροατές μαθητές και να τους ευαισθητοποιήσει απέναντι στο πρόβλημα (Κα-
λούρη, 1999). Η χρήση των νέων Τεχνολογιών συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των μηνυμάτων της που προβάλλονται παραστα-
τικά επηρεάζοντας με τη δύναμη της εικόνας τον δέκτη (Βαϊκούση et al, 2008). Η αι-
σθητική απόλαυση είναι ζητούμενο επιπλέον, κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και 
η αξιοποίηση των ΤΠΕ συντείνει προς αυτό το αποτέλεσμα. Η ερευνητική διαδικασία 
και η ομαδοσυνεργατική μάθηση επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός καλού επικοινωνιακού 
κλίματος μεταξύ των μαθητών και επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στη συμμετο-
χική οικοδόμηση της γνώσης (Παπαβασιλείου, 2011). Η διαθεματικότητα συνδέει γό-
νιμα και δημιουργικά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με αυτή του δοκιμίου του μαθή-
ματος της Έκθεσης. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αναδεικνύει τον διαφορετικό 
αλλά συμπληρωματικό ρόλο των κειμενικών αυτών ειδών στην κατανόηση των κοινω-
νικών φαινομένων. Η σύνδεση των θεμάτων των σχολικών βιβλίων της Λογοτεχνίας 
και της Έκθεσης – Έκφρασης που αναφέρονται σε προβλήματα κοινωνικής παθογέ-
νειας, όπως αυτό των τροχαίων ατυχημάτων, και με άλλα προβλήματα κοινωνικής και 
πολιτικής διάστασης, όπως η δολοφονία του ποιητή Λόρκα στο παρελθόν και η πρό-
σφατη δολοφονία του τραγουδιστή Παύλου Φύσσα, ενεργοποιεί τη σκέψη των μαθη-
τών διασώζοντας τη μνήμη ποιητών και καλλιτεχνών, θυμάτων του φασισμού. Σε μία 
μελλοντική εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου θετική θα ήταν η εκτενέστερη διάρκειά 
του και η διεξοδικότερη ανάλυση του ποιήματος του Εγγονόπουλου, ως παράλληλο 
ποίημα καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο της Γ΄ Λυκείου, συνδυαζόμενη με 
ζητήματα που αφορούν στην ιστορία του β΄ παγκοσμίου πολέμου.  
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται στην ανάδειξη μιας καινοτόμας αντίληψης 
περί στοχοθεσίας μέσω ενός πρακτικού παραδείγματος για τη διδασκαλία της γραμμα-
τικής κατά το πνεύμα των νέων σχολικών βιβλίων για το γλωσσικό μάθημα στο Γυ-
μνάσιο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του πολυ-
ποίκιλου εκπαιδευτικού υλικού με γνώμονα τη σύγχρονη προσέγγιση των γραμματικο-
συντακτικών φαινομένων μέσω των κειμένων-συνομιλητών. Στο κέντρο της εκπαιδευ-
τικής αυτής παρέμβασης τίθεται ο μαθητής, που κατακτά τη γνώση και συγκροτεί ή 
ανασυγκροτεί το γλωσσικό του αισθητήριο με το πέρας μιας επαγωγικής διαλεκτικής 
διαδικασίας. Δειγματοληπτικά, γίνεται εφαρμογή στην ενότητα 1.Β1 της Νεοελληνικής 
Γλώσσας Γ’ Γυμνασίου (Κατσαρού κ.ά., 2007). Εν προκειμένω, προτείνονται ενδει-
κτικά διδακτικοί στόχοι ως τρόποι, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης 
για να ακολουθηθούν εναλλακτικά και διαφοροποιημένα σύμφωνα με τις εκάστοτε δι-
δακτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

Λέξεις-Κλειδιά: μαθητοκεντρική διδασκαλία, ενεργητική μάθηση, παρατήρηση κει-
μένων, επαγωγικοί συλλογισμοί, αυτο-/αλληλο-αξιολόγηση.  

Εισαγωγή 

Η ακόλουθη διδακτική πρόταση προβλέπεται να καλύψει μία διδακτική ώρα, τη δεύ-
τερη σε σειρά για το γλωσσικό μάθημα στη Γ’ Γυμνασίου. Το εύρος των παρατιθέμε-
νων στόχων ευθυγραμμίζεται με το εύρος των διαβαθμίσεων και της ετερότητας των 
εκάστοτε διδακτικών αναγκών (Tomlinson, 2010). Αιτιολογείται δε από το ότι βρί-
σκουν εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, σε όλες τις σχετιζόμενες με γραμματική 
υποενότητες μέλλοντας να αποτελέσουν το γνωστικό και διαδικαστικό υπόβαθρό τους. 
Σημειωτέον ότι – ίσως καταχρηστικά – στον όρο «γραμματική», όπως χρησιμοποιείται 
στα νέα βιβλία, στεγάζεται πλέον και φιλοξενείται και η έννοια της πραγμάτευσης συ-
ντακτικών φαινομένων, μιας και δεν επιχειρείται κάποιος φορμαλιστικός τουλάχιστον 
διαχωρισμός στο Γυμνάσιο. Ενημερωτικά, οι υποενότητες Β στη Γ’ Γυμνασίου αφο-
ρούν στις συνδέσεις του λόγου (στην 1η ενότητα, που θα μας απασχολήσει), στον υπο-
ταγμένο λόγο και σε κάποια είδη δευτερευουσών προτάσεων, συμφώνως προς το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Γενικές διδακτικές επισημάνσεις 
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Η διδασκαλία των υποενοτήτων Β μπορεί να γίνεται με τον ίδιο τρόπο, τον προτεινό-
μενο: επιχειρείται η πραγμάτευση των γραμματικών φαινομένων και της συντακτικής 
λειτουργίας τους στον λόγο σε συνάρτηση με το ύφος και τη δομή των κειμένων της 
υποενότητας αυτής αλλά και της προηγούμενης, της Α. Σε κάθε περίπτωση, ο μαθητής 
παρατηρεί τον λόγο των προσφερόμενων κειμένων, τον διαπραγματεύεται και γενι-
κεύει μέσω επαγωγικών συλλογισμών (βλ. παρακάτω τον στόχο 11), ενώ στο τέλος 
καλείται και πάλι να παράγει ο ίδιος λόγο, δηλαδή να εκφραστεί γραπτά ή προφορικά 
με αποτελεσματικότητα και επάρκεια, ελέγχοντας έπειτα τον δικό του λόγο και αυτόν 
των συμμαθητών του (βλ. εδώ παρακάτω τους στόχους 12-13). Η εν λόγω διαδικασία 
καταδεικνύει ότι η αξιολόγηση δεν είναι γραμμική, παρά κυκλική, και προϋποθέτει την 
ανάμειξη του μαθητή και τη συνεργασία του με τον καθηγητή – διαμεσολαβητή της 
γνώσης ως προς την εξαγωγή κριτηρίων (ΦΕΚ 303/13-03-03). 

Μεθοδολογικό υπόβαθρο 

Στην παρούσα πρόταση, συντασσόμαστε υπέρ της μαθητοκεντρικής οργάνωσης και 
της ενεργητικής μάθησης υπό το φως της εποικοδομιστικής θεώρησης (Vygotsky, 
1993) και της ανακάλυψης της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές με βάση το κα-
τάλληλο διδακτικό πλάνο. Συγκεκριμένα, στον παρακάτω στοχοθετικό σχεδιασμό α-
κολουθούμε την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο και επιλέγουμε την κειμενοκεντρική και 
επικοινωνιακή προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2003· McArthur & Carter, 1998). Μάλι-
στα, προτιμώνται και εφαρμόζονται οι μορφές φθίνουσας καθοδήγησης της μάθησης 
(παρατήρηση δεδομένων, κατευθυνόμενος διάλογος, ομαδική εργασία, επαγωγικοί 
συλλογισμοί, συζήτηση κτλ.), ώστε να ενισχύεται η αυτενέργεια του μαθητή. Κατά 
συνέπεια, καλλιεργούνται δεξιότητες υψηλού επιπέδου, όπως η ένταξη της γνώσης 
μέσα σε αφαιρετικά νοητικά σύνολα και πραγματικά εξωτερικά συμφραζόμενα ή α-
κόμα και η μεταγνώση. Επιπλέον, μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων υπονοούνται 
τα στοιχειώδη βήματα της διδασκαλίας (εισαγωγική δραστηριότητα – εισαγωγή υλικού 
προς παρατήρηση – στάδιο δραστηριότητας – στάδιο ανάλυσης – στάδιο εφαρμογής – 
έλεγχος επίτευξης στόχου με εμπέδωση, ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση). Βέβαια, 
μιας και το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται σε μια γενική κατεύθυνση πραγμάτευσης του 
διδακτικού υλικού για την ανάδειξη, μοντελοποίηση και αφομοίωση γραμματικοσυ-
ντακτικών φαινομένων, συνειδητά αφήνουμε την επιλογή αφόρμησης και εισαγωγής 
στην υποκειμενική κρίση, τη δημιουργικότητα και προαίρεση του εκπαιδευτικού κατά 
την εκάστοτε διδακτική περίσταση.  Εξάλλου, όπως προειπώθηκε, επιδιώκεται εδώ η 
διεξοδικότερη πρακτική ενασχόληση με εναλλακτικά παραδείγματα διαχείρισης των 
παρεχόμενων ερεθισμάτων προς την ανάδειξη των βασικών γλωσσικών δομών που ήδη 
κατέχουν και μετέρχονται οι μαθητές. Γι’ αυτό και κλείνοντας, επισημαίνουμε προ-
γραμματικά την οπτική – σχεδιαγραμματική μορφή του λοιπού κειμένου συμμορφού-
μενου ταυτόχρονα στους περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες του κειμενικού είδους 
που υπηρετούμε στο (επικοινωνιακό) πλαίσιο μιας αναρτημένης ανακοίνωσης.  
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Στόχοι υποενότητας 1. Β1: 

 «Οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων» 
Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες με το πέρας της διδασκαλίας να είναι ικανοί/ες:  

Ως προς τη γραμματική (στόχοι 1-2): 

1. Να εντοπίζουν την έλλειψη σύνδεσης – ασύνδετο σχήμα – στις προτάσεις των κει-
μένων 1 (4 πρώτες προτάσεις στην πρώτη παράγραφο), 2 (2η στροφή), 8 («ένας 
αστός… συνταγές») (προς διδακτική αξιοποίηση βλ. στο βιβλίο του μαθητή σελίδα 
12, «ακούω και μιλώ»: ασκήσεις 1,2 και σελίδα 15, «ακούω και μιλώ»: άσκηση 1). 

2. Να υποκαθιστούν στις παραπάνω προτάσεις τον σύνδεσμο που λείπει λαμβάνοντας 
υπόψη τον ρόλο των περικειμενικών στοιχείων (βλ. βιβλίο του μαθητή σελ. 12, 
«ακούω και μιλώ»: άσκ. 3). 

Ως προς το ύφος: 

3. Να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του ασύνδετου στο ύφος των κειμένων αυτών (α-
πλό, ζωηρό, γοργό) (βλ. βιβλίο του μαθητή σελ. 15, «ακούω και μιλώ»: άσκ. 1α).  

Ως προς τη δομή: 

4. Να επισημαίνουν τις εφαρμογές του ασύνδετου (σε συνδυασμό με το ύφος που το 
ακολουθεί) ακόμη και στο είδος των συγκεκριμένων κειμένων, ότι δηλαδή εφαρ-
μόζεται ως επί το πλείστον στα λογοτεχνικά κείμενα για κινητοποίηση της φαντα-
σίας.  

Ως προς τη γραμματική: 

5. Να διακρίνουν τη διαφορά στη σύνδεση λόγω της χρήσης συνδέσμου στις κατά 
παράταξη συνδεόμενες προτάσεις των κειμένων 2 (1η στροφή), 3 («Η ενεργή πα-
ρουσία… ομάδων») και στις καθ’ υπόταξη συνδεόμενες προτάσεις των κειμένων 1 
(«Εάν κοιτάξετε… Ελλήνων»), 3 («Τα παιδιά στο σχολείο καλούνται… των σύγ-
χρονων κοινωνιών»), 5 («Γιατί, όχι μόνο οι Έλληνες… το ελληνικό χώρο»), 7 («Εί-
ναι συχνά δύσκολο… απολαύσεις») (βλ. βιβλίο του μαθητή σελ. 15, «ακούω και 
μιλώ»: άσκ. 1, β).  

Ως προς το ύφος: 

6. Να συγκρίνουν τον βαθμό δυσκολίας-περιπλοκότητας στο ύφος των παραπάνω κει-
μένων που οι προτάσεις τους συνδέονται παρατακτικά και υποτακτικά (απλό στην 
πρώτη, «δύσκολο» στη δεύτερη περίπτωση) (βλ. βιβλίο του μαθητή σελ. 12, «α-
κούω και μιλώ»: άσκ. 5, σελ. 14, «ακούω και μιλώ»: ασκ. 1, 2, 3 και σελ. 15, «α-
κούω και μιλώ»: άσκ. 1. α).  
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Ως προς τη δομή: 

7. Σχετικά με τη δομή και το είδος των παραπάνω κειμένων σε σχέση με αυτούς τους 
δύο τρόπους σύνδεσης: να επισημαίνουν πως (αν και το ύφος στην παράταξη είναι 
απλούστερο και στην υπόταξη περιπλοκότερο) αυτές οι συντακτικές επιλογές στη 
σύνδεση των προτάσεων δεν προσανατολίζουν σαφώς προς κάποια ειδολογική κα-
τάταξη αντλώντας τις διαπιστώσεις τους π.χ.:  

α. από το ιστορικό κείμενο 5 και το δοκιμιακό κείμενο 7, όπου ο λόγος είναι 
μακροπερίοδος και η διάρθρωση των νοημάτων περίπλοκη, ενώ χρησιμο-
ποιείται τόσο η παράταξη όσο και η υπόταξη στις προτάσεις που συζητήθη-
καν (στον στόχο 5), 

β. ή από το οπτικής μορφής κείμενο 6 (χάρτης και επεξηγήσεις του) όπου ο 
λόγος είναι σύντομος, η διάρθρωση των νοημάτων απλή και η σύνδεση σύν-
θετη, δηλαδή, παρατακτική και υποτακτική, όπως φαίνεται από την τελευ-
ταία παράγραφό του (βλ. βιβλίο του μαθητή, σελ. 16, «διαβάζω και γράφω»: 
ασκ. 2. α, β, γ, δ).  

Ως προς τη γραμματική (στόχοι 8-10): 

8. Να αποδελτιώνουν τους συνδέσμους της παράταξης και της υπόταξης που χρησι-
μοποιούνται στις παραπάνω προτάσεις του στόχου 5. 

9. Να ταξινομούν τους παραπάνω συνδέσμους της παράταξης (συμπλεκτικούς, αντι-
θετικούς, διαζευκτικούς, κάποιους συμπερασματικούς) και της υπόταξης (σε ειδι-
κούς, βουλητικούς, ενδοιαστικούς, υποθετικούς, χρονικούς, αιτιολογικούς, τελι-
κούς, συμπερασματικούς, εναντιωματικούς) με τη βοήθεια του βιβλίου της Γραμ-
ματικής (πρβλ. βιβλίο του μαθητή, σελ. 16, «διαβάζω και γράφω»: άσκ. 1). 

10. Να επισημαίνουν το είδος των προτάσεων (του στόχου 5) που συνδέονται με πα-
ράταξη και αυτών που συνδέονται με υπόταξη με γνώμονα την ισοτιμία τους (ισό-
τιμες στην παράταξη: δύο κύριες ή δύο όμοιες δευτερεύουσες – ανισότιμες στην 
υπόταξη: μία κύρια και μία δευτερεύουσα ή δύο δευτερεύουσες διαφορετικής συ-
ντακτικής λειτουργίας) (βλ. βιβλίο του μαθητή, σελ. 16, «ακούω και μιλώ»: ασκ. 
3-7).  

Για ανακεφαλαίωση: 

11. Στο τέλος της επαγωγικής αυτής πορείας της διδασκαλίας να ανακεφαλαιώνουν 
τους ορισμούς που εξάγονται σχετικά με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και τις λει-
τουργίες των τριών τρόπων σύνδεσης (βλ. βιβλίο του μαθητή, σελ. 16, «Τι πρέπει 
να γνωρίζω»: και σελ. 17, «Μαθαίνω ότι»).  

Για εμπέδωση: 

12. Να καταγράφουν ανά ομάδες (κλιμάκωση ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας) ένα 
περιγραφικό κείμενο 80-100 λέξεων (κλιμάκωση απαιτήσεων έκτασης κειμένου) 
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για το σκίτσο-κείμενο 4, άλλη ομάδα με ασύνδετο, άλλη με παράταξη και άλλη με 
υπόταξη. (βλ. βιβλίο του μαθητή, σελ. 12, «διαβάζω και γράφω»).  

Για αξιολόγηση: 

13. Να εντοπίζουν και να συζητούν τις διαφορές ως προς τη λειτουργία της εκάστοτε 
σύνδεσης και του ύφους που προκύπτει από αυτήν στα παραγόμενα κείμενα, τα 
δικά τους και των άλλων. (Αλληλοαξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση) 

Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι μαθητές εξασκούνται, βάσει των θεωρήσεων του 
γλωσσικού γραμματισμού (Cope and Kalantzis, 2000), όχι μόνο στη δομή της γλώσ-
σας, αλλά και στη χρήση της σε διάφορα επίπεδα και είδη του λόγου. Πρόκειται για 
μια ανανεωτική ολιστική αντιμετώπιση του πλέον συντηρητικού χώρου, σε ό,τι τουλά-
χιστον αφορά στα φιλολογικά μαθήματα, αυτού της προσέγγισης των γραμματικοσυ-
ντακτικών φαινομένων. Εξάλλου, ο καινοτόμος χαρακτήρας των νέων βιβλίων εδρά-
ζεται στο ότι προσανατολίζουν έμμεσα και άμεσα τον διαμεσολαβητικό ρόλο του δι-
δάσκοντα προς την ανακάλυψη της δηλωτικής και διαδηλωτικής γνώσης από τους μα-
θητές, δηλαδή προς τον κριτικό και κοινωνικό εγγραμματισμό τους (Κατσαρού κ.ά., 
2006). 

Ειδικότερα, οι μαθητές μελετούν τα κείμενα σε επίπεδο μακροδομής και συσχετίζουν 
τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης με τη λογική μορφή τους (Γεωργακοπούλου και 
Γούτσος, 1999). Πλέον, οι διαδικασίες ομιλίας – ακρόασης – ανάγνωσης – γραφής θε-
ωρούνται αλληλένδετες (Μήτσης, 1998), αφού δεν τίθεται εξαρχής κάποιο κανονιστικό 
πλαίσιο, όπως γινόταν κατά την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Στην 
πραγματικότητα, η παρατήρηση των κειμένων είναι αυτή που επιτρέπει την αναδιορ-
γάνωση και τον εμπλουτισμό της άρρητης γνώσης, που ήδη κατέχουν οι μαθητές πάνω 
στη μητρική τους γλώσσα, με την επαγωγική εξαγωγή κανόνων και την εφαρμογή των 
συμπερασμάτων τους στα δικά τους κείμενα (Κατσαρού κ.ά., 2006). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συντελείται η βελτίωση και η πρόοδος του μαθητή και της προ-
σφερόμενης εκπαίδευσης (ΦΕΚ 303/13-03-03). Συλλήβδην, η μάθηση της γραμματι-
κής αποκόπτεται από τη στείρα αποστήθιση και γίνεται πλέον μια διαδικασία ενεργη-
τική και όχι πια μηχανιστική. Κάτω από αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζεται η διδασκαλία 
της γραμματικής και του λεξιλογίου, που δεν αποτελούν πλέον αυτοσκοπό, αλλά βοη-
θήματα (βλ. εδώ στόχο 9) στη λογική περιέργεια για τη δομή και την καταγωγή της 
γλώσσας (Corder, 1973). Ουσιαστικά, οι μαθητές ωθούνται στη βέλτιστη ανάπτυξη 
των ικανοτήτων που διαθέτουν και η διδασκαλία επεκτείνει τα αποτελέσματά της και 
έξω από τη σχολική τάξη, στην κοινωνία των πολιτών (Κορρέ, 2010).  

Η εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι, οδηγείται προς τον μαθητοκεντρισμό, με βασικές αρ-
χές της τη βιωματικότητα, την εγγύτητα προς τη ζωή και τη συνολικότητα. Σε αυτήν 
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ακριβώς την προσέγγιση έγκειται η αλλαγή και η καινοτομία στη διδασκαλία της γραμ-
ματικής, μολονότι οι εφαρμογές της μπορεί να ποικίλουν, να εμπλουτίζονται και να 
ανανεώνονται κατά περίπτωση με διαφορετικό υλικό, τρόπους ή εποπτικά μέσα, όπως 
επί παραδείγματι με τις νέες τεχνολογίες. Άλλωστε, κατά την άποψή μας, οι τεχνολο-
γίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση μπορούν να αποβούν 
χρήσιμες και ευεργετικές μόνο με την κατάλληλη χρήση και τον αντίστοιχο παιδαγω-
γικό σχεδιασμό. Σε έναν τέτοιο προσανατολισμό θα μπορούσε να τεθεί το ενδιαφέρον 
για μελλοντική αξιοποίηση ή έρευνα πάνω στο αντικείμενο.  
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Ζώα. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο 

Αζναουρίδου Φωτεινή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed : «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Ε.Α.Π.) 

fotiniazna@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Ζώα» είναι ένα σενάριο που προτείνουμε να 
υλοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε καλές πρακτικές 
με χρήση Τ.Π.Ε. Το διδακτικό σενάριο είναι ένα σχέδιο μαθήματος διευρυμένο και 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης και συνδέεται με τις 
σχετικές θεωρίες μάθησης. Αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της μελέτης 
περιβάλλοντος, απευθύνεται σε μαθητές της Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα 
αναπτυχθεί με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Προκειμένου να αναπτύξουμε τη θεματική ενότητα 
«Ζώα» θα αναπτύξουμε τα υποθέματα και υποενότητες των υποθεμάτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Ζώα αυλής, δάσους, ζούγκλας. 

Οργάνωση Διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή μελέτης περιβάλλοντος. Oι 
στόχοι που τίθενται άπτονται του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος και 
απευθύνεται σε μαθητές της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Το θέμα είναι συμβατό με το 
Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Για την οργάνωση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το 
μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας (Ο.Σ.Δ.). Οι μαθητές στην τάξη 
χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων η καθεμιά. H oμαδοσυνεργατική 
διδασκαλία προωθεί την κοινωνικοποίηση του ατόμου, τη βιωματική μάθηση και τον 
εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. (Καμαρινού 2000, σ. 24)  Σύμφωνα με αυτή, μάθηση 
δε σημαίνει απλά απόκτηση πληροφοριών, αλλά μια συνεχής διαδικασία όπου οι 
εσωτερικές γνωστικές συγκρούσεις, που δημιουργούνται στο μαθητή επιλύονται στα 
πλαίσια της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας του με το κοινωνικό και φυσικό του 
περιβάλλον. Η γνώση δεν είναι απλά η ακριβής αναπαράσταση της πραγματικότητας, 
αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της. Η άποψη 
αυτή υποστηρίχτηκε και από τον Vygotsky(1993) και τους σύγχρονους εποικοδομιστές 
της γνώσης. (Good &Brophy 2000,σ. 421). Ο χωρισμός των ομάδων των μαθητών στην 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γίνεται με βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και τη 
συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που ξέρει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον 
υπολογιστή σε κάθε ομάδα. Υπάρχουν κάποια γνωστικά προαπαιτούμενα. Οι μαθητές 
γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τα ζώα, από την οικογενειακή ή την κοινωνική τους 
ζωή, μέσα από τον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο.  Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή 
διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Η υλικοτεχνική υποδομή και 
κυρίως τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση βασίζονται 
στις διάφορες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης που έχουν αναπτυχθεί, διότι 
δημιουργούν περιβάλλοντα όπου οι μαθητές όταν τα χρησιμοποιούν αναπτύσσουν με 
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φυσικό τρόπο νέους συλλογισμούς. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά, λοιπόν, λαμβάνουν 
υπόψη γνωστικές θεωρίες μάθησης, όπως είναι ο εποικοδομητισμός του 
J.Piaget(1950), όπου κάθε μαθητής με ένα δικό του τρόπο κατασκευάζει τη γνώση, η 
θεωρία του Bruner, με την ανακαλυπτική μάθηση, όπου ο μαθητής ανακαλύπτει ο ίδιος 
τη γνώση, οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση, όπως οι θεωρίες του 
Vygotsky(1993), σύμφωνα με τις οποίες δίνεται μεγάλη σημασία στο ρόλο του 
δασκάλου, στην ανάπτυξη της Γλώσσας, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στη 
συνεργατική μάθηση.( Mercer,N., 1995 σ.99). Για την υλοποίηση του Διδακτικού 
σεναρίου απαιτούνται περίπου δύο μήνες, και κάθε διδακτική παρέμβαση διαρκεί 
περίπου τέσσερεις ώρες.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Το παρόν σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομητισμού του Piaget, όπου ο 
μαθητής οικοδομεί τη γνώση ταξινομώντας και κατηγοριοποιώντας τα ζώα σε ομάδες 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Στην προσπάθεια αυτή οι μαθητές 
αλληλεπιδρούνε με το υλικό περιβάλλον (εκπαιδευτικό λογισμικό), τον εκπαιδευτικό 
που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή, τους συμμαθητές τους, που τυχόν να έχουν 
και διαφορετικές απόψεις. Οι διαφορετικές απόψεις των μαθητών αρχικά μπορεί να 
φέρουν μια γνωστική σύγκρουση, αλλά στη συνέχεια θα μπορέσουν οι μαθητές να 
υιοθετήσουν μια λογική ανωτέρου επιπέδου, που αυτό συνιστά και την κοινωνικο-
γνωστική σύγκρουση (Mercer,N., 1995, σελ.90). Επίσης στηρίζεται και στην 
κοινωνικοπολιτισμική θεωρία για μάθηση (Vygotsky1993), σύμφωνα με την οποία ο 
μαθητής δημιουργεί ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι 
μόνο. Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες κινητοποιούν τη διαδικασία ανάπτυξης για τη 
νέα γνώση, υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν 
τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση 
(Δαγδιλέλης, 2010,σελ.30). Προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση σύμφωνα με την 
οποία εστιάζουμε στην επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν τα παιδιά από την 
οικογενειακή και την κοινωνική τους ζωή για τα ζώα, προκειμένου να παράγουμε 
απαντήσεις και όχι κάποια καθορισμένη απάντηση. Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα 
μέσα από διάφορες στρατηγικές προσέγγισης να εκφράζουν τις απόψεις τους, να 
διαπραγματεύονται με τους συμμαθητές και το δάσκαλο τους τις ιδέες τους για το θέμα, 
ώστε να ανακαλύψουν τη νέα γνώση οικοδομώντας πάνω στα δικά τους νοητικά 
σχήματα. (Ράπτης, A. & Ράπτη, A. 2004)  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μέθοδος που βασίζεται το παρόν σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική με τη χρήση 
εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία από μόνα τους δε διαθέτουν διεργασίες συνεργα-
τικής μάθησης άμεσα. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος στηρίζεται στις σύγχρονες θεω-
ρίες μάθησης, οι οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία στον κοινωνικοπολιτισμικό παρά-
γοντα και στην κοινωνική αλληλεπίδραση και ενισχύουν τη συνεργασία και την ενεργό 
συμμετοχή του μαθητή αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη. 
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Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Υπήρξε προβληματισμός καθώς  αντιπαράθεση για την είσοδο των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο Νηπιαγωγείο. Με την πάροδο των ετών 
οι αντιδράσεις ελαχιστοποιήθηκαν και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ένταξη του 
υπολογιστή στην Προσχολική Εκπαίδευση θεωρείται μεγάλη καινοτομία. (Ντολιοπού-
λου, 2002). Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Προ-
σχολική Εκπαίδευση βοήθησε σημαντικά τα παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές, νοητι-
κές δεξιότητες, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους, τη συνερ-
γατικότητα και όλα αυτά με την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. 
Η εμπειρία μας στο νηπιαγωγείο μας διδάσκει ότι η χρήση των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να επιλύουν προβλή-
ματα, στην ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας, στην ανάπτυξη της αυτονομίας 
των παιδιών, της λεπτής κινητικότητας, στην κοινωνικοποίηση τους, διότι τα παιδιά 
αρέσκονται να εργάζονται σε ομάδες των 3-5 ατόμων και στην κατάκτηση της σχέσης 
αίτιο-αποτέλεσμα. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή βοηθά στην ανάπτυξη της 
συνεργατικής μάθησης και διευκολύνει τις ομαδικές διαδικασίες, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι αντικαθιστά την ανθρώπινη επικοινωνία. Οι μαθητές εργάζονται κυρίως ομα-
δικά, αλλά και μεμονωμένα με τη βοήθεια του διαδικτύου. Δημιουργούνται κοινότητες 
μάθησης, με κοινούς στόχους, αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες συντονισμού, επι-
κοινωνίας, κριτικής σκέψης και αυτά όλα συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης. 
Οι μαθητές αναπτύσσουν τα νοητικά τους μοντέλα. Οι εφαρμογές που κάνουν οι μα-
θητές πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά αναδεικνύουν και τα αναπτυξιακά βήματα του 
μαθητή κατά τη διαδικασία της μάθησης. Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει παιδαγω-
γικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων Τ.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα 
θα χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης 
(Inspiration, Kindspiration), μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα 
σε διάφορες έννοιες, για να ανιχνευτούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών για τα ζώα, 
λογισμικό δημιουργίας σταυρολέξου, αντιστοίχισης (Hotpotatoes), γενικής χρήσης, το 
διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πληροφοριών και εικόνων, λογισμικά ζωγραφικής, 
drawning for children και tuxpaint, ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου με απλό χειρισμό 
και διασκεδαστικά εφέ ήχου, όπου οι μαθητές δημιουργούν ελεύθερα ζωγραφικές συν-
θέσεις με θέμα τα ζώα. 

Το προτεινόμενο σενάριο- Διδακτικές παρεμβάσεις 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ. Κάποιοι είναι ήδη εξοικειωμένοι και κά-
ποιοι μαθητές δε γνωρίζουν, γι αυτό γίνεται παρουσίαση του Η/Υ συνολικά με όλα τα 
βασικά εργαλεία και τη χρήση τους. Χωρίζονται σε πέντε ομάδες, γίνεται επίδειξη των 
λογισμικών και δίνονται οδηγίες χρήσης. Στη συνέχεια δίνεται ημιδομημένος εννοιο-
λογικός χάρτης με κεντρική έννοια «Ζώα» και φύλλο εργασίας όπου γίνεται καταγραφή 
των πρότερων ιδεών και γνώσεων των μαθητών. Ακολουθεί συζήτηση και δραστηριό-
τητες προκειμένου να εξοικειωθούν με τον Η/Υ και να πετύχουν και οι στόχοι όλων 
των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσονται στο σενάριο αυτό. 
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Διδακτικές Παρεμβάσεις 

1η Παρέμβαση: Ζώα 
Διδακτικοί Στόχοι: 
− Οι μαθητές να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο 

στην εργασία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι και διασκέδαση. 
− Να εξοικειωθούν με το χειρισμό στα αντίστοιχα λογισμικά. 
− Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο αναφέροντας ποια ζώα 

γνωρίζουν γενικά. 

Δραστηριότητες: Έχοντας ως αφόρμηση μια αφίσα με Ζώα αναπτύσσουμε το θέμα. 
Το συζητάμε με τα παιδιά, καταγράφουμε αυτά που γνωρίζουν για τα ζώα και στη συ-
νέχεια τι θα ήθελαν να μάθουν επιπλέον. Δείχνουμε στα παιδιά το λογισμικό Kindspi-
ration, τον εννοιολογικό χάρτη σχεδίασης και πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. 
Σχεδιάζουμε τη θεματική ενότητα «Ζώα» με τα υποθέματα που θα αναπτύξουμε. 

 

Στη συνέχεια και εφόσον κάνουμε επίδειξη του λογισμικού Inspiration και με τη βοή-
θεια του ποντικιού τα παιδιά τοποθετούν σε πλαίσιο τα ζώα που γνωρίζουν και κάνουν 
αντιστοίχιση κάθε ζώο με το γράμμα που αρχίζει η φωνούλα του. 

2η Παρέμβαση: Εμείς και τα ζώα 
Διδακτικοί Στόχοι 
− Nα εξοικειωθούν τα παιδιά με το χειρισμό της παλέτας των ζώων στο αντίστοιχο 

λογισμικό. 
− Να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο, να κινούν το ποντίκι πα-

ρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείχτη στην οθόνη. 
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− Να γνωρίσουν τα ζώα του τόπου μας, τα κατοικίδια ζώα, τα ζώα του δάσους, της 
ζούγκλας και τις οικογένειες των ζώων να τα ονοματίζουν, να ζωγραφίσουν σε εκ-
παιδευτικά λογισμικά και να προβούν σε αντιστοιχίσεις. 

Δραστηριότητες: Προτρέπουμε τους μαθητές να ασχοληθούν με τον υπολογιστή, το 
ποντίκι, με τα γράμματα και τους αριθμούς και να πειραματιστούν ξανά με την παλέτα 
του Inspiration, για να βρουν τα ζώα του τόπου μας, τα κατοικίδια ζώα, τα ζώα του 
δάσους, της ζούγκλας και τις οικογένειες των ζώων και να τα ονοματίζουν. Πειραμα-
τίζονται με το σταυρόλεξο. Ζωγραφίζουν με το λογισμικό drawning for children τα ζώα 
της αυλής, του δάσους, της ζούγκλας και με το hotpotatoes κάνουν αντιστοιχίσεις τα 
ζώα με τις σκιές τους και με τα όμοια τους. 

3η Παρέμβαση: Eίδη ζώων 
Διδακτικοί Στόχοι 
− Να συμμετέχουν ενεργά και να αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους με τα λογισμικά, 

προσεγγίζοντας τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. 
− Nα γνωρίσουν τα παιδιά τις τρεις μεγάλες κατηγορίες των ζώων(κατοικίδια-δάσους-

ζούγκλας). 
− Να δημιουργούν συλλογές ομοίων αντικειμένων με βάση μια ιδιότητα, τον τόπο που 

ζούνε, τον τρόπο που κινούνται και μετακινούνται και την τροφή τους (φυτοφάγα, 
σαρκοφάγα). 

Δραστηριότητες: Σε ένα ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον και με τη χρήση του Inspira-
tion οι μαθητές ταξινομούν τα ζώα σε τρείς κατηγορίες, κατοικίδια, ζώα του δάσους, 
ζώα της ζούγκλας, τα ζώα σε οικογένειες ανάλογα με τον τρόπο που κινούνται, τον 
τρόπο που μετακινούνται δηλαδή ζώα με δύο πόδια, με τέσσερα πόδια, πουλιά με πόδια 
και φτερά, με πτερύγια και ουρά (ψάρια), ζώα που μετακινούνται με την κοιλιά 
τους(ερπετά), και τα ζώα ανάλογα με την τροφή που τρέφονται. 
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4η Παρέμβαση: Τα ζώα στο περιβάλλον τους 

Διδακτικοί Στόχοι: 
− Να γνωρίσουν τον υπολογιστή και το διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης και ως γνω-

στικό εργαλείο που εξυπηρετεί συγκεκριμένες μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες. 
− Να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών για το θέμα μας 
− Να αναπτύσσουν δεξιότητες πνευματικού περιεχομένου για την οικοδόμηση της γνώ-

σης 
− -Nα μάθουν τα παιδιά για τις ανάγκες των ζώων, τις φωλιές τους και το περιβάλλον 

που χρειάζονται για να ζήσουν, να προστατευτούν, για τα χαρίσματά τους, τα προϊό-
ντα τους και να μπορούν να κάνουν αντιστοιχίσεις. 

− -Να μάθουν για τα αποδημητικά πουλιά, τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη το 
χειμώνα, για να προστατευτούν. 

− -Να προσεγγίζουν τη μαθηματική πράξη της πρόσθεσης 

Δραστηριότητες: Καθοδηγούμε τους μαθητές προκειμένου να αναζητήσουν πληρο-
φορίες στο διαδίκτυο, να δούνε εικόνες, να δούνε video στο youtube, για τα ζώα, τις 
ανάγκες τους, την τροφή τους και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούνε. Τοποθετούνε 
οι μαθητές τα ζώα με τη βοήθεια του inspiration στο κατάλληλο περιβάλλον τους και 
ανάλογα με τις ανάγκες τους. Βοηθάμε τους μαθητές να αναζητήσουν τον «ηλεκτρο-
νικό ταχυδρόμο» και να τοποθετήσουν τα ζώα στο περιβάλλον τους. Με το πρόγραμμα 
του multimedia builder ταξινομούν τα ζώα στο περιβάλλον τους. Συζητάμε για τα χα-
ρίσματα των ζώων, όπως για παράδειγμα το αηδόνι τραγουδάει γλυκά, το ελάφι τρέχει 
πολύ γρήγορα, το σώμα και η ουρά του σκίουρου χρησιμεύουν ως αλεξίπτωτο στα άλ-
ματα που κάνει από ψηλά κ.λ.π. Με το inspiration παρουσιάζουνε τα χαρίσματα των 
ζώων και ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν αντιστοίχιση. Συζητάμε με τα παιδιά για τα 
προϊόντα που παίρνουμε από τα ζώα, κάνουμε αναζήτηση στην παλέτα των προϊόντων 
και των ζώων στο Inspiration και προτρέπουμε να κάνουν αντιστοίχιση, δηλαδή το 
γάλα το παίρνουμε από την αγελάδα, τα αυγά από την κότα, το τυρί από το πρόβατο, 
το βούτυρο από την κατσίκα, το κρέας από το γουρουνάκι κ.λ.π. Προτρέπουμε τα παι-
διά να ζωγραφίσουν στο tuxpaint ζώα σε χειμερία νάρκη και αποδημητικά πουλιά. 
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Δείχνουμε στα παιδιά φωλιές ζώων και ζητάμε να γράψουν δίπλα στις εικόνες το σω-
στό αριθμό. Προσεγγίζουμε την πρόσθεση με τη βοήθεια του tuxpaint 

 

5η Παρέμβαση: Παροιμίες 
Διδακτικοί Στόχοι: 
− Να γνωρίσουν οι μαθητές και άλλες δυνατότητες του διαδικτύου, ως μέσου 

επικοινωνίας που φέρνει σε επαφή το μαθητή με διάφορα πολιτισμικά-κοινωνικά και 
γεωγραφικά περιβάλλοντα μάθησης. 

− Να συμμετέχουν τα παιδιά ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με τη βοήθεια των 
υπερμεσικών χαρακτηριστικών του υπολογιστή, με τον ήχο, την εικόνα που 
προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του παιδιού. 

− Να αναζητήσουν και να μάθουν παροιμίες για τα ζώα, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο 
και τη μηχανή αναζήτησης της Google και στη συνέχεια να τις αποτυπώνουν σε κά-
ποια επιφάνεια, όπως στο kindspiration. 

Δραστηριότητες: Προτρέπουμε τους μαθητές να αναζητήσουν στο διαδίκτυο και στο 
youtube παροιμίες του τόπου μας και άλλων χωρών για τα ζώα. Προτρέπουμε τα παιδιά 
να μάθουν τις παροιμίες, εξηγούμε τι σημαίνει η κάθε μια παροιμία και τις αποτυπώ-
νουμε στην επιφάνεια του kindspiration. Κάποιες από αυτές είναι: «Αλεπού που κοι-
μάται κότες δεν πιάνει», «Μη σε γελάσει ο βάτραχος ή το χελιδονάκι αν δε λαλήσει ο 
τζίτζικας δεν είναι καλοκαιράκι», «Ένας αλλά λέων».  

6η Παρέμβαση: Τραγούδια 
Διδακτικοί Στόχοι 
− Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση 
− Να ακούσουν τραγούδια για τα ζώα 

Δραστηριότητες: Στο Διαδίκτυο και στο youtube αναζητούν οι μαθητές τραγούδια για 
τα ζώα γενικά και για αυτά που η φωνούλα τους αρχίζει από το γράμμα «Α». Ακούμε 
τραγούδια για ζώα από το γράμμα «Α». https://www.youtube.com/watch?v=EPZ-LB-
7nLk Με το λογισμικό Inspiration τα παιδιά βρίσκουν τα ζώα που αναφέρονταν στα 
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τραγούδια που άκουσαν και εφόσον τα σύρουν στην επιφάνεια του λογισμικού κυκλώ-
νουν αυτά που αρχίζουν από το γράμμα «α». Αναζητούμε στο multimedia builder την 
κιβωτό με τα ζώα. Προτρέπουμε τα παιδιά «να βάλουν στην κιβωτό» τα ζώα που αρχί-
ζουν από ένα γράμμα του αλφάβητου κάθε φορά. 

7η Παρέμβαση: Παραμύθια 
Διδακτικοί Στόχοι: 
− Να χρησιμοποιούν τον internet explorer, να βρίσκουν και να ακούνε παραμύθια στο 

youtube και μύθους για τα ζώα αξιοποιώντας δημιουργικά το παραμύθι. 
− Να ζωγραφίζουν με κατάλληλα λογισμικά. 

Δραστηριότητες: Στο διαδίκτυο και στο Youtube αναζητάνε τα παιδιά παραμύθια και 
μύθους για ζώα. Ακούμε τα παραμύθια και τους μύθους, τα ζωγραφίζουμε σε χαρτί και 
μετά στον υπολογιστή με το λογισμικό drawning for children. Links: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ay6quS74URE 

http://www.youtube.com/watch?v=tXiaxhQmuDw  

http://www.youtube.com/watch?v=KqoVD2lU9nc&feature=related  

8η Παρέμβαση: Πώς έγιναν τα ζώα 
Διδακτικοί Στόχοι: 
− Να μπορούν να διακρίνουν σε ένα κείμενο που ακούνε τα διαλογικά από τα μη δια-

λογικά κείμενα μέρη. 
− Να απομνημονεύουν πολύ μικρά κείμενα. 
− Nα γνωρίσουν τι λέει η μυθολογία για τα ζώα 

Δραστηριότητες: Διαβάζουμε στα παιδιά το μύθο του Πρωταγόρα, «πώς έγιναν τα 
ζώα» με τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα εφόσον πρώτα τον αναζητήσαμε στο διαδί-
κτυο. Προτρέπουμε τα παιδιά να ταξινομήσουν τα ζώα με τη βοήθεια του Inspiration 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες σύμφωνα με το μύθο. Στα μικρόσωμα, τα αδύναμα που 
πετούν και κατοικούν στη Γη και στα δυνατά ζώα και μεγαλόσωμα. 

Αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών οργανώνουμε το συνολικό διδακτικό χρόνο και 
αξιοποιούμε αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του 
περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών. Κάνουμε συστηματικό έλεγχο, παρουσιά-
ζουμε και συζητάμε τις εργασίες των παιδιών, γιατί αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό 
για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτίμηση της ε-
πίδοσης των μαθητών. Εφόσον ολοκληρωθεί η θεματική ενότητα θέτουμε αρχικά ερω-
τήσεις στον εαυτό μας για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα: Δη-
μιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων προστριβές μεταξύ των μαθη-
τών; Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι δημιουργική; Οι μαθητές στην πλειοψηφία 
τους είναι ενθουσιασμένοι; Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν ενεργά δείχνουν ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον για την ενασχόληση τους με τον Η/Υ; Πέτυχαν οι στόχοι που τέθηκαν αρ-
χικά και άλλοι που δεν είχαν τεθεί; Οι διδακτικές θεωρίες μάθησης που στηριχτήκαμε 
προωθούν τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στην ομαδοσυνεργατική - μαθη-
τοκεντρική διδασκαλία και στη συνεργατική μάθηση; Χρησιμοποιείται η διερευνητική 
και ανακαλυπτική μέθοδος, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών; Ανέπτυξαν ικανό-
τητες υψηλού επιπέδου, κριτικής σκέψης, ικανότητες αναζήτησης πληροφοριών σε ένα 
μεγάλο φάσμα δεδομένων; Υπήρξε διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης; 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία για την αξιολόγηση της επίτευξης των 
στόχων των γνωστικών αντικειμένων που εμπλέκονται στην ενότητα «Ζώα». Για πα-
ράδειγμα για το γνωστικό αντικείμενο της «Γλώσσας» κάνουμε ερωτήσεις στους μα-
θητές για τη θεματική μας ενότητα και καταγράφουμε τις απαντήσεις, για τα «Μαθη-
ματικά» προτρέπουμε τα παιδιά σε βιωματικά- εμπράγματα παιχνίδια σχετικά με τα 
«Ζώα» και μετά τους δίνουμε φύλλα εργασίας με ασκήσεις αντίστοιχες με τις μαθημα-
τικές έννοιες που έκαναν το βιωματικό παιχνίδι. Για το γνωστικό αντικείμενο «Παιδί 
και Περιβάλλον» ζητάμε να κάνουν μια ομαδική εργασία σχετική με το θέμα. Για το 
«Δημιουργία και έκφραση» ζωγραφίζουν με χρώματα, σε διάφορες επιφάνειες, αλλά 
και στον υπολογιστή. Δραματοποιούν ένα παραμύθι, χορεύουν. Για το γνωστικό αντι-
κείμενο «Παιδί και Νέες Τεχνολογίες» προτρέπουμε τους μαθητές να κάνουν αναζή-
τηση στο Διαδίκτυο και να βρούνε τραγούδια, ποιήματα, παραμύθια, αλλά και να τα-
ξινομήσουν τα ζώα με το λογισμικό Inspiration, Kindispiration. Χρησιμοποιούμε τη 
μαγνητοφώνηση που είναι σημαντική για την ανατροφοδότηση. 

Η Προστιθέμενη Παιδαγωγική αξία, ιδιαίτερα στις πρώτες παρεμβάσεις, είναι ότι οι 
μαθητές έχουν γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία για τα Ζώα μέσα από τις εικόνες, 
το ηχητικό υλικό, τι Διαδίκτυο. Από τις πρώτες ήδη παρεμβάσεις πιστεύουμε ότι υπάρ-
χει αλληλεπίδραση, επικοινωνία διαπροσωπική λεκτική, λογική, σωματική/ψυχοκινη-
τική. Η μαθησιακή διαδικασία γίνεται ευχάριστη και ελκυστική. Ο Εκπαιδευτικός α-
ποκτά νέο ρόλο και γίνεται ο οργανωτής των μαθησιακών καταστάσεων, ο συντονι-
στής, ο διευκολυντής της μάθησης και αυτός που βοηθάει το μαθητή να αναλάβει το 
νέο του ρόλο, να εμπλακεί ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, στην αυτοδιόρθωσή 
του, ώστε να γίνει και συνυπεύθυνος και συμμέτοχος για τη μάθηση του.  
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Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, ψηφιακό διδακτικό σενά-
ριο για την πλατφόρμα: Αίσωπος 

Στέφας Ιωάννης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακός φοιτητής 

stefasioan@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε πάνω στο γνωστικό αντικείμενο 
της Ιστορίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση 
και τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών 
διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κατατέθηκε στην πλατφόρμα Αί-
σωπος, η οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί 
ένα πρωτοποριακό εργαλείο συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σενα-
ρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Αφορά την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης από τους Τούρκους το 1453 και με την βοήθεια των καινοτόμων και πρωτο-
ποριακών εργαλείων της πλατφόρμας, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και δημιουργικότη-
τας καθώς αναδείχθηκε ως βέλτιστο. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακό διδακτικό σενάριο, πλατφόρμα Αίσωπος 

Εισαγωγή 

Η Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο είναι 
το Δημοτικό, η Θεματική Ταξινομία η Ιστορία (ΠΕ) κι ο Τύπος Διαδραστικότητας η 
Ενεργός μάθηση. Η μάθηση στο σχολείο απαιτεί την προσοχή των μαθητών, την πα-
ρατήρηση, την απομνημόνευση, την κατανόηση, τη θέση στόχων και την ανάληψη ευ-
θύνης για την ίδια τη μάθησή τους. Αυτές οι γνωστικές δραστηριότητες δεν είναι δυ-
νατές χωρίς την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να βοηθούν τους μαθητές να είναι ενεργοί στην τάξη και να θέτουν στόχους αξιοποιώ-
ντας τη φυσική τους διάθεση για διερεύνηση, για κατανόηση νέων πραγμάτων και για 
μάθηση. Το Επίπεδο Διαδραστικότητας είναι υψηλό, ενώ η Προτεινόμενη ηλικιακή 
ομάδα: 9-12 ετών. Η χρήση των διαδικτυακών πηγών επιτρέπει στο μαθητή να συμμε-
τέχει ενεργητικά στην κατάκτηση της γνώσης. Επομένως η προσπάθειά μας εντοπίζε-
ται στο να οδηγήσουμε τους μαθητές στην ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης. Η μά-
θηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή, ενώ, οι πηγές του 
διαδίκτυο ευνοούν την κατάκτηση γνώσης, διότι μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
και την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών μας μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη. 

Το σενάριο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους» έχει χαρακτηρι-
στεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ 
του ΙΕΠ (Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: http://aesop.iep.edu.gr/node/14940). 
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Γενική περιγραφή περιεχομένου 

Κοινό θέμα των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η μελέτη των γε-
γονότων της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους, μέσα από 
διαφορετικές πηγές. Κεντρικό σημείο αποτελεί η αναζήτηση, η επιλογή, η ταξινόμηση, 
και η ανάλυση κειμενικού και οπτικού υλικού με στόχο να προσδιοριστούν οι εσωτε-
ρικοί και εξωτερικοί παράγοντες που οδήγησαν την Κωνσταντινούπολη στην τελική 
πτώση της, καθώς και οι συνέπειες που επακολούθησαν. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα 

Η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, η γενναία αντίσταση των πολιορκημένων, η 
σφοδρότητα της επίθεσης και οι μύθοι που ακολούθησαν, αποτελούν πηγή φαντασίας 
για τους μαθητές. Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με 
ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της βυζαντινής ιστορίας, το οποίο αποτέλεσε και 
το τέλος της χιλιόχρονης ιστορίας της. 

Διδακτικοί Στόχοι 

• Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα γεγονότα που προηγήθηκαν της άλωσης της Πό-
λης. 

• Να γνωρίσουν τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της άλωσης και τα επακόλουθά της. 
• Να νιώσουν τη συγκίνηση από τους μύθους και θρύλους της άλωσης. 

Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: γεγονότα, πρό-
σωπα, άλωση, συνέπειες, θρύλοι 

Φάσεις Σεναρίου 

Φάση 1: Βιβλιογραφική μελέτη του θέματος 
Οι μαθητές μελετούν το κείμενο στην ιστοσελίδα: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/157/1111,4052/  
από τον βιντεοπροβολέα, συνδέουν τα γεγονότα με την προηγούμενη ενότητα, συζη-
τούν κι εκφράζουν τις απορίες τους. Στη συνέχεια διαβάζουν σιωπηρά το κείμενο της 
Βικιπαίδεια, επιλέγουν τη σωστή πρόταση κι απαντούν ελεύθερα στο φύλλο εργασίας 
που τους δίνει ο εκπαιδευτικός. Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία: 1. Άλωση της Κων-
σταντινούπολης (1453) 2. Επίλεξε τη σωστή πρόταση. 

Φάση 2: Παράθεση και επεξεργασία ιστορικών πηγών 

Οι μαθητές παρακολουθούν το διαδραστικό ενημερωτικό βίντεο που στηρίζεται σε ι-
στορικές πηγές και στο οποίο μιλούν γνωστοί ιστορικοί και συμπληρώνουν τις προτά-
σεις. Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:1) Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, 2) Συμπλή-
ρωσε τις προτάσεις. 
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Φάση 3: Εικονική περιήγηση κατά την άλωση της Πόλης 

Οι μαθητές μέσα από το περιβάλλον του Φωτόδεντρου αντιπαραβάλλουν πρόσωπα και 
ενέργειες, περιηγούνται εικονικά στο πεδίο της μάχης και μέσα από το διαδραστικό 
βίντεο, που προέρχεται από κινηματογραφική ταινία, «ζουν» μοναδικές στιγμές σαν να 
είναι μέσα στον παλμό των γεγονότων. Τέλος τους δίνεται χρόνος για να συμπληρώ-
σουν το φύλλο εργασίας. Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία: 1) Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΟ 1453, 2) Εικονική αναπαράσταση της τελικής επίθε-
σης, 3) Οι τελευταίες στιγμές της Πόλης. 

Φάση 4: Μύθοι, θρύλοι και τραγούδια για την Πόλη 

Οι μαθητές μέσα από το περιβάλλον του Φωτόδεντρου, αναζητούν μύθους θρύλους και 
δημοτικά τραγούδια που προήλθαν από τη φαντασία του λαού μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους και τους έδιναν την ελπίδα πώς κάποτε η 
Πόλη θα ξαναγίνονταν ελληνική. Κλείνοντας το θέμα, παίζουν το παιχνίδι με τις κάρ-
τες. Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία: 1) « Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΘΡΗΝΟΙ, ΘΡΥΛΟΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ», 2) Παιχνίδι με τις κάρτες. 

Τυπικός χρόνος αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό σενάριο σε διδακτικές ώρες 
για δουλειά εντός του σχολείου: 3 ώρες 

Βιβλιογραφία 

Βοσνιάδου, Σ.,(χ.χ.). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: 
http://users.uoa.gr/~nektar/science/cognitive/stella_vosniadou_how_children_le
arn_greek.htm 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,(χ.χ.). Οδηγός του εκπαιδευτικού 
για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ. : Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: 
http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm 

Παράρτημα 

1ο φύλλο εργασίας 

 Ονόματα μαθητών ομάδας: ………………………… 

Παρατηρώ τις εικόνες κι απαντώ σε μια μικρή παράγραφο, αφήνοντας ελεύθερη τη 
φαντασία μου….. 
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Πώς ένιωσαν οι Βυζαντινοί όταν είδαν τα τούρκικα καράβια στον Κεράτιο κόλπο; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

   

Τι μπορεί να συνέβη κι έμεινε ανοιχτή η Κερκόπορτα;  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2ο φύλλο εργασίας 

Ονόματα μαθητών ομάδας: ……………………………………………. 

Παρακολουθήστε την παρουσίαση: «Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΗΣ, ΤΟ 1453», ακολουθώντας το σύνδεσμο 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8800?locale=el και αναζητήστε στο διαδίκτυο ει-
κόνες που σχετίζονται με τα παραπάνω. Στη συνέχεια δημιουργήστε μια παρουσίαση 
power point με τα εξής παρακάτω: 

Η παρουσίαση θα έχει 6 διαφάνειες. Στην πρώτη θα υπάρχει ο τίτλος εργασίας και τα 
ονόματα των μαθητών της ομάδας. Κάθε μια από τις υπόλοιπες 5 διαφάνειες εικόνες 
κι ένα μικρό κείμενο με πληροφορίες για τα πρόσωπα ή τα γεγονότα που απεικονίζει 
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H χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθηγητών για τη διδασκαλία 
της ιταλικής ως ξένης γλώσσας: H περίπτωση του International House, του διε-

θνούς σχολείου εκπαίδευσης της Ρώμης 

Σκλείδα Σοφία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΑ, Διδάκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α. 

sofiaskleida70@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και αξιοποίηση των τεχνικών που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση καθηγητών που διδάσκουν την ιταλική ως 
ξένη γλώσσα. Η διδακτική αυτή εμπειρία αποκτήθηκε στην Ιταλία, στη Ρώμη, στο διε-
θνές σχολείο διδασκαλίας των ιταλικών ως ξένης γλώσσας, στο οποίο συμμετείχε, ως 
εκπαιδευόμενη, η συγγραφέας της παρούσης εργασίας. Η εκπαίδευση καθηγητών βα-
σίστηκε στην εφαρμογή της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας, σύμφωνα με την 
οποία, ο διδάσκων συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να ορ-
γανώσει ελεύθερα το μάθημά του, προσφέροντας στους μαθητές του διάφορες ελκυ-
στικές- μαθησιακές εμπειρίες. Τέλος, η εκπαιδευτική αυτή εμπειρία, μας επέτρεψε να 
καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα βελτίωσης της διδακτικής διαδικασίας, αλλά 
και υιοθέτησης νέων μεθόδων και τεχνικών στη διδασκαλία της ιταλικής ως ξένης 
γλώσσας. 

Λέξεις-Kλειδιά: Διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας, Νέες τεχνολογίες, Επι-
κοινωνιακή μέθοδος, Διεθνές σχολείο, Ρώμη 

Εισαγωγή 

Tη δεκαετία του '80 αρχίζει σταδιακά η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης 
που έφερε μια μικρή επανάσταση στον χώρο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας, εφόσον 
μετατόπισε την προσοχή από τα δομικά στοιχεία της γλώσσας στις επικοινωνιακές της 
λειτουργίες· δηλαδή, στις γλωσσικές πράξεις και στις έννοιες που εκφράζουν οι φυσι-
κοί ομιλητές της γλώσσας στην καθημερινή τους ζωή (Δενδρινού, 1985· Eυσταθιά-
δης,1996). Διαμορφώθηκαν έτσι, νέα "λειτουργικο-εννοιολογικά αναλυτικά προγράμ-
ματα" (βλ. Π.Δ. 81/84, ΦEK 35 τ.A./23-3-84). Προσδιορίστηκαν επίσης νέοι τρόποι 
εξέτασης, χρησιμοποιήθηκαν νέου τύπου διδακτικά βιβλία και σχεδιάστηκαν εγχειρί-
δια για την επανεκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών (Δενδρινού ,1983 
&1985).  

Bασική επιδίωξη της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι η ανάπτυξη της επικοινωνια-
κής ικανότητας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατανοούν και να παράγουν γραπτό 
και προφορικό λόγο κατάλληλο για την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση. Συνεπώς, 
η γλωσσική ύλη οργανώνεται γύρω από ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
οι φυσικοί ομιλητές εκφράζονται όταν χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους σε συγκεκρι-
μένα κοινωνικά περιβάλλοντα, και οι διδακτικοί στόχοι αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
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των απαραίτητων κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων ώστε να εναρμονίζονται με τους φυ-
σικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου (Johnson ,1982· Munby, 1978· Yalden ,1983).  

Μέθοδος 

Χαρακτηριστικά της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους καθηγητές της ιταλικής 

Εντατικά μαθήματα, πολυπολιτισμικές τάξεις, συνεχής – διαμορφωτική αξιολόγηση, 
μελέτη βιβλιογραφίας, εκπόνηση εργασιών, διδακτική εξάσκηση σε πραγματικές τά-
ξεις, βιντεοσκόπηση διδασκαλίας, ανατροφοδότηση- αθροιστική αξιολόγηση-τροπο-
ποίηση και βελτίωση της διδακτικής στάσης και συμπεριφοράς. 

Βασικές διδακτικές αρχές 

Ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας 

Η εκπαίδευση βασίζεται σε δραστηριότητες αυτοκατευθυνόμενης και ελεγχόμενης μά-
θησης. Συνειδητή και ασυνείδητη εμβάθυνση και εμπλουτισμός της διεθνούς γλώσσας. 
Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζονται ως ολοκληρωμένα άτομα, με ιδιαίτερες ανάγκες, 
ενδιαφέροντα και κλίσεις, που επιθυμούν να βελτιώσουν και να ανανεώσουν το πνευ-
ματικό δυναμικό τους, τις διδακτικές τεχνικές τους, αλλά και να μπορέσουν να βοηθή-
σουν ουσιαστικά τους μαθητές τους να κατακτήσουν την ιταλική γλώσσα. 

Επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. 

Διδακτικοί σκοποί και επιμέρους στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• H βελτίωση των διδακτικών τεχνικών, που μπορούν να επηρεάσουν τη διδασκαλία 
της ιταλικής ως ξένης γλώσσας και η υιοθέτηση νέων. 

• Η πολυτροπική χρήση της γλώσσας 
• Η ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών της διδασκαλίας, λεκτικών και μη λεκτι-

κών, που σχετίζονται με τους ίδιους τους καθηγητές και είναι δυνατόν να καθορίσουν 
το αποτέλεσμα της διδακτικής διαδικασίας. 

• Η τροποποίηση των τυχόν λανθασμένων μεθόδων μετάδοσης της νέας γνώσης 
• Η πολυπρισματική εφαρμογή και αξιοποίηση της διδασκαλίας. 
• Η κατάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης σε σχέση με τον νέο τρόπο δόμησης της 

κοινωνίας μας και την επανάσταση της γνώσης. 

Διδακτικές εφαρμογές 

Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης και αυτοελέγχου. Ανάλυση μιας επικοινωνιακής 
κατάστασης σε γλωσσολογικές πράξεις. Η λειτουργική, μορφοσυντακτική, φωνολο-
γική, λεξιλογική, σημασιολογική και πραγματιστική επεξεργασία της γλώσσας, μέσα 
από συγκεκριμένες εφαρμογές. Η χρήση της δραματοποίησης, της μιμικής και των κι-
νήσεων: διδακτική της αξιοποίησης του σώματος, του θεατρικού παιγνιδιού και του 
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χώρου στη μαθησιακή διαδικασία. Χρήση ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων. Ομα-
δοσυνεργατική διδασκαλία. Εξάσκηση στην κατανόηση των δυσκολιών των μαθητών 
και στην τροποποίηση των λανθασμένων υποθέσεων τους. Τεχνικές βελτίωσης της 
προφοράς και της γραμματικής κατανόησης. Θεατρικές δραστηριότητες εμπλουτισμού 
του διδακτικού περιβάλλοντος και χώρου και συνειδητοποίησης των πολλαπλών ρό-
λων του εκπαιδευτικού. Βιωματική χρήση της γλώσσας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περι-
βάλλοντα και σε διάφορες κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες. Οργάνωση ειδικών σεμι-
ναρίων και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πολλαπλή χρήση των νέων τε-
χνολογιών στη διδασκαλία.  

Προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες εφαρμογής 

Κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στα πλαίσια της διδασκαλίας της ιταλικής 
ως ξένης γλώσσας, έχει προγραμματιστεί να διαρκεί 45 λεπτά περίπου. 

Προφορικός λόγος 

Περιλαμβάνει: 

Τη χαλαρή ακρόαση( οι μαθητές χαλαρώνουν και ακούνε μια –δυο φορές τρία λεπτά 
αυθόρμητης συνομιλίας. Χρησιμεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης του προφορικού 
λόγου και στην ασυνείδητη οικειοποίηση της γραμματικής). 

Την ενεργητική ακρόαση με αναζήτηση (οι μαθητές ακούνε μια- δυο φορές τρία λε-
πτά αυθόρμητης συνομιλίας με σκοπό την αναζήτηση ειδικών πληροφοριών. Οι πλη-
ροφορίες που πρέπει να ψάξουν υπάρχουν στα βιβλία τους). 

Ακρόαση- Quiz Ι μέρος ( Χωρίζονται σε δυο ομάδες και ακούνε μια- δυο φορές τρία 
λεπτά αυθόρμητης συνομιλίας. Πρέπει να γράψουν ερωτήσεις για το θέμα του διαλό-
γου , που έπειτα απευθύνουν στην άλλη ομάδα. Ο σκοπός και αυτής της δραστηριότη-
τας είναι η κατανόηση του προφορικού λόγου και η ασυνείδητη οικειοποίηση της γραμ-
ματικής). 

Γλωσσολογικό Puzzle (οι μαθητές, ενώ ακούνε πολλές φορές ένα σύντομο κείμενο, 
προσπαθούν να το καταγράψουν, σαν να είναι ένα puzzle. Το ηχογραφημένο κομμάτι 
διαρκεί 15 περίπου δευτερόλεπτα και αποτελεί κομμάτι ενός αυθόρμητου διαλόγου, 
που οι μαθητές έχουν ήδη επεξεργαστεί σε προηγούμενη δραστηριότητα. Με αυτή τη 
δραστηριότητα, εκτός του ότι οι μαθητές εξασκούνται σε μεγάλο βαθμό στην ακου-
στική κατανόηση της γλώσσας, πετυχαίνουν και τη γραμματική εμβάθυνση, αφού κα-
λούνται να σκεφτούν και να αντιμετωπίσουν γραμματικά φαινόμενα). 

Αναλυτική- Μορφοσυντακτική ακρόαση ( οι μαθητές, ενώ ακούνε περισσότερο από 
μια φορά έναν διάλογο, που ήδη έχουν επεξεργαστεί, αναζητούν γραμματικές αναφο-
ρές και τις κατηγοριοποιούν βάσει κριτηρίων που τους έχουν δοθεί. Με αυτόν τον 
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τρόπο προβληματίζονται και ερευνούν τυπικά γραμματικά φαινόμενα, χρησιμοποιώ-
ντας τα κύρια θέματα της ακρόασης). 

Διαγωνισμός περιστασιακών φράσεων ( χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες και 
διαγωνίζονται γράφοντας στον πίνακα ορισμένες φράσεις που ο καθηγητής τους βάζει 
να ακούσουν. Για να νικήσει η κάθε ομάδα θα πρέπει να οδηγηθεί στις κατάλληλες 
υποθέσεις και να παράγει πιθανούς γραμματικούς συνδυασμούς της ιταλικής γλώσ-
σας). 

Υποθετική και ελεύθερη προφορική παραγωγή ( οι μαθητές σε δυάδες ή σε μικρές 
ομάδες και αφού τους έχουν δοθεί από τον καθηγητά συγκεκριμένοι ρόλοι, προσπα-
θούν να επικοινωνήσουν στα ιταλικά ελεύθερα. Είναι μια δραστηριότητα με παιγνιώδη 
μορφή γι΄αυτό και προσδίδει μια αίσθηση ελευθερίας και χαλάρωσης. Οδηγεί σταδιακά 
το μαθητή στην απόκτηση σιγουριάς και αυτοπεποίθησης). 

Ελεύθερη και πραγματική προφορική παραγωγή (ο καθηγητής δίνει στους μαθητές 
ένα θέμα ανάπτυξης και εκείνοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν στα ιταλικά. Εκφρά-
ζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Αυτή η άσκηση βοηθάει να 
αναπτυχθεί και να βελτιωθεί το λεξιλόγιο των μαθητών). 

Αναδόμηση επικοινωνιακής πράξης (ακολουθώντας τις οδηγίες οι μαθητές πρέπει να 
δραματοποιήσουν πιστά ένα σύντομο και αυθόρμητο διάλογο, τα λόγια του οποίου 
γνωρίζει μόνο ο καθηγητής. Οι οδηγίες δίνονται με ζωγραφιές στον πίνακα, χειρονο-
μίες, πληροφορίες στην μητρική γλώσσα των σπουδαστών κ.ά. Ο καθηγητής τους κα-
τευθύνει στη διατύπωση υποθέσεων σε σχέση με τη σύντομη συνομιλία, ενισχύοντας 
με ενεργητικό και διασκεδαστικό τρόπο τη γραμματική ανάλυση. Με αυτή τη μορφή 
εργασίας βελτιώνεται ιδιαίτερα η προφορά των μαθητών). 

Έλεγχος ερωτήσεων: :Quiz II μέρος ( Xωρίζονται σε δύο ομάδες με σκοπό τη συζή-
τηση και διόρθωση της γραμματικής των ερωτήσεων που διατυπώθηκαν στον Ι μέρος 
του Quiz και που έχουν σκοπό να απευθύνουν στην άλλη ομάδα. Με την άσκηση αυτή 
ανακαλύπτονται και σταθεροποιούνται γραμματικοί κανόνες). 

Γραμματικό παιγνίδι (με αυτήν εξασκούνται οι μαθητές σε γραμματικούς κανόνες. Ο 
διασκεδαστικός τρόπος άσκησης ενισχύει τη μνημονική διαδικασία και ενεργοποιεί δη-
μιουργικά τη μαθησιακή πορεία).  

Τα αντίστοιχα τεχνολογικά εργαλεία που θα πρότεινα να χρησιμοποιηθούν και να α-
ξιοποιηθούν για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου είναι: Διάφορα αυτοσχέδια 
μέσα όπως μη λεκτικά, λεκτικά, θέατρο, παιχνίδι. Μηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα , 
όπως διαφάνειες, μουσικά όργανα, ραδιόφωνο, κασετόφωνο, τηλεόραση, βίντεο,CD, 
DVD.  

Τα παραδείγματα εφαρμογής θα μπορούσαν να σχετίζονται κατά περίπτωση (λαμβά-
νοντας πάντα υπόψη το νοητικό και πνευματικό δυναμικό, την ηλικιακή φάση καθώς 
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και τις εμπειρίες των μαθητών μας) με ευρύτερες θεματικές ενότητες όπως τις οικογε-
νειακές σχέσεις, τη φιλία, την πρώτη παιδική και εφηβική ηλικία, τα προσωπικά ενδια-
φέροντα, τον ελεύθερο χρόνο, τις προσωπικές επιδιώξεις, το σχολείο, τις σπουδές, την 
εργασία, τη χρήση του διαδικτύου κ.ά.  

Γραπτός λόγος 

Περιλαμβάνει: 

Τη γρήγορη ανάγνωση ( οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν μέχρι το τέλος πολλές φορές 
ένα κείμενο σε συγκεκριμένο χρόνο. Με αυτή καλλιεργείται η γραπτή κατανόηση της 
ιταλικής). 

Ανάγνωση με αναζήτηση ( έχει ως σκοπό την ανάγνωση από τους μαθητές ενός κει-
μένου για τον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών και την ανάπτυξη της κατανό-
ησης του γραπτού λόγου). 

Φιλολογία- αφήγηση ( οι μαθητές διαβάζουν ένα απόσπασμα από ένα φιλολογικό κεί-
μενο. Στην αρχή καθοδηγούνται στο διάβασμά τους από τον καθηγητή και έπειτα δου-
λεύουν ομαδοσυνεργατικά για την κατανόηση των βαθύτερων νοημάτων, κάνοντας 
χρήση και του λεξικού ή του διαδικτύου όταν χρειαστεί). 

Αναλυτική- μορφοσυντακτική ανάγνωση (σε ένα κείμενο, το οποίο τις περισσότερες 
φορές έχουν διαβάσει προηγούμενα, οι μαθητές αναζητούν παραδείγματα ενός συγκε-
κριμένου γραμματικού φαινομένου και στη συνέχεια τα κατηγοριοποιούν βάσει συγκε-
κριμένων κριτηρίων. Οι μαθητές « εργάζονται γραμματικά» σε πρώτο πρόσωπο). 

Αναλυτική- λεξιλογική ανάγνωση (σ΄ ένα φιλολογικό κείμενο , που έχουν αναλύσει 
προηγουμένως, οι μαθητές πρέπει να βρουν εκείνες τις λέξεις που αντιστοιχούν νοη-
ματικά και σημασιολογικά με άλλες. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το λεξιλογικό δυ-
ναμικό των μαθητών). 

Αναλυτική- λειτουργική ανάγνωση ( σε κείμενο ήδη γνωστό, οι μαθητές αναζητούν 
φράσεις και εκφράσεις που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες μορφές επικοινωνίας. 
Χρησιμεύει στην υιοθέτηση από τους μαθητές ενός μεθοδολογικού εργαλείου ανάλυ-
σης του γραπτού λόγου, που συνδυάζεται με τη μορφοσυντακτική ανάλυση). 

Ελεύθερη και πραγματική παραγωγή γραπτού λόγου ( ο καθηγητής δίνει το έναυσμα 
και οι μαθητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν γραπτώς, όσο καλύτερα μπορούνε. Η βα-
σική εντολή είναι: Αυτοσχεδίασε! και έχει σκοπό τη βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης 
του μαθητή). 

Ελεύθερη και υποθετική παραγωγή γραπτού λόγου (οι μαθητές γράφουν χρησιμο-
ποιώντας τη φαντασία τους και ο βασικός σκοπός είναι ίδιος με την προηγούμενη δρα-
στηριότητα).  
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Cloze (οι μαθητές αναλαμβάνουν την εργασία να συμπληρώσουν ένα κείμενο από το 
οποίο έχουν αφαιρεθεί, με συγκεκριμένα κριτήρια, μερικές λέξεις. Με αυτή την ά-
σκηση σταθεροποιείται η γνώση συγκεκριμένων γραμματικών κανόνων.  

Επανάληψη γραφής ( οι μαθητές ξαναγράφουν ένα κείμενο που ήδη γνωρίζουν, αλλά 
στο οποίο έχει τροποποιηθεί ελαφρώς ,γραμματικά και σημασιολογικά, ένα μέρος του. 
Έτσι οι μαθητές προβληματίζονται και στοχάζονται, γραμματικά, σημασιολογικά και 
μορφολογικά για να μπορέσουν να επιφέρουν τις κατάλληλες αλλαγές. 

Γραπτή γραμματική άσκηση - ολοκλήρωση και εκμάθηση σημαντικών γραμματικών 
φαινομένων ( βλ. επίσ. Catizone, 2003. Catizone & Humphris & Micarelli 1997. 1998. 
Catizone & Humphris, 1999). 

Τα αντίστοιχα τεχνολογικά εργαλεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την καλ-
λιέργεια του γραπτού λόγου είναι: Διάφορα έντυπα μέσα όπως εφημερίδα, βιβλίο, κό-
μικς, φωτογραφίες. Διαδραστικά ηλεκτρονικά μέσα όπως υπολογιστής, διαδίκτυο, το-
πικό δίκτυο, Wiki κ.ά. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η οργάνωση ποικίλων δραστη-
ριοτήτων ανάλογα με τους τιθέμενους στόχους, τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέ-
ροντα των συμμετεχόντων, αλλά και τις ευρύτερες θεματικές ενότητες και τα γραμμα-
τικά και συντακτικά φαινόμενα που θέλουμε να διδάξουμε. 

Προτεινόμενα διαδικτυακά εργαλεία διδασκαλίας της ιταλικής 
για όλα τα επίπεδα 

Ως επιπλέον διδακτικά εργαλεία, ιδιαίτερα χρήσιμα στη διδασκαλία της ιταλικής ως 
ξένης γλώσσας, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα εξής προγράμματα : 

Το WebQuest ( οι μαθητές χρησιμοποιούν πολυτροπικά το διαδίκτυο). 

Το Hot Potatoes e Quandary (ειδικά προγράμματα για τη δημιουργία διαδραστικών 
ασκήσεων πολλαπλής μορφής και διαβαθμισμένης δυσκολίας).  

Το QuizFaber ( ενδιαφέρον πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να σχεδιάσει ο εκπαιδευ-
τικός διάφορες ασκήσεις σχετικές με το μάθημά του και το επίπεδο της τάξης του).  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να 
αντιμετωπίσει τη διδασκαλία εφοδιασμένος με τον κατάλληλο επιστημονικό εξοπλι-
σμό, να είναι σε θέση να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, να έχει ενσυναίσθηση, 
να ξέρει να αποσύρεται και να αφήνει χώρο στους μαθητές του, να είναι ερευνητής κ.ά. 
Οι βασικοί του δηλαδή ρόλοι είναι οι εξής: σκηνοθέτης, εμψυχωτής, συμβουλάτορας 
και ειδικός (Torresan, 2002).Επιπλέον, κρίνεται σήμερα ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη 
χρησιμοποίησης της νέας τεχνολογίας στη διδακτική όλων των γλωσσών γενικά. 
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Συμπεράσματα 

Η χρησιμοποίηση των διδακτικών εργαλείων και μεθόδων που περιγράψαμε, για να 
πετύχει τα βέλτιστα, απαιτεί τη σωστή οργάνωση του μαθήματος από έναν καθηγητή 
που θα διαθέτει άρτια επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, ο οποίος θα μπορεί 
με κριτικό πνεύμα ,σε κάθε περίσταση ,να εφαρμόζει τις ανάλογες διδακτικές μεθόδους 
και τεχνικές. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι γεγονός ότι 
αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών και των καθηγητών και επιτρέπει τη συσσώρευση 
πολλών γνώσεων και πληροφοριών. Επιτρέπουν ,επίσης ,την άριστη εξάσκηση στον 
γραπτό και στον προφορικό λόγο, τη δυνατότητα καταγραφής και αναπαραγωγής του 
ήχου, χρησιμοποίησης ποικίλων εικόνων, βιντεοσκόπησης, εξάσκησης της ικανότητας 
κατανόησης και προφορικής παραγωγής σε μια πραγματική και βιωματική μορφή επι-
κοινωνίας. Τέλος, εγγυώνται καλύτερα και διαρκέστερα αποτελέσματα σε σχέση με 
πιο παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Αυτό αποτελεί ένα ουσιαστικό μεθοδολογικό 
πλεονέκτημα, γιατί το διδακτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ολοκληρωμένο 
τρόπο και διαδραστικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα δημιουργικό περιβάλ-
λον μάθησης (Saporiti & Šavle ReŠ , 2008). 
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Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ως μέσο σύνδεσης του σχολείου με την 

σύγχρονη κοινωνία. (Σχέδιο διάρθρωσης ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη 

βοήθεια των Τ.Π.Ε. με θέμα: «Ο βίος και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου» 

Χοϊλούς Κ. Δημήτριος  

Θεολόγος Καθηγητής 

choilous.dimitris@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το σχέδιο διάρθρωσης ομαδοσυνεργατικής δι-

δασκαλίας με τη βοήθεια ΤΠΕ και τη χρήση διαδικτύου με θέμα: «Ο βίος και το έργο 

του Μεγάλου Βασιλείου(Τάξη Γ΄ Γυμνασίου)που ολοκληρώνεται σε δύο διδακτικές 

ώρες. Ο λόγος που παρουσιάζεται η προσωπικότητα και το έργο του Μεγάλου Βασι-

λείου είναι γιατί η συγκεκριμένη ενότητα προσφέρεται για καταγραφή συναισθημάτων 

και βιωμάτων. Οι μαθητές μπορούν μέσα από τα αυτοβιογραφικά στοιχεία του Μεγά-

λου Βασιλείου να βιώσουν και οι ίδιοι έντονα συναισθήματα. Το παρακάτω διδακτικό 

σενάριο είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου στη χρήση του διαδικτύου, των νέων τεχνολο-

γιών και κυρίως στην μέθοδο της ιστοεξερεύνησης (webquest.) που ως διδασκαλία βα-

σίζεται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο τόσο για την ανεύρεση των πληροφοριών όσο και 

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και έχει συγκεκριμένη δομή.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μέγας Βασίλειος, Γυμνάσιο, Θρησκευτικά 

Εισαγωγή 

Σήμερα, στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων τα νέα εργαλεία της επι-

κοινωνίας και της πληροφορίας τοποθετούν το σύγχρονο άνθρωπο απέναντι σε ένα 

πλήθος πληροφοριών, γνώσεων και δεδομένων, τα οποία καλείται ορθολογικά να δια-

χειριστεί για την επίτευξη ποικίλων στόχων.  

Το σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχος θεατής σε αυτή την διαδικα-

σία και καλείται να εναρμονίσει τη μαθησιακή διαδικασία με τα νέα δεδομένα καθώς 

μέσα από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας οι παραδοσια-

κές τεχνικές διδασκαλίας εμπλουτίζονται με σύγχρονους και ελκυστικούς τρόπους μά-

θησης. Αυτό βοηθά ώστε η διδασκαλία κάθε ενότητας στο σύγχρονο σχολείο να εστιά-

ζει παράλληλα με την κατάκτηση της ακαδημαϊκής γνώσης και στην ενεργοποίηση του 

μαθητή και την πρόκληση του ενδιαφέροντος του.  

Η διδασκαλία κάθε ενότητας στο σύγχρονο σχολείο εστιάζει παράλληλα με την κατά-

κτηση της ακαδημαϊκής γνώσης, στην ενεργοποίηση του μαθητή και την πρόκληση του 

ενδιαφέροντος του. Στοχεύει όχι στην άνευρη μετάδοση γνώσεων όσο στη σύνδεση 

του παρεχομένου με τη διδασκαλία μηνύματος με την πολυδιάστατη κοινωνική πραγ-
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ματικότητα της εποχής μας μέσα από την βιωματική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικα-

σία1η οποία οφείλει να εξασφαλίζει την κοινωνικοποίηση των μαθητών καθώς και την 

κοινωνική και συναισθηματική αγωγή2. Ο διδάσκαλος καλείται μέσα από την επιλογή 

και την εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών ενεργειών και προσεγγίσεων να ενεργοποι-

ήσει εσωτερικά κίνητρα, να ωθήσει τους μαθητές σε ενέργειες που προσφέρονται για 

αυτενέργεια και ανακαλυπτική μάθηση, να τους εκθέσει σε διλημματικές καταστάσεις 

και να τους οδηγήσει τελικά στη δική τους οικοδόμηση της γνώσης μέσω γνωστικών 

συγκρούσεων3. Με αυτό τον τρόπο ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει από τυπικό με-

ταδότη γνώσεων σε καθοδηγητή, σύμβουλο και συνεργάτη.  

Επιπλέον ο δάσκαλος οφείλει να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους μαθητές του, 

για να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους. Έτσι, ο ρόλος του ανάγεται σε αυτόν του 

κοινωνικού λειτουργού, όντας υπεύθυνος για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης και 

την εξασφάλιση της κοινωνικής προόδου. Οφείλει να δίνει παροτρύνσεις, να εξασφα-

λίζει δυνατές εμπειρίες και να οδηγεί αφενός σε προσωπική ανάπτυξη και αφετέρου σε 

κοινωνική συμμετοχή.  

Ως προς το σημείο αυτό, τα σχολεία μας δεν μπορούν να ενδιαφέρονται μόνο για την 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών μας, αλλά πρώτιστα φέρουν 

την υποχρέωση να προσφέρουν σ’ αυτά Παιδεία με την τρισυπόστατη διάστασή της: 

ως εκπαίδευση, μόρφωση και ηθική καλλιέργεια.  

Συνεπώς η σχολική ζωή πρέπει να οργανωθεί πάνω σε κοινωνική βάση, όπου το σχο-

λείο θα μετατρέπεται σε τόπο συνεργασίας, επικοινωνίας, συναναστροφής, ομαδικής 

εργασίας και ενεργής συμμετοχής εδραιώνοντας έτσι την οργανική του σχέση με την 

κοινωνία.  

Η εφαρμογή στη ζωή των όσων μαθαίνει το παιδί στο σχολείο και αντίστροφα, η θεω-

ρητική κατάρτιση, η ερμηνεία των γεγονότων και η λύση των προβλημάτων της καθη-

μερινής ζωής απαλλάσσουν το σχολείο από την απομόνωση και το κάνουν σημαντικό 

παράγοντα κοινωνικής προόδου. Το σχολείο πρέπει να αποτελεί το ίδιο ένα είδος κοι-

νωνικής ζωής και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που τη συνθέτουν. Κοινωνικές α-

ντιλήψεις και ενδιαφέροντα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο σ’ ένα γνήσιο περιβάλλον, 

όπου η κοινή εμπειρία οικοδομείται από ένα δούναι-λαβείν μεταξύ των ατόμων.  

1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.–ΠΙ, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 

2002, σελ. 3  
2 Εύη Μακρή –Μπότσαρη, Ο συναισθηματικός παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία και η κοινωνικο –συναισθηματική μάθηση, στον τόμο «Θέματα Εισαγωγικής Επι-

μόρφωσης για νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς», επιμέλεια: Ευανθία Μακρή –Μπό-

τσαρη, Π.Ι., Αθήνα 2007, σελ. 132  
3ΟΕΠΕΚ, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής –Δημιουργι-

κής Σκέψης για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιστημονική Επιμέλεια Βασίλης Κου-

λαϊδής, Αθήνα 2007, σελ. 36 
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Όλους τους παραπάνω όρους του πληροί και τους προϋποθέτει η ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση της διδασκαλίας ως μαθητοκεντρική μέθοδος. Κατά την ομαδοσυνεργα-

τική διδασκαλία η τάξη είναι χωρισμένη σε ομάδες ομοιογενείς κατά τον αριθμό των 

μελών αλλά ανομοιογενείς κατά την σύνθεση των μελών των ομάδων που γίνεται με 

τη χρήση του κοινωνιογράμματος της τάξης4.Οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 

προσφέρονται για την ενεργοποίηση όλων των μαθητών μιας και στα πλαίσια της ομά-

δας ο καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες. Έτσι ενισχύεται το 

αίσθημα της αυτοεκτίμησης, κυριαρχεί το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα και οφε-

λούνται όλοι οικοδομώντας καλύτερα την γνώση τους. Με την ομαδοσυνεργατική δι-

δασκαλία οι μαθητές δε δέχονται αδιαμαρτύρητα θέσεις, στάσεις και αξίες αλλά κατα-

λήγουν οι ίδιοι στα δικά τους συμπεράσματα μέσα από δημιουργικές αντιπαραθέσεις 

και αιτιολογήσεις. Συνεπώς καλλιεργείται στους μαθητές η ικανότητα για κριτική επε-

ξεργασία πληροφοριών, αξιών και παραδοχών5. Οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότη-

τες προσφέρονται για την ενεργοποίηση όλων των μαθητών μιας και στο πλαίσιο της 

ομάδας ο καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες. Έτσι ενισχύεται 

το αίσθημα της αυτοεκτίμησης, κυριαρχεί το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα και ω-

φελούνται όλοι οικοδομώντας καλύτερα την γνώση τους πάνω σε προϋπάρχοντα σχή-

ματα6.. Οι μαθητές ενισχύοντας την αυτονομίας τους, δε δέχονται αδιαμαρτύρητα θέ-

σεις, στάσεις και αξίες αλλά εμπλέκονται ενεργά σε καταστάσεις αναζήτησης της μά-

θησης καταλήγοντας οι ίδιοι στα δικά τους συμπεράσματα μέσα από δημιουργικές α-

ντιπαραθέσεις και αιτιολογήσεις με την κριτική επεξεργασία πληροφοριών, αξιών και 

παραδοχών7. Την παραπάνω διαδικασία μάθησης βοηθά η χρήση των νέων τεχνολο-

γιών σε απόλυτο βαθμό ώστε ο μαθητής να καταφέρει να προσεγγίσει το αγαθό της 

μάθησης μέσα από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο που του είναι ιδιαίτερα γνωστός 

και οικείος.  

Σε όλη την παραπάνω διαδικασία η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά σε απόλυτο 

βαθμό ώστε ο μαθητής να καταφέρει να προσεγγίσει το αγαθό της μάθησης μέσα από 

ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο που του είναι ιδιαίτερα γνωστός και οικείος. Τα ερ-

γαλεία των ΤΠΕ εμπλουτίζουν με σύγχρονους και ελκυστικούς τρόπους την διδακτική 

πρακτική με τους μαθητές να εμπλέκονται ενεργά σε καταστάσεις αναζήτησης της μά-

θησης σε ένα περιβάλλον ομαδοσυνεργατικών κυρίως δραστηριοτήτων που ενισχύουν 

την συνειδητή συμμετοχή και αυτονομία του μαθητή8. Το μαθησιακό αποτέλεσμα είναι 

ουσιαστικό γιατί η διασύνδεση των πληροφοριών οδηγεί σε γνωστικές και μεταγνω-

στικές δεξιότητες. Επιπλέον οι νέες τεχνολογίες εξασφαλίζουν δυνατότητες για άμεση 

και γρήγορη πρόσβαση σε πηγές και υλικό, δυνατότητες οπτικοποίησης των πληροφο-

4 Ηλία Ματσαγγούρα, Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαι-

σίωση και Σχέδια Εργασίας, εκδόσεις γρηγόρη, Αθήνα 2003, σελ. 37 
5 ΥΠ.Ε.Π.Θ. –Π.Ι., όπου παραπάνω, σελ. 7 
6P. Richmond(1970), Εισαγωγή στον Piaget, εκδ. Υποδομή, σελ. 123 
7 ΥΠ.Ε.Π.Θ. –Π.Ι., όπου παραπάνω, σελ. 7 
8Κογκούλης Ι.(2003), Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση, εκδ. Αφοι Κυριακίδη, σελ. 271 
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ριών, πολυτροπική διδασκαλία με τη χρήση εικόνων, κειμένων, ήχου, βίντεο και συμ-

μετοχή σε διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης9. Στο μάθημα των θρησκευτικών η 

χρήση των ΤΠΕ προσφέρει άμεση εμπλοκή δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση των 

μαθητών με τρόπο ελκυστικό και βιωματικό. Μέσα από την κριτική επεξεργασία θρη-

σκευτικών παραδόσεων και αξιών οι μαθητές υιοθετούν τελικά αξίες με τη βοήθεια 

των πληροφοριών που συλλέγουν. Με το διαδίκτυο και τα ΤΠΕ οι μαθητές μπορούν 

εύκολα να συλλέξουν υλικό και να καταλήξουν σε συμπεράσματα που θα προκύψουν 

από την επεξεργασία των θεμάτων.  

Στην προσπάθεια να αποδειχθεί η οργανική σχέση που δημιουργούν τα Τ.Π.Ε. με την 

κοινωνία παρουσιάζεται το σχέδιο διάρθρωσης ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη 

μέθοδο ιστοεξερεύνησης (webquest) και τη βοήθεια ΤΠΕ θέμα: Το βίο και το έργο του 

Μεγάλου Βασιλείου( Τάξη Γ΄ Γυμνασίου)που ολοκληρώνεται σε δύο διδακτικές ώρες. 

Επιλέχθηκε αυτή η ενότητα γιατί η εμβέλεια της προσωπικότητας του Μεγάλου Αυτού 

πατέρας της εκκλησίας, οι παιδαγωγικές του θεωρίες που τον καθιστούν σύγχρονο παι-

δαγωγό, το ποιμαντικό και συγγραφικό του έργο η κοινωνική του δραστηριότητα και 

το ανθρωπιστικό του κήρυγμα επίκαιρο την εποχή του ατομικισμού και της ιδιοτέλειας 

καθιστούν την ενότητα αυτή κείμενο με διαχρονικά και επίκαιρα μηνύματα που μπο-

ρούν να αξιοποιηθούν για υγιή προβληματισμό και γόνιμη οικειοποίηση.Η ιστοεξερεύ-

νηση (webquest) είναι διδασκαλία που βασίζεται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο τόσο για 

την ανεύρεση των πληροφοριών όσο και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και 

έχει συγκεκριμένη δομή. Στην συγκεκριμένη διδακτική πρόταση οι μαθητές ανατρέ-

χουν στο διαδίκτυο για τις πληροφορίες που απαιτεί το μάθημα και τις παρουσιάζουν 

στην τάξη κατά την ολομέλεια των ομάδων εργασίας. Η ιστοεξερεύνηση (webquest) 

είναι διδασκαλία που βασίζεται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο τόσο για την ανεύρεση 

των πληροφοριών όσο και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και έχει συγκεκρι-

μένη δομή. Στην συγκεκριμένη διδακτική πρόταση οι μαθητές ανατρέχουν στο διαδί-

κτυο για τις πληροφορίες που απαιτεί το μάθημα και τις παρουσιάζουν στην τάξη κατά 

την ολομέλεια των ομάδων εργασίας. Αυτή η συμμετοχή του μαθητή είναι απαραίτητη 

στο μάθημα των θρησκευτικών γιατί οι αλήθειες του ευαγγελίου δεν είναι δυνατόν να 

προσεγγίζονται μονάχα γνωστικά αλλά κυρίως βιωματικά. Επιπλέον μέσα από την μα-

θησιακή διδασκαλία οι διαχρονικές αλήθεις του μηνύματος του Χριστού αναδύονται 

αναλλοίωτες με την αυτορύθμιση της μάθησης μέσα από την εξερεύνηση.  

Το παραπάνω παιδαγωγικό σενάριο στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις γνωστικές και κοι-

νωνικοπολιτιστικές θεωρίες μάθησης. Αποδίδεται βαρύνουσα σημασία στην οικοδό-

μηση της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές πάνω σε προϋπάρχοντα σχήματα10. 

Άλλωστε με τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης και τις αρχές τους εποικοδομισμού, ο 

μαθητής μαθαίνει καλύτερα όταν συνεργάζεται με συνομήλικους του και συμμετέχει 

9Καράμηνας Ι. (2006), Διδασκαλία και Μάθηση με την Αξιοποίηση του Διαδικτύου: Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού, εκδ. Ατραπός, Αθήνα σελ. 61 
10P. Richmond(1970), Εισαγωγή στον Piaget, εκδ. Υποδομή, σελ. 123 
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ενεργά και υπεύθυνα στην διαδικασία της μάθησης11. Μάλιστα η διερευνητική μεθο-

δολογία μάθησης μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών με τη βοήθεια του διαδικτύου 

καθώς και η ομαδοσυνεργατικότητα εξασφαλίζουν στην διδακτική και μαθησιακή δια-

δικασία ένα πλαίσιο κατάλληλο για ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων με 

σκοπό την μεγιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος12. Αυτή η συμμετοχή του 

μαθητή είναι απαραίτητη στο μάθημα των θρησκευτικών γιατί οι αλήθειες του ευαγγε-

λίου δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζονται μονάχα γνωστικά αλλά κυρίως βιωματικά.  

Διδακτικοί Στόχοι: 

α. Να γνωρίσουν οι μαθητές το Βίο και το συγγραφικό έργο του μεγάλου Βασιλείου 

β. Να διερευνήσουν οι μαθητές την προσωπικότητα του μεγάλου Βασιλείου 

γ. Να αναλύσουν αποσπάσματα από τα έργα του 

δ. Να γνωρίζουν τη μορφή του μέσα από τις επιστολές του 

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι 

α. Να γνωρίσουν τα βιογραφικά στοιχεία του μεγάλου Βασιλείου  

β. Να αναλύσουν τη διδασκαλία του μεγάλου Βασιλείου πάνω σε σύγχρονα  

γ. κοινωνικά θέματα 

δ. Να παρουσιάσουν το συγγραφικό του έργο  

ε. Να συναισθανθούν την σπουδαιότητα του ιεραποστολικού έργου του Μεγάλου Βα-

σιλείου για την ιστορία του ορθόδοξου μοναχισμού  

στ. Να εντοπίζουν σύγχρονες μορφές ορθόδοξης ιεραποστολής  

ζ. Να συνθέσουν ομαδικές εργασίες με τη χρήση ΤΠΕ  

η. Να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ στον τρόπο μάθησης και ανακάλυψης 

της γνώσης 

Διεξαγωγή του μαθήματος: 

Η τάξη οργανώνεται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επεξεργαστεί μια υποε-

νότητα χρησιμοποιώντας το σχολικό βιβλίο και τις προτεινόμενες ηλεκτρονικές διευ-

θύνσεις ή αναζητώντας ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το υλικό της ενότητας χωρίζεται σε 

υποενότητες μέσω της κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη με τη συμμετοχή όλης 

της τάξης. Η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων γίνεται είτε με τη μορφή παρου-

σιάσεων power point είτε σε αρχεία word είτε με τη χρήση video για εικόνες και ηχη-

τικά δεδομένα.  Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ελεύθερα στο εργαστήρι του σχο-

λείου με την ομάδα τους. Ο καθηγητής θα πρέπει να συντάξει ενδεικτικά φύλλα εργα-

σίας που θα λειτουργήσουν βοηθητικά και κατευθυντικά στη μαθητική εργασία ώστε 

οι μαθητές να μην περιπλανώνται άσκοπα στο διαδίκτυο13. 

11 ΟΕΠΕΚ, όπου παραπάνω, σελ. 56 
12Stenbberg R. (2007), Γνωστική Ψυχολογία, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, σελ. 61 
13 Κογκούλης Ι. (2003), όπως παραπάνω, σελ. 18 
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Πορεία Διδασκαλίας 

Βιωματική προπαρασκευή (5΄λεπτά): 

Κάνοντας χρήση του διαδικτύου ζητούμε από τους μαθητές, να ακούσουν το απολυτί-

κιο του Μεγάλου Βασιλείου και να προσέξουν την παρουσίαση του παρακάτω συνδέ-

σμου: (https://www.youtube.com/watch?v=1tYtSKAaFmA) 

Κατόπιν ρωτάμε τους μαθητές για ποιο πρόσωπο μιλάει ο παραπάνω ύμνος και με τη 

μέθοδο brainstorming τους ζητάμε να μας εκφράσουν τι ακριβώς σκέφτονται όταν α-

κούν το όνομα Μέγας Βασίλειος ενώ ταυτόχρονα τους δείχνουμε την εικόνα του Με-

γάλου Βασιλείου με τη βοήθεια της παρακάτω ιστοσελίδας 

(http://www.byzarticon.gr/el/iconography-gallery-byzantine-art/portable-icon-

byzantine-art/byzantine-icons-agioi/117-2011-07-18-12-40-23.html) 

Κατασκευάζουμε στον πίνακα έναν εννοιολογικό χάρτη με τις λέξεις που θα μας πουν 

ξεχωρίζοντας αυτές που έχουν σχέση με την ενότητά μας  

Στοχοθεσία: 

Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές το στόχο του διδακτικού 

σεναρίου που είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή και το έργο του μεγάλου Βασι-

λείου. 

Παρουσίαση του νέου (10΄) 

Στο χάρτη που υπάρχει στο διαδίκτυο 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1124 παρατηρούμε τα 

πρώτα στοιχεία της ζωής του και παρουσιάζουμε τις υπο-ενότητες του βιβλίου. 

Επεξεργασία (40΄) 

Ο καθηγητής μοιράζει στις ομάδες της τάξης το υλικό της επεξεργασίας (δηλαδή ένα 

φύλλο εργασίας διαφορετικό για κάθε ομάδα ανάλογα με το υπόθεμα που έχει αναλά-

βει) τονίζοντας πως η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 15΄για την επεξεργασία και 

5΄για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  

Οι μαθητές με συνεργάτη τον καθηγητή, συζητούν χαμηλόφωνα στην ομάδα τους, 

διεισδύουν, εμβαθύνουν, ερευνούν και βγάζουν στη επιφάνεια ιδέες, έννοιες και σκέ-

ψεις τις οποίες συγκρίνουν και τις συνδέουν μεταξύ τους. 

Ομάδα Α΄: Οδηγίες (προς τους μαθητές): Αφού διαβάσετε την Δ.Ε. 16 (σελ. 61), και 

τις προτεινόμενες ιστοσελίδες: http://www.impantokratoros.gr/D59C1345.el.aspx 

https://el.wikipedia.org τότε με τη βοήθεια του προγράμματος παρουσίασης Power 
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Point να ετοιμάσετε έναν εννοιολογικό χάρτη με τα σημαντικότερα βιογραφικά στοι-

χεία του Μεγάλου Βασιλείου και να συμπληρώσετε στις ημερομηνίες του παρακάτω 

σεναρίου https://scratch.mit.edu/projects/55976096/#editor τα γεγονότα που σχετίζο-

νται με τη ζωή του αποστόλου Παύλου. 

Ομάδα Β: Οδηγίες (προς τους μαθητές): Αφού διαβάσετε την Δ.Ε. 16 να παρουσιάσετε 

την προσφορά του Μεγάλου Βασιλείου στον ορθόδοξο μοναχισμό 

Ομάδα Γ: Οδηγίες (προς τους μαθητές): Αφού διαβάσετε το κείμενο του Μεγάλου 

Βασιλέιου «Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων» από την ι-

στοσελίδα 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/basil_the_great_de_legendis_gentiliu

m_libris.htm να παρουσιάσετε με την βοήθεια του προγράμματος Power Point τις προ-

τροπές του Μεγάλου Βασιλείου στους νέους και σε ποιους αρχαίους Έλληνες αναφέ-

ρεται και γιατί;  

Ομάδα Δ: Οδηγίες (προς τους μαθητές): Αφού διαβάσετε την παράγραφο γ΄ της Δ.Ε. 

16 να παρουσιάσετε με την βοήθεια του προγράμματος Power Point το συγγραφικό 

έργο του μεγάλου Βασιλείου  

Ομάδα Ε: Οδηγίες (προς τους μαθητές): Αφού διαβάσετε την το κείμενο στην ιστοσε-

λίδα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/73/594,2132/ 

με θέμα την τελειότατη κοινωνία να εξηγήσετε ποια είναι η κοινωνική διδασκαλία του 

μεγάλου Βασιλείου.  

Παρουσίαση (25΄): 

Στη φάση αυτή οι ομάδες θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέ-

σματα των εργασιών τους και θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των ομάδων. Σκοπός 

αυτή της φάσης είναι οι ομάδες να ανατροφοδοτηθούν μέσα από τα σχόλια και τις υ-

ποδείξεις των άλλων ομάδων 

Αξιολόγηση (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 προγραμμα-

τισμού https://scratch.mit.edu/projects/60404540/ 
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Συμπερασματικά: 

Η παραπάνω διδακτική ενότητα βοηθά ώστε ο μαθητής να αποκτήσει αρχές και αξίες 

που θα τον βοηθήσουν αποτελεσματικά στην σχέση και ένταξη του στο κοινωνικό σύ-

νολο. Μάλιστα η διερευνητική μεθοδολογία μάθησης μέσα από την αναζήτηση πληρο-

φοριών με τη βοήθεια του διαδικτύου καθώς και η ομαδοσυνεργατικότητα εξασφαλί-

ζουν στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία ένα πλαίσιο κατάλληλο για ανάπτυξη 

αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων με σκοπό την μεγιστοποίηση του μαθησιακού α-

ποτελέσματος14.  

Η αναζήτηση και επιλογή υλικού και πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο εμφανίζεται 

ως μια διαδικασία οικεία από την μεριά των μαθητών και αυτό γιατί σε καθημερινή 

βάση οι μαθητές είναι χρήστες του διαδικτύου. Στο πλαίσιο του μαθήματος, η χρήση 

ιστοσελίδων βοήθησε στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και στην 

αύξηση της συμμετοχικότητας σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Επιπλέον η χρήση 

της γλώσσας προγραμματισμού scratch βοήθησε ώστε οι μαθητές να ανατροφοδοτού-

νται συνεχώς πάνω στα παραγόμενα αποτελέσματα μάθησης. Ενώ η χρήση διαφόρων 

άλλων λειτουργικών προγραμμάτων π.χ. word, power point, movie maker αποτέλεσε 

το σύνδεσμο μεταξύ του μαθήματος των θρησκευτικών και της πληροφορικής αποκτώ-

ντας έτσι το μάθημα μια διαθεματικότητα που πάντοτε προκαλεί την αίσθηση των μα-

θητών.  

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 

ΟΕΠΕΚ, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής –Δημιουρ-

γικής Σκέψης για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιστημονική Επιμέλεια Βα-

σίλης Κουλαϊδής, Αθήνα 2007 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.–ΠΙ, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 

Αθήνα 2002  

Βακαλούδη, Α. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις Νέες τεχνολογίες: θεωρία 

και πράξη, Αθήνα: Πατάκη  

Καράμηνας Ι. (2006). Διδασκαλία και Μάθηση με την Αξιοποίηση του Διαδικτύου: Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ατραπός 

Κογκούλης Ι.(2003). Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη 

14 Stenbberg R. (2007), Γνωστική Ψυχολογία, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, σελ. 61 
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Αρχετυπική προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων 

Μπίλλα Πολυξένη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Ph.D., M.A., M.Ed 

polybilla@yahoo.com 

Περίληψη 

Κατά την προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων στο πλαίσιο ανθρωπιστικών μαθημά-

των, όπως η Νεοελληνική Γλώσσα, η Πολιτική Παιδεία ή η Κοινωνιολογία, ανακύ-

πτουν συχνά θέματα αδυναμίας οριοθέτησης και ερμηνείας τους με τρόπο που να δίνε-

ται η δυνατότητα στους εμπλεκόμενους στη συζήτηση -εν προκειμένω στους μαθητές-

να κατανοήσουν τις αλληλεξαρτήσεις τους και να οδηγηθούν στη διατύπωση αιτιολο-

γημένων απόψεων. Σημαντικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει στην περίπτωση αυτή η 

διαγραμματική απεικόνιση ως μέσο ανάδειξης συμπεριφορών αρχετυπικού χαρακτήρα 

στις οποίες εδράζονται πολλά σύγχρονα προβλήματα. Στην παρούσα εργασία θα αξιο-

ποιήσουμε το αρχέτυπο της «Τραγωδίας των Κοινών», προκειμένου να αποτυπώσουμε 

ως ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής την αλληλεπιδραστική σχέση της οικονομικής 

δραστηριότητας του ελληνικού νοικοκυριού με την ελληνική κρίση χρέους ως αρχετυ-

πικό αποτύπωμα της σύγκρουσης μεταξύ ατομικού και κοινωνικού συμφέροντος. Αρ-

χικά θα αναφερθούμε στο εν λόγω αρχέτυπο και στη συνέχεια θα εργαστούμε ακολου-

θώντας τα ενδεδειγμένα βήματα, δηλαδή προσδιορισμό του προβλήματος, περιγραφή 

της εξέλιξής του και εν τέλει σχεδιασμό της εικόνας που αποδίδει την αρχετυπική φύση 

του.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχέτυπο, «Τραγωδία των Κοινών», ατομικό vs κοινωνικό συμφέρον 

Εισαγωγή 

Από την αρχαιότητα, πολλές ανθρώπινες εκδηλώσεις και θεωρητικές συλλήψεις έχουν 

αναγνωριστεί ως αρχετυπικές, με την έννοια ότι αποτυπώνουν και αντιπροσωπεύουν 

επαναλαμβανόμενα νοητικά και πραξιακά μοντέλα. Η ψυχή αποτελεί για τον Ηρά-

κλειτο την αρχετυπική πρώτη αρχή, ενώ ο αριθμός για τον Πυθαγόρα συνιστά αρχετυ-

πικό στοιχείο του κόσμου. Για δε τον Πλάτωνα, η αληθινή γνώση δεν είναι παρά κα-

τάκτηση της ψυχής τη στιγμή που φτάνει στην ανάμνηση των αρχέτυπων ιδεών. Κατά 

τον Καρλ Γιουνγκ, τα αρχέτυπα είναι υπερατομικές ψυχολογικές δομές που αναδύονται 

από το συλλογικό ασυνείδητο και λειτουργούν ως αρχές και πρότυπα που επηρεάζουν 

βαθιά τον ανθρώπινο κύκλο ζωής σε πολλές εκφάνσεις του (Γαβαλάς, 1997). Η έννοια 

του αρχετύπου, λοιπόν, ως αρχικού τύπου, έχει γίνει δεκτή από πολλές επιστήμες, οι 

οποίες αναγνωρίζουν στους τύπους αυτούς ποικίλες μορφές και εκφράσεις: συλλογικές 

αναπαραστάσεις η Εθνολογία, πρότυπα συμπεριφοράς και μορφογενετικά πρότυπα η 

Βιολογία, μοντέλα επανάληψης βασικών γεγονότων η Ιστορία, βασικά δυναμικά σχή-

ματα για την εξομοίωση διαδικασιών η Κυβερνητική (Γαβαλάς, 1997). 
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Στον χώρο των συστημάτων, η μελέτη τους οδήγησε στην ανακάλυψη συμπεριφορών 

τυποποιημένης μορφής οι οποίες συνιστούν τα λεγόμενα συστημικά αρχέτυπα, μερικά 

από τα οποία είναι: το αρχέτυπο της Κλιμάκωσης (Escalation), της Επιτυχίας στους 

Επιτυχημένους (Success to the Successful), η Μετακίνηση του Βάρους (Shifting the 

Burden), η Τραγωδία των Κοινών (Tragedy of the Commons) κ.ά. 

Η ελληνική κρίση χρέους: μια «Τραγωδία των Κοινών» 

Η «Τραγωδία των Κοινών» 

Η έννοια της «Τραγωδίας των Κοινών» (Tragedy of the Commons) διατυπώθηκε και 

προσδιορίστηκε για πρώτη φορά από τον Garrett Hardin στο ομότιτλο άρθρο του στο 

Science το 1968. Αφορμώμενος από άρθρο των Wiesner & York σχετικά με την εθνική 

ασφάλεια σε έναν πυρηνικό πόλεμο και εστιάζοντας στο συμπέρασμά τους ότι παρό-

μοια διλήμματα δεν επιδέχονται τεχνικές λύσεις, επεδίωξε να επαναβεβαιώσει τη θέση 

αυτή τόσο στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού όσο και στο σχετικό με αυτό πρόβλημα 

της ρύπανσης και εν γένει της υπερεκμετάλλευσης και καταστροφής του φυσικού πε-

ριβάλλοντος (Hardin, 1968). 

Η βασική ιδέα που διέπει τη συλλογιστική του Hardin εστιάζεται στο πρόβλημα της 

ατομικής συμπεριφοράς απέναντι σε συλλογικά αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκο-

ντας κάθε άτομο να επαυξήσει τα ατομικά του οφέλη από τη χρήση πεπερασμένων 

κοινών αγαθών, οδηγείται σε επιλογές τέτοιες οι οποίες επιφέρουν ατομικά πλεονεκτή-

ματα αλλά κοινά μειονεκτήματα. Μακροπρόθεσμα, η εξάντληση των κοινών πόρων 

δεν μπορεί παρά να έχει αντίκτυπο και σε ατομικό επίπεδο, αναδεικνύοντας έτσι την 

ελλιπή κοινωνική συνείδηση αλλά και την κοντόφθαλμη ατομοκεντρική λογική.  

Το πρόβλημα και η εξέλιξή του 

Το πρόβλημα το οποίο στην παρούσα εργασία ανάγουμε σε αποτέλεσμα μιας αρχετυ-

πικού τύπου συμπεριφοράς, όπως η «Τραγωδία των Κοινών», είναι η ελληνική κρίση 

χρέους. Πρόκειται για πολυσύνθετο πρόβλημα, για το οποίο οι οικονομικοί δείκτες δεν 

μπορούν να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα, αν δεν συνδυαστούν με τα πολιτικά και 

θεσμικά δεδομένα της ελληνικής πολιτείας (Σκλιάς, Ρουκανάς & Μαρής, 2012). Στο 

πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του πολυπαραμετρικού προβλήματος και αξιοποιώντας το εν 

λόγω αρχέτυπο, θα επισημάνουμε κατ’ αρχάς: 

α) τον παράγοντα που διεκδικεί τους κοινούς πόρους 

β) το επιδιωκόμενο όφελος του παράγοντα αυτού 

γ) την έννοια των κοινών πόρων.  
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Ο παράγοντας που διεκδικεί να ιδιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό τους κοινούς πόρους 

είναι το ελληνικό νοικοκυριό ως οικονομική μονάδα, σε μια προσπάθεια να μεγιστο-

ποιήσει τη συνάρτηση ευτυχίας/κέρδους του. Σε μια κοινωνία επιδεικτικής κατανάλω-

σης δυτικού τύπου, η συνάρτηση ευτυχίας (ΣΕ) συνίσταται πρωτίστως στη μεγιστοποί-

ηση της αγοραστικής δύναμης παγίων καταναλωτικών αγαθών τα οποία αντιμετωπίζο-

νται ως μέσα βελτίωσης του τρόπου ζωής αλλά και ως τεκμήρια κοινωνικής επιτυχίας 

και αποδοχής. Κοντά στην ενίσχυση της καταναλωτικής του ισχύος, το ελληνικό νοι-

κοκυριό προσβλέπει αφενός μεν στη δημιουργία κεφαλαίου στήριξης των νεαρότερων 

μελών της οικογένειας σε ένα πλαίσιο επιμήκυνσης του χρόνου οικονομικής εξάρτησης 

των δεύτερων από τους γονείς, αφετέρου δε στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνταξιο-

δοτικών παροχών. Πρόκειται, μάλιστα, για μια ομοιόμορφη συμπεριφορά που χαρα-

κτηρίζει εν είδει κοινού τόπου το μεσοαστικό, τουλάχιστον, νοικοκυριό. Λόγω δε της 

δομής της ελληνικής οικονομίας, τα μεσοαστικά νοικοκυριά χρηματοδοτούνται σχεδόν 

αποκλειστικά από το κράτος είτε άμεσα με την έννοια, δηλαδή, του μισθού, αν αποτε-

λούνται από δημοσίους υπαλλήλους, είτε έμμεσα με τις επιχορηγήσεις κτλ.. 

Ο κοινός πόρος, λοιπόν, είναι κατ’ αρχάς τα διαθέσιμα κρατικά χρήματα τα οποία το 

νοικοκυριό διεκδικεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της χρησιμοποίησης της διαπραγματευτι-

κής ισχύος της ψήφου. Η διεύρυνση του δημόσιου τομέα μετά το 1974 και τα «ανε-

πτυγμένα πελατειακά δίκτυα επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία των θεσμών και τη 

διαφθορά» (Σιάτρας, 2011) και συνάμα μείωσαν τη χρηματοοικονομική πίστη του κρά-

τους. Από την άλλη πλευρά, η επιθυμία της μεγιστοποίησης της καταναλωτικής ισχύος 

οδήγησε μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών στο να ανταποκριθούν στο απελευ-

θερωμένο σύστημα τραπεζικού δανεισμού, διεκδικώντας μάλιστα υψηλότατα δάνεια, α-

νάλογα των υψηλότατων καταναλωτικών βλέψεών τους. Η οικονομική κουλτούρα του 

ελληνικού νοικοκυριού βασίστηκε, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση και στις 

επενδύσεις στην αγορά κατοικίας. «Με αυτό τον τρόπο το ελληνικό κράτος και οι κάτοι-

κοί του αύξησαν τα χρέη τους, για να συντηρήσουν τα επίπεδα κατανάλωσής τους πάνω 

από αυτά που μπορούσαν πραγματικά» (Σκλιάς, Ρουκανάς & Μαρής, 2012), δρομολο-

γώντας διαδικασίες οικονομικής κατάρρευσης. 

Τεχνική ανάλυση του αρχετύπου 

Έχοντας προσδιορίσει τη συνάρτηση της ατομικής ευτυχίας (ΣΕ) με άξονα την κατα-

ναλωτική ισχύ, επισημαίνουμε στο αρχέτυπο (Βλ. Εικόνα 1) ότι η οικονομική δραστη-

ριότητα του νοικοκυριού Α βελτιώνει (S) τη ΣΕ του. H βελτίωση αυτή, ωστόσο, δεν 

οδηγεί στον καταναλωτικό κορεσμό. Διογκώνει αντίθετα το αίσθημα του ανικανοποί-

ητου, ωθώντας το νοικοκυριό στο να επαυξήσει περαιτέρω (S) την οικονομική του δρα-

στηριότητα στο πλαίσιο ενός κύκλου ενδυνάμωσης (R1). Το νοικοκυριό Β, αντίστοιχα, 

βλέποντας ότι η οικονομική του δραστηριότητα μεταφρασμένη και εδώ σε δανεισμό ή 

κατανάλωση κοινωνικών πόρων βελτιώνει (S) τη ΣΕ του, εντείνει (S) τη δραστηριό-

τητα αυτή, προσβλέποντας στη μεγιστοποίηση της καταναλωτικής του ευτυχίας (R2). 
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Εικόνα 1: Η «Τραγωδία των Κοινών»: Αντιστρόφως ανάλογη σχέση ατομικού πλουτι-

σμού και κοινών πόρων. 

Με χιλιάδες νοικοκυριά να συμπεριφέρονται παρόμοια, έχουμε αύξηση (S) της συνο-

λικής δραστηριότητας, δηλ. του συνολικού δανεισμού και των συνολικών κοινωνικών 

παροχών, η οποία με χρονική υστέρηση υπονομεύει τελικά (O) το κέρδος ανά δραστη-

ριότητα νοικοκυριού, την οικονομική του δηλαδή κατάσταση. Όσο δε οι παροχές μειώ-

νονται αλλά τα αποτελέσματα μοιάζουν ακόμη αναστρέψιμα, τα νοικοκυριά συνεχί-

ζουν να αυξάνουν (O) τη συνήθη τους οικονομική δραστηριότητα, σε έναν φαύλο κύ-

κλο (R3, R4) ενίσχυσης (S) της συνολικής αντίστοιχης δραστηριότητας και μακροπρό-

θεσμης μείωσης (O) του επιδιωκόμενου κέρδους των νοικοκυριών.  

Με δεδομένο πάντα ότι οι διαθέσιμοι πόροι (τα κοινά) είναι περιορισμένοι, περιορίζε-

ται τελικά (S) το οικονομικό όφελος των νοικοκυριών. Σταδιακά, μια τέτοια οικονομία 

οδηγείται σε κατάρρευση εξαιτίας του δανεισμού του κράτους και της απώλειας της 

ανταγωνιστικότητάς της με αντίστοιχη δραματική αναπροσαρμογή / μείωση (S) της ΣΕ 

των νοικοκυριών (B5, B6). 
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Ίσως μάλιστα η καλύτερη προσέγγιση του προβλήματος προκύπτει από τη θεωρία παι-

γνίων, στην οποία περισσότεροι του ενός παίκτες προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν ο 

καθένας τη δική του συνάρτηση κέρδους (Κεχαγιάς, χ.χ.: 16) και μάλιστα από την «Ι-

σορροπία Nash», για την οποία ο Αμερικανός Μαθηματικός και Οικονομολόγος πήρε 

βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά το 1994. Σύμφωνα με αυτή, το σύστημα φτάνει σε 

τελική ισορροπία μακριά από την καταστροφή, μόνο όταν ο κάθε «παίκτης» κατασκευ-

άζει στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική των άλλων. Επομένως συνδυάζο-

ντας το αρχέτυπο «Τραγωδία των Κοινών» με την «Ισορροπία Nash» που δίνει την 

ελκυστικότερη λύση για όλους τους παίκτες (Βλαχοπούλου, 2010: 18), καταλήγουμε 

ότι η μεγιστοποίηση της οικονομικής θέσης ενός νοικοκυριού έχει δύο δυνατά αποτε-

λέσματα: 

α) την κατάρρευση, εφόσον κινείται χωρίς να υπολογίζει τις στρατηγικές των άλλων 

και θεωρεί τον κοινό πόρο ανεξάντλητο 

β) την ισορροπία όλων των νοικοκυριών, εφόσον το ένα γνωρίζει τη στρατηγική των 

άλλων και τροποποιεί τη δική του με όρους που υπηρετούν την έννοια της ισορροπίας.  

Εν κατακλείδι, η «Τραγωδία των Κοινών» αποκαλύπτει μια λογική παγίδα η οποία έχει 

τη βάση της στην υπερεκτίμηση της ατομικότητας. Ο Nash απέδειξε ότι σε διάφορες 

κοινωνικές περιπτώσεις η εξατομικευμένη αντιμετώπιση με μαθηματική ακρίβεια οδη-

γεί σε κατάσταση χειρότερη από αυτήν της εκκίνησης. Η συμβολή του έγκειται στην 

υποστήριξη της θέσης ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει «Ισορροπία Nash», αρκεί να 

υπάρχει ειλικρίνεια, αξιοπιστία και επικοινωνία μεταξύ των διεκδικητών των κοινών 

πόρων. 

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε φάση αναζήτησης ισορροπίας σε κοινωνικό και πο-

λιτικό επίπεδο ως στοιχείου που μπορεί να ανατρέψει την αρχετυπικού χαρακτήρα συ-

μπεριφορά της ατομικής ευημερίας σε βάρος της κοινωνικής – συλλογικής ανάπτυξης. 

Η εκπαίδευση έχει ως έναν από τους βασικούς στόχους της την ανάπτυξη κοινωνικής 

συνείδησης στους μαθητές. Η καλλιέργεια του κοινωνικού γραμματισμού μπορεί να 

επιβοηθηθεί μέσω της αξιοποίησης αρχετύπων που διευκολύνουν την ανάπτυξη του 

οπτικού γραμματισμού και την κριτική διερεύνηση των κοινωνικών προβλημάτων. 
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Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες, ψηφιακό διδακτικό σενάριο για 
την πλατφόρμα: Αίσωπος 

Αίσωπος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Π.Ε.71 

esopos62@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν  ψηφιακό διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε πάνω στο γνωστικό αντικείμενο 
των Κοινωνικών – Πολιτικών  επιστήμων.  Κατατέθηκε στην πλατφόρμα Αίσωπος, η 
οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρω-
τοποριακό εργαλείο συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε 
ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον κι αξιολογήθηκε ως βέλτιστο. Το εκπαιδευ-
τικό σενάριο «Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες» δημιουργήθηκε με 
σκοπό να βοηθήσει κυρίως τα παιδιά με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές, τον εκπαιδευ-
τικό που εργάζεται μαζί τους σε ειδικά σχολεία αλλά και κάθε εκπαιδευτικό 
τμημάτων ένταξης και γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους γονείς 
των παιδιών με αυτισμό, στην προσπάθειά τους για ομαλή κοινωνική ένταξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικές, ιστορίες, μαθησιακές δυσκολίες, Αυτισμός, ήπιες κοινω-
νικές διαταραχές, κοινωνικές ιστορίες, επικοινωνιακές δεξιότητες 

Εισαγωγή 

Η Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το παρόν  ψηφιακό διδακτικό σενάριο  εί-
ναι  το Δημοτικό, η Θεματική Ταξινομία οι Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες κι ο Τύ-
πος Διαδραστικότητας ο συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης, το δε επί-
πεδο Διαδραστικότητας είναι υψηλό. Το σενάριο «Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινω-
νικές ιστορίες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύ-
στερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτη-
ρίων που ορίστηκαν από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Διδακτικοί Στόχοι: 

1. Διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς στο σχολείο και στην οικογένεια. 
2. Επιδίωξη της προβλεψιμότητας των κοινωνικών καταστάσεων. 
3. Ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και αποδοχής. 
4. Βελτίωση, δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων 

Γενική περιγραφή περιεχομένου 

Οι κοινωνικές ιστορίες λειτουργούν ως εκπαιδευτική-θεραπευτική μέθοδος για τη βελ-
τίωση κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό. Αποτελούν μια απλή εκπαιδευ-
τική παρέμβαση που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά με διάχυτες 
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αναπτυξιακές διαταραχές. Εστιάζουν στην κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων 
και στην "πρέπουσα" κοινωνική συμπεριφορά με στόχο την επιτυχή επικοινωνιακή συ-
μπεριφορά στο σπίτι και στο σχολείο. 

Βασικός στόχος μιας κοινωνικής ιστορίας είναι να αποδειχθούν οι εξακριβωμένες κοι-
νωνικές πληροφορίες κατά τρόπο σαφή και καθησυχάζοντας που γίνεται κατανοητό 
εύκολα από το άτομο με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Η βελτιωμένη κατανόηση 
των γεγονότων και των προσδοκιών μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή στη συμπερι-
φορά, αν και προτείνεται ότι ο στόχος μια κοινωνικής ιστορίας δεν πρέπει να είναι να 
αλλαχθεί η μεμονωμένη συμπεριφορά. (Carolin Smith,2003) 

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές ιστορίες μπορεί να μειώσουν τα προ-
βλήματα συμπεριφοράς, την αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, και να διδά-
ξουν νέες δεξιότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι νέες συμπεριφορές ήταν η συντή-
ρηση και η γενίκευση σε άλλες καταστάσεις ακόμη και μετά το πέρας της ιστορίας 
(Ozdemir S.2008) 

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι πιο χρήσιμες σε παιδιά που έχουν τις βασικές γλωσσικές 
δεξιότητες. 

Χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα είναι μια αποτελεσματική και ευέλικτη μέθοδος για 
να δημιουργήσεις και να διδάξεις τις κοινωνικές ιστορίες, σα δάσκαλος, γονιός, λογο-
θεραπευτής, ψυχολόγος. Η χρήση του υπολογιστή σαν παρέμβαση έχει συνδεθεί με την 
αύξηση του κινήτρου, την αύξηση του χρόνου συγκέντρωσης, τη μείωση του χρόνου 
ολοκλήρωσης της δραστηριότητας και την ενίσχυση των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(Chen & Mc Grath, 2003). 

Για την ψηφιοποίηση των τριών ιστοριών που παρατίθενται στο παρόν σχέδιο comics-
animations τηρήθηκαν με προσοχή οι αρχές των κανόνων γραφής της Carol Gray. 

Οι προτάσεις είναι απλές σε έκταση και ύφος. Οι πληροφορίες που δίδονται είναι συ-
γκεκριμένες και πάντα σε θετικό ύφος. Τα πρόσωπα που εμπλέκονται είναι λιγοστά και 
ανήκουν στο κοντινό περιβάλλον του παιδιού. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με 
την ευκολία προσέγγισης του κόμικ, καθώς παραπέμπει σε παιχνίδι, δημιουργείται ένα 
θετικό περιβάλλον ταύτισης του παιδιού με τον ήρωα της ιστορίας καθιστώντας την 
περισσότερο αποτελεσματική. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα 

Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει κυρίως τα παιδιά 
με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές, τον εκπαιδευτικό που εργάζεται μαζί τους σε ειδικά 
σχολεία αλλά και κάθε εκπαιδευτικό τμημάτων ένταξης και γενικής πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, καθώς και τους γονείς των παιδιών με αυτισμό, στην προσπάθειά τους για 
ομαλή κοινωνική ένταξη. 
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Τα παιδιά με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές δεν μπορούν να κατανοήσουν σωστά όσα 
βλέπουν, ακούν και αισθάνονται. Συνέπεια αυτού, είναι η δύσκολη αντιμετώπιση κοι-
νωνικών σχέσεων, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαί-
δευση, που καλείται να διαχειριστεί και υπερβεί την δυσκολία επικοινωνίας, με σκοπό 
την ανταπόκριση στο κοινωνικό τους περιβάλλον με κατάλληλες προσαρμογές, διδα-
κτικές διαφοροποιήσεις και εναλλακτικές παιδαγωγικές κατευθύνσεις. 

Επιλέξαμε τις "κοινωνικές ιστορίες" της Carol Gray, καθώς έχει αποδειχθεί πως βοη-
θούν πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και την ψηφιοποίηση τους σε cartoon animation, 
γιατί δίνονται πληροφορίες στα συμβάντα μέσα από τα μάτια του παιδιού και αποτε-
λούν θαυμάσιο δίαυλο προσέγγισης. Τα σχέδια εργασίας είναι προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες του μαθητή σε κάθε περίπτωση και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ανά-
λογα με το θέμα. 

Φάσεις Σεναρίου 

Φάση 1:  "Πότε τακτοποιώ το δωμάτιό μου"  

Ο χώρος έχει ήδη οργανωθεί, δημιουργώντας ένα ήρεμο και χωρίς εξωτερικά ερεθί-
σματα περιβάλλον. Στην οθόνη του υπολογιστή και στον πίνακα της τάξης ή σε έναν 
τοίχο του σπιτιού προβάλλεται το 1ο φύλλο εργασίας. Ζητάμε από το παιδί να δει τις 
εικόνες των δωματίων που έχουμε προβλέψει να είναι ευδιάκριτες και ευχάριστες. Οι 
ερωτήσεις που κάνουμε στο παιδί  έχουν κλιμακούμενη πορεία, από το γενικό στο ει-
δικό, προσαρμοσμένες στην αντιληπτική του ικανότητα. 

− Τι δείχνουν οι εικόνες;  
− Τι κάνουμε σε αυτό το χώρο; 
− Μοιάζει με το δωμάτιό σου; 
− Μοιράζεσαι με κάποιον το δωμάτιό σου; 
− Με ποιον; -Εσύ τι κάνεις στο δωμάτιό σου; 
− Σου αρέσει να είσαι στο δωμάτιό σου;   

Με τον τρόπο αυτό εισάγουμε στο θέμα, προκαλώντας την ενεργή συμμετοχή του παι-
διού. 

 Ακολουθεί το 2ο φύλλο εργασίας  που εκφράζει την προβληματική κατάσταση που 
πρόκειται να διαχειριστούμε. Προβάλλοντας με τον ίδιο τρόπο το 2ο φύλλο εργασίας 
οδηγούμε το παιδί στη συνειδητοποίηση της κατάστασης που το αφορά άμεσα, με ε-
ρωτήσεις καθοδηγούμενου χαρακτήρα.  Εισάγουμε την κοινωνική συμπεριφορά και τις 
επιπτώσεις της σε 3ο πρόσωπο αρχικά και εφόσον έχουμε τα επιθυμητά συμπεράσματα 
προχωράμε στο 1ο πρόσωπο. Γνωρίζουμε ότι η διαχείριση των συναισθημάτων είναι 
δύσκολο θέμα για παιδιά με αυτισμό και συνεχίζουμε πολύ προσεκτικά, ελέγχοντας 
κάθε φορά τα αποτελέσματα.  Η επιλογή φύλου ήταν συνειδητή για την ισόρροπη κα-
τανομή των υποχρεώσεων στα πλαίσια της κοινωνικής συμπεριφοράς.  
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− Το κοριτσάκι στην πρώτη εικόνα χαίρεται; 
− Ποιος σκόρπισε όλα αυτά τα πράγματα; 
− Γιατί το έκανε; 
− Τι θα έκανε το κοριτσάκι χαρούμενο; 
− Το δωμάτιό σου είναι καμιά φορά έτσι;  

Στο σημείο αυτό συνεχίζουμε να εντάσσουμε πρόσωπα σημαντικά στην καθημερινό-
τητα του παιδιού, τη μητέρα, και προκαλούμε την ταύτισή του με το παιδί της εικόνας, 
με πιο ειδικές ερωτήσεις στον πυρήνα του προβλήματος. 

− Για ποιο πράγμα ανησυχεί το αγοράκι; 
− Η μαμά του τι του λέει; 
− Αρέσει στη μαμά ή στο μπαμπά το ακατάστατο δωμάτιο; 
− Ποιος πρέπει να συμμαζέψει το δωμάτιο; 
− Τα πράγματα έχουν τη θέση τους; 
− Εσένα σου λέει η μαμά ή ο μπαμπάς να τακτοποιήσεις τα πράγματα στη θέση τους; 

Μετά την επεξεργασία των ερωτήσεων ακολουθεί ένα εύκολο διαδραστικό εργαλείο 
διπλής επιλογής. Η επιλογή του συγκεκριμένου διαδραστικού εργαλείου με την απλό-
τητά του, δίνει την αυξημένη πιθανότητα στο παιδί να απαντήσει σωστά, να έχει μια 
θετική ενίσχυση για να προχωρήσει στη 2η φάση "Μαθαίνω να τακτοποιώ το δωμάτιό 
μου". Ακόμη δυναμώνει τη σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή στην προσπάθεια κατανόη-
σης της κοινωνικής συνθήκης καθώς και οι δύο αλληλεπιδρούν με το διαδραστικό 
μέσο, που αντιπροσωπεύει μια απρόσωπη αξιολόγηση κοινωνικού χαρακτήρα και προ-
ετοιμάζει το παιδί για τον ευρύτερό του κοινωνικό κύκλο. 

Φάση 2:  Μαθαίνω να τακτοποιώ το δωμάτιό μου. 

Στην κύρια φάση του σεναρίου προβάλλουμε το ψηφιοποιημένο βίντεο cartoon 
animation που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του σεναρίου, με βάση την εμπειρία από 
την ενασχόλησή μου με παιδιά με αυτισμό. Επιλέχθηκε το cartoon animation, καθώς 
δημιουργεί μια παιγνιώδη διάθεση. Οι ήρωες σχεδιάστηκαν με στόχο την ταύτισή τους 
τόσο με τα παιδιά όσο και με τους ενήλικες. Η αμήχανη στάση του σώματος του Άγ-
γελου εκφράζει την δυσκολία του στην κοινωνική επαφή και η φιγούρα της μητέρας 
επιλέχθηκε να είναι προσιτή για να παραπέμπει στο οικείο πρότυπο.  Οι διάλογοι έγιναν 
με βάση τις αρχές και τη στοχοθεσία των κοινωνικών ιστοριών της Carol Gray. Γίνο-
νται εύκολα αντιληπτοί και κατανοητοί.  Η προβολή της ταινίας γίνεται 3 φορές. 

Την 1η φορά αφήνουμε το παιδί να τη δει ολόκληρη, χωρίς διακοπές. 

Τη 2η φορά σε κάθε διάλογο παγώνουμε το βίντεο και σχολιάζουμε τους διαλόγους. 
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Την 3η φορά προσωποποιούμε τον ήρωα και τη μητέρα του, με το παιδί και τη μητέρα 
του αντίστοιχα. Παράλληλα δημιουργούμε την ανάγκη έκφρασης των συναισθημάτων 
για τη συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση. 

Στη φάση αυτή θα αξιοποιήσουμε 2 διαδραστικά κουμπιά που τοποθετήθηκαν σε συ-
γκεκριμένες θέσεις για να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.  Επιλέχθηκε η παύση 
της αναπαραγωγής για να δημιουργηθούν τα ερωτήματα στο παιδί, την απάντηση των 
οποίων θα ανακαλύψει το ίδιο, με την καθοδήγησή μας, με το πάτημα του κουμπιού. 
Με τον τρόπο αυτό προωθούμε την ενεργητική του συμμετοχή, τη διαδραστικότητα με 
το μέσο, την ενεργητική- ανακαλυπτική μάθηση. Οι πληροφορίες δίνονται σε πολύ α-
πλή μορφή, συμβατή με τις αντιληπτικές του ικανότητες. Ο βασικός μας στόχος είναι 
η αβίαστη συμμετοχή του και η συγκέντρωση στη δράση και όχι ο απροσανατολισμός 
με πολλές πληροφορίες και πολλά οπτικοακουστικά μέσα. 

Φάση 3:  Βιωματική δράση, αξιολόγηση. 

Έχοντας ολοκληρώσει την κατανόηση της κοινωνικής συνθήκης, προχωράμε στην α-
ξιολόγηση της παρέμβασης με βιωματική δράση. Στο χώρο του σχολείου ή στο χώρο 
του σπιτιού, εφόσον έχει υπάρξει συνεννόηση με τον γονέα, την οποία επιδιώκουμε, 
δημιουργούμε έναν ακατάστατο χώρο και ζητάμε από το παιδί να μας τον περιγράψει 
και να μας πει αν του αρέσει. Στη συνέχεια, το προτρέπουμε να μας βοηθήσει να τα-
κτοποιήσουμε το χώρο. Η δραστηριότητα θα είναι απλή και εύκολη με ευχάριστη μου-
σική και η στάση μας εξαιρετικά ενθαρρυντική. Το παιδί θα ολοκληρώσει μαζί μας τη 
δράση και θα αναπτύξει αισθήματα αυτοπεποίθησης, ηρεμίας και ικανοποίησης. 

Ολοκληρώνοντας, προβάλλουμε στην αρχική μας αίθουσα τις ερωτήσεις αντιστοίχισης 
και τις εκφράσεις σωστού/λάθους. Με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, με το χέρι 
του ή τον ειδικό μαρκαδόρο οδηγούμε το παιδί να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Η αλ-
ληλεπίδρασή του με το διαδραστικό μέσον γίνεται με ευχάριστο και αβίαστο τρόπο, 
δημιουργώντας συνθήκες παιχνιδιού. Έχοντας επιβεβαιώσει την ορθότητα των απα-
ντήσεων επιβραβεύουμε την προσπάθειά του με την επικόλληση αντικειμένου θετικής 
ενίσχυσης (γελαστή φατσούλα), στην προσωπική του καρτέλα που είναι αναρτημένη 
στο χώρο με τον τίτλο "Τι μπορώ να κάνω". 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται η ανασκόπηση του θέματος και η αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων της. 

Φάση 4:  Επέκταση στις δράσεις. 

Με την ίδια δομή και στοχοθεσία του σεναρίου, προτείνουμε 2 ακόμη κοινωνικές ιστο-
ρίες "Πώς χαιρετώ" και "Οι διακοπές", που μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς δημιουρ-
γήθηκαν εξίσου για τις ανάγκες των σεναρίων. Σε τη φάση αυτή ορίζουμε τη χρονική 
διάρκεια στα 15 λεπτά, ίσα ίσα για να δει ο εκπαιδευτικός, γονέας τι άλλο υπάρχει από 
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video στο ανάλογο ύφος και έπειτα να οργανώσει την παρέμβασή του όπου κρίνει πως 
χρειάζεται. 

Συμπεράσματα 

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής του ανθρώπου από τη γέν-
νηση του με ψυχαγωγικό αλλά και σαφή παιδαγωγικό χαρακτήρα. Με την εισαγωγή 
των Νέων Τεχνολογιών, η μορφή της αλλάζει και δημιουργεί καινούριους προβλημα-
τισμούς. Η ικανότητα παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων θεωρείται σήμερα από πολ-
λούς βασικός εγγραμματισμός. Γεγονός είναι ότι η μελέτη και η αξιοποίηση της ψη-
φιακής αφήγησης στην εκπαίδευση, προϋποθέτει την εξοικείωση των μαθητών αλλά 
και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία παραγωγής και τα πάμπολλα σχετικά λογι-
σμικά εργαλεία. Πάνω σε αυτό ακριβώς το συμπέρασμα, στηρίχτηκε και η παρούσα 
εργασία στο πλαίσιο της οποίας προτάθηκε και δοκιμάστηκε μια ειδικά σχεδιασμένη 
διδακτική προσέγγιση της ψηφιακής αφήγησης για μαθητές ειδικού δημοτικού σχο-
λείου με την υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς τους. 
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Μάθηση με έργα στο Γυμνάσιο 

Χατζούλη Ζωή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 & Π.Ε.03 

M.Sc. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management) 
 zeta.xatzouli@gmail. com 

Περίληψη 

«Διαμόρφωση του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου Νίκαιας Λάρισας» ένα έργο που 
υλοποιήθηκε το σχολ. έτος: 2013-14 από τρεις καθηγητές του Γυμνασίου Διάρκεια Έρ-
γου: πέντε (5) εβδομάδες Χρόνος: Φθινόπωρο του 2013 Μαθητές: 26 μαθητές του Γ1 
τμήματος, τρείς (3) ομάδες έργου. Το έργο έχει ως σκοπό τη δημιουργία χώρου ανά-
πτυξης δραστηριοτήτων στο προαύλιο του σχολείου και στόχους την απόκτηση διαχει-
ριστικών δεξιοτήτων καθώς και την εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων που περι-
λαμβάνονται στο έργο από τους μαθητές. Τα παιδιά διδάχθηκαν μέσα σε πέντε εβδο-
μάδες Διαχείριση Έργου στο εργαστήριο Πληροφορικής, έγινε επανάληψη των εμβα-
δών και του Πυθαγορείου Θεωρήματος, διδάχθηκε η ομοιοθεσία στα Μαθηματικά και 
ο Περιοδικός πίνακας στη Χημεία μέσα στην τάξη Έκαναν πρακτική εφαρμογή όσων 
έμαθαν κατασκευάζοντας ένα γήπεδο 5Χ5, ένα επιδαπέδιο σκάκι στην αυλή και τον 
περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων σε τοίχο του σχολείου. Οι εφαρμοσμένες δε-
ξιότητες που χρειάζεται η σημερινή αγορά εργασίας (International Project Management 
Association, 2006), οι οποίες προσδιορίστηκαν από Πεντακόσιες εταιρείες της Αμερι-
κής το 2006 είναι: Επαγγελματισμός, Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Δεοντολογία, Επί-
λυση καθημερινών προβλημάτων, Γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις, Ανακατεύ-
θυνση, Δημιουργικότητα, Ηγεσία, Πρωτοβουλία.  

Λέξεις-Κλειδιά: παραδοτέα, διαχείριση, δεξιότητες.  

Στο εργαστήριο Πληροφορικής διδάχθηκε η διαχείριση έργου σε επτά (7) μαθήματα.  

Μάθημα 1ο ---ΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (Αναγκαιότητα του Έργου): Το προαύλιο του Γυμνα-
σίου Νίκαιας δεν έχει αισθητική, ενδιαφέρον για τους μαθητές και υπάρχει μεγάλη α-
νάγκη διαμόρφωσής του για να γίνει πιο ελκυστικό, χαρούμενο και να ενισχύει τη δη-
μιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών 

ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

• Αδιαμόρφωτη η κάτω αυλή Αισθητική καλή του προαυλίου του σχολείου 
• Ανύπαρκτο γήπεδο Διοργάνωση αγώνων, εμπέδωση των  
• Εμβαδών και της ομοιοθεσίας  
• Δυσκολία εμπέδωσης της ομοιοθεσίας. Εκμάθηση σκάκι Λείπουν δημιουργικά 

παιχνίδια Ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης 
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•  Δυσκολία της μάθησης του περιοδικού Εμπέδωση των στοιχείων του  Πίνακα της 
Χημείας Πίνακα 

• Απαίτηση διαχειριστικών δεξιοτήτων Απόκτηση δεξιοτήτων 
• Από την αγορά εργασίας του 21ου αιώνα διαχείρισης έργου των μαθητών  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 

• Οργάνωση σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου 
• Οργάνωση αγώνων σκάκι και ντάμας (ενδοσχολικούς και με άλλα σχολεία) 
• Ανάληψη project σε πολλά μαθήματα από τους μαθητές και τους καθηγητές 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Σκοπός: 
Δημιουργία χώρου ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο 
προαύλιο του σχολείου.  
 

 

Στόχοι: 
Η απόκτηση διαχειριστικών δεξιοτήτων του έργου 
οι οποίες είναι δεξιότητες ζωής, δουλειάς και πι-
στοποίησης για την επαγγελματική καριέρα των 
μαθητών  
Εμπέδωση δύσκολων εννοιών των μαθηματικών 
και της Χημείας  
Χρηστικό επιδαπέδιο σκάκι .  
Χρήση του γηπέδου 5 Χ 5 από τους μαθητές και 
οργάνωση αγώνων 

1. Αύξηση των τιμών των υ-
λικών 
2. Συγκρούσεις στις ομάδες 
3. Δυσαρέσκεια του συστε-
γαζόμενου σχολείου από την 
κατάληψη του χώρου από το 
Γυμνάσιο.  

Αποτελέσματα: 
Όμορφο προαύλιο 
Ικανοποίηση των μαθητών του Γυμνασίου και του 
Λυκείου απ το έργο 
Κατανόηση και εμπέδωση των στοιχείων του 
περιοδικού πίνακα 
Εμπέδωση των εμβαδών των σχημάτων 
Απόκτηση δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας του 
21ου αιώνα (Ηγεσίας απ τους συντονιστές, 
Επικοινωνίας μέσα στη ομάδα, Κάλυψη των στό-
χων της εβδομάδας, Ανάπτυξη πρωτοβουλίας, Κα-
ταμερισμός των εργασιών, Ελαχιστοποίηση κινδύ-
νων, Χρήση σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμι-
κού για την παρουσίαση., Διαπραγματευτική ικα-
νότητα, Εφαρμογή εναλλακτικής κόστους.  
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Παραδοτέα: 
Οριοθέτηση του χώρου μέσα στο προαύλιο.  
Δημιουργία σχεδίων του έργου 
Χάραξη του περιοδικού πίνακα  
Εισαγωγή στοιχείων στον περιοδικό πίνακα 
Χάραξη το επιδαπέδιου σκάκι 
Γέμισμα των τετραγώνων στο σκάκι 
Κατασκευή με εφημερίδες και ξύλο πιόνια  
Χάραξη του γηπέδου 5χ5 
Εξοπλισμός του γηπέδου 
Κλείσιμο του έργου – Δημιουργία παρουσίασης 
Εγκαίνια του έργου - προβολή παρουσίασης 
 

Αλλαγή του Διευθυντή 
Παραίτηση ή απουσία κατά 
την περίοδο του έργου ενός 
από τους 3 καθηγητές.  
Αιτιολογημένη απουσία των 
μαθητών των ομάδων λόγω 
κάποιας επιδημίας.  
 

Πίνακας 1: Δήλωση του έργου 

Μάθημα 2ο ---ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Η ανάθεση ρόλων βοηθά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συλλογικού έργου 
τους ομάδας και τη «κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργοποίηση όλων των μελών τους 
ομάδας» (Ματσαγγούρας, 2000, σελ. 77) 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ : Α,Β,Γ 
Α1, Β1, Γ1: Συντονιστής 
Α2, Β2, Γ2: Υπεύθυνος Οικονομικών και χρονομέτρης 
Α3, Β3, Γ3: Αναγνώστης 
Α4, Β4, Γ4: Υπεύθυνοι των ανθρώπινου δυναμικού  
Α5, Α6, Β5, Β6, Γ5, Γ6: Υπεύθυνοι για την καταχώρηση στοιχείων στον Η/Υ και για 
τα υλικά 
Α7, Α8, Β7, Β8, Γ7, Γ8 : Υπεύθυνοι για τους επικοινωνίες 

Μάθημα 3ο ---ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ανθρώπινοι πό-
ροι 

Υλικά Οικονομικοί Πόροι Πόροι Τεχνολογίας 

 
Τα 26 παιδιά 
του Γ1 τμήμα-
τος 
 
 
3 καθηγητές  

 
 

1. Γύψος 
οικοδομών 
Σπάγκος 
2. Ακρυλική βάση 
Αστάρι 
3. Ανταλλακτικό 
Ρολό 
4. Βερνικόχρωμα 
5. Χρώμα 
διαγραμμίσεων 

 
Δήμος Κιλελέρ 
 
Σχολική Επιτροπή 
του Γυμνασίου Νί-
καιας 
 
Σύλλογος γονέων 
και κηδεμόνων 

 
Οι υπολογιστές του 
εργαστηρίου Πλη-
ροφορικής του Γυ-
μνασίου Νίκαιας 

2563

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



1 εργάτης του 
Δήμου 

6. Αραιωτικό 
7. Βασική 
απόχρωση μαύρο 

Πίνακας 2: Ανάλυση πόρων του έργου 

Μάθημα 4ο --- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 Στόχοι: 1Εύρεση κατάλλη-
λου χώρου μέσα στο προαύ-
λιο 
2Επιτυχής δημιουργία του 
περιοδικού πίνακα 
3Χάραξη του επιδαπέδιου 
σκάκι.  
4Χάραξη γηπέδου 5χ5 

Χρόνος του Project (εβδομάδες) 

Πόροι 
 
1 

31/10/20
13 

2 
7/1
0/ 
20
13 

3 
14/
10/ 
201
3 

4 
21/10/2

013 

5 
28/10/2

013 
Δραστηριότητες : 
Οριοθέτηση του χώρου μέσα 
στο προαύλιο.            

        
        

 Δημιουργία σχεδίων του έρ-
γου 

                  
                  

Ανάλυση της δομής εργα-
σιών (WBS)  

                  
                  

 Χάραξη του περιοδικού πί-
νακα  

                  
                  

Εισαγωγή στοιχείων στον πε-
ριοδικό πίνακα 

                  
                  

Χάραξη το επιδαπέδιου 
σκάκι 
       
Γέμισμα των τετραγώνων 
στο σκάκι       
Κατασκευή με εφημερίδες 
και ξύλο πιόνια        
Χάραξη του γηπέδου 5χ5 
       
Εξοπλισμός του γηπέδου 
       
Κλείσιμο του έργου – Δη-
μιουργία παρουσίασης       
Εγκαίνια του έργου - προ-
βολή παρουσίασης       
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Πίνακας 3: πίνακας Gantt του έργου 

Μάθημα 5ο --- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Η συμπεριφορά ενός έργου, τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος, προσδιορίζεται με τη 
σύγκριση των βασικών παραμέτρων PV, AC και EV, με τη χρήση τεσσάρων γνωστών 
μέτρων: SV,SPI,CV, CPIΟ δείκτης κόστους CPI>1 μας δείχνει ότι σχεδόν σε όλη τη 
διάρκεια του έργου κερδίζουμε σε χρήματα (εκτός της 3ης εβδομάδας), αλλά δεν δεί-
χνει πόσο το φυσικό αντικείμενο έχει προχωρήσει, το οποίο φαίνεται από το SV<0 το 
οποίο σημαίνει ότι μέχρι το τέλος είμαστε πίσω στις εργασίες Το SPI<1, δείκτης διά-
γνωσης των καθυστερήσεων, είναι μεγαλύτερο σχεδόν σε όλες τις εβδομάδες, εκτός 
από την 3η, του 0,85 που δείχνει ότι το έργο θα τελειώσει. Την 4η εβδομάδα επιταχύν-
θηκαν οι εργασίες και το έργο τελείωσε στο χρόνο του Αν SPI > 1 το έργο θα ήταν 
μπροστά (το έργο θα εξελισσόταν γρηγορότερα). Η γραφική απεικόνιση (στο ms-excel) 
σε πραγματικό χρόνο της σχεδιασμένης, κερδισμένης και πραγματικής αξίας 

 
Πίνακας 4: EVA Analysis του έργου 

 

 
Πίνακας 5: Διακύμανση των δεικτών παρακολούθησης του έργου 
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Μάθημα 6ο ---ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Πίνακας Επικοινωνιών 

Τύπος Επικοι-
νωνίας 

Αντικείμενο 
της επικοινω-
νίας 

Συχνό-
τητα 

Συμμετέχο-
ντες 

Παραδοτέα 

Συναντήσεις Πορεία του έρ-
γου, προβλή-
ματα που προ-
κύπτουν 

εβδο-
μαδιαία 

Ομάδα έργου Πρακτικά συνά-
ντησης 

 
email Πρόσκληση 

συναντήσεων 
καθη-
μερινή 

Συντονιστής 
και ομάδα έρ-
γου 

Αποστολή email 

τηλέφωνο Αντιμετώπιση 
προβλημάτων 

καθη-
μερινή 

Υπεύθυνος επι-
κοινωνιών  

Τηλεφωνική συ-
νομιλία 

Πίνακας 6 : Επικοινωνίες του έργου 

Μάθημα 7ο --- BUDGET ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - PROJECT BUDGET 
Νο Υλικά Ποσότητα Κόστος 
1 Γύψος οικοδομών 2 4,60 € 
2 Σπάγκος 1 2,59 € 
3 Ακρυλική βάση 2 19,38 
4 Αστάρι 1 21,99 
5 Ανταλλακτικό 1 1,59 
6 Ρολό 1 2,49 
7 Βερνικόχρωμα 1 5,99 
8 χρώμα διαγραμμίσεων 3 35,07 
9 αραιωτικό 1 1,89 
10 Βασική απόχρωση μαύρο 2 4,98 € 
11 χαρτοταινία 5 4,45 
12 γύψος οικοδομών καλλιτεχνίας 8 14,24 
13 κόλλα ταπετσαρίας 3 9,24 
14 κόλλα λευκή 2 18,99 
15 επισκευαστικός σοβάς 1 20,35 
16 Αστάρι vitex 1 2,97 
17 χαρτοταινία Ν - 38 5 9,35 
18 βάση vivecryl 3 17,07 
19 Στόκος σπατουλαρίσματος 1 8,14 
20 ακρυλικό vivecryl 1 38,62 
21 σφουγγαράκια 4 2,92 
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22 χρώμα διαγραμμίσεων άσπρο 2,5 4 60,47 
23 γάντια λάτεξ 1 6,09 
24 ξυλόκολλα tempo 3 10,14  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

323,61 € 
Πίνακας 7 : Προϋπολογισμός του έργου 

 
Εικόνα 1: τελικά παραδοτέα του έργου 

Συμπεράσματα 

Η εμπλοκή των μαθητών σε ένα έργο αποδεικνύει ότι, εκτός από τις δεξιότητες της 
αγοράς εργασίας που αποκτούν οι μαθητές, διαφαίνεται καθαρά μια δυναμική διά-
σταση στον τρόπο σκέψης τους με τη συνεχιζόμενη αύξηση των δεξιοτήτων, καθώς 
και με το αυξανόμενο ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα (Χατζούλη, 2013, σελ. 71) 

Αύξηση των δεξιοτήτων των μαθητών κατά 13% μετά από ένα έργο πολύ σύντομης 
διάρκειας και χρήση των παρακάτω δεξιοτήτων σε φθίνουσα σειρά:  
− Ηγεσίας από τους συντονιστές 
− Επικοινωνίας μέσα στη ομάδα  
− Κάλυψη των στόχων της εβδομάδας 
− Ανάπτυξη πρωτοβουλίας  
− Κατανόηση και εφαρμογή της ύλης των μαθηματικών  
− Καταμερισμός των εργασιών  
− Ελαχιστοποίηση κινδύνων  
− Χρήση σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού για την παρουσίαση.  
− Διαπραγματευτική ικανότητα  
− Εφαρμογή εναλλακτικής κόστους 

Τέλος βασικό συστατικό της αξίας της διαδικασίας μάθησης μέσω έργων είναι ότι τα 
παιδιά σε όλη τη διάρκεια αποδεικνύουν και οι καθηγητές αξιολογούν τη συνεργασία, 
την επικοινωνία, την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων 
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Μελέτη και αποτίμηση του κοινωνικού κεφαλαίου με εργαλεία Τ.Π.Ε. στο πλαί-
σιο ερευνητικής εργασίας. Διδακτικό σενάριο 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc, PhD 

odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το κοινωνικό κεφάλαιο αφορά την ποιότητα των σχέσεων και των δεσμών σε μια κοι-
νωνία. Μπορεί να εννοηθεί ως πόρος που σχετίζεται με τη συλλογική συνείδηση και 
δράση, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και την ευημερία των ανθρώπων. Το 
ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για το κοινωνικό κεφαλαίο έχει ενταθεί κατά 
τα τελευταία χρόνια, και μία από τις αιτίες της έντασης αυτής είναι η σημασία του στη 
διακυβέρνηση, λειτουργία και οικονομική ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Η έννοια του κοι-
νωνικού κεφαλαίου είναι μια σχετικά νέα ιδέα. Παρά το γεγονός ότι η εννοιολογική 
προέλευση είναι παλιά και εντάσσεται σε παρόμοιες ιδέες που εμφανίζονται στα έργα 
των Adam Smith, Alexis de Toqueville, John Stuart Mill και Max Weber, στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία η έννοια συνδέεται με τη δουλειά των Pierre Bourdieu (1986), James 
Coleman (1988) και Robert Putnam (1993), ενώ ο τελευταίος ήταν αυτός που έκανε 
την έννοια ευρέως γνωστή. Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών πηγών θα γίνει μέσω 
διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, η πρωτογενής έρευνα θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής 
διακίνησης ερωτηματολογίου και η επεξεργασία των δεδομένων με στατιστικό λογι-
σμικό. Η ερευνητική εργασία με την περάτωσή της θα αποτελεί μία συμβολή στην με-
λέτη του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικό κεφάλαιο, έρευνα, αγαθά, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η έννοια ‘κοινωνικό κεφάλαιο’ έχει υψηλή βαρύτητα τόσο στην σύγχρονη διεπιστημο-
νική ανάλυση του κόσμου όσο και στην οικονομική επιστήμη ειδικότερα, για τους εξής 
λόγους:  

α) Τοποθετεί τις κοινωνικές σχέσεις και τα κοινωνικά δίκτυα στο ίδιο επίπεδο με άλλες 
μορφές κεφαλαίου, όπως το οικονομικό κεφάλαιο, το φυσικό κεφάλαιο και το ανθρώ-
πινο κεφάλαιο. Έτσι, συνδέει και ενοποιεί το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό 
επιστημονικό πεδίο χωρίς απαραίτητα να αντιτίθεται στην ορθολογική θεώρηση των 
πραγμάτων που υποστηρίζει η οικονομική επιστήμη. 

β) Διαθέτει κοινά χαρακτηριστικά με άλλες μορφές κεφαλαίου αφού, για παράδειγμα, 
κάποιος (πρόσωπο ή συλλογικότητα) μπορεί να επενδύσει σε αυτό και να αποκομίσει 
οφέλη αργότερα (Bullen and Onyx 1999). Ασφαλώς πρόκειται για έναν όρο πιο σύγ-
χρονο, πιο περιεκτικό και περισσότερο ‘θεσμικό’ (στην λογική της Αυθεντικής Θεσμι-
κής Σχολής), για να περιγράψει την οικονομία σε συνθήκες του 21ου αιώνα. 
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Κοινωνικό κεφάλαιο: Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση 

Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μια σύγχρονη και σύνθετη έννοια που επικεντρώνεται 
τις σχέσεις των ανθρώπων και στα δίκτυα που αναπτύσσουν σε μια οργανωμένη κοι-
νωνία (κράτος, περιφέρεια, πόλη, κοινότητα, επιχείρηση). Βασικά χαρακτηριστικά του 
κοινωνικού κεφαλαίου αποτελούν η εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων και η συμμετοχή 
τους σε συλλογικότητες με κοινές δράσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν τα άτομα 
ώστε να επιλύουν κοινά προβλήματα, να οργανώνουν αποτελεσματικά τη διακυβέρ-
νηση της κοινωνίας όπου ζουν, και έτσι να γνωρίζουν οικονομική ανάπτυξη και ευη-
μερία. Επειδή η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται από διάφορους ε-
πιστημονικούς κλάδους, όπως η πολιτική επιστήμη, τα οικονομικά, η κοινωνιολογία, 
κτλ., έχουν αναπτυχθεί διάφοροι ορισμοί ανάλογα με το πλαίσιο και το σκοπό που χρη-
σιμοποιείται. Έτσι, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι ακριβώς είναι 
το κοινωνικό κεφάλαιο, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στον τρόπο μέτρησης και απο-
τίμησης της έννοιας. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα πολλοί επιστήμο-
νες εστιάζουν, καταγράφουν και αποτιμούν συγκεκριμένες πτυχές του κοινωνικού κε-
φαλαίου. 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου όπως διαμορφώ-
νεται θεωρητικά από τη βιβλιογραφία. Αρχικά, διατυπώνονται οι απόψεις των βασικών 
εισηγητών της έννοιας ενώ στη συνέχεια διερευνάται η σχέση του κοινωνικού κεφα-
λαίου με την οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία η 
έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου αναπτύσσεται και αναδεικνύεται από τους Pierre 
Bourdieu, James Coleman και Robert Putnam. Ο Bourdieu (1984 1986) όρισε το κοι-
νωνικό κεφάλαιο ως το σύνολο των πραγματικών ή συμβολικών πόρων των ανθρώπων 
μιας κοινότητας, οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά δίκτυα που διατηρούνται στο 
χρόνο και αφορούν σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης και αποδοχής. Υπό αυτήν την έν-
νοια το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί συλλογικό περιουσιακό στοιχείο για μια συλλο-
γικότητα (ή κοινωνική τάξη) στο βαθμό που τα μέλη της λειτουργούν με συγκεκριμένο 
τρόπο ώστε να δημιουργηθεί. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δεσμών και σχέ-
σεων μεταξύ τους, σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας, με στόχο την ενίσχυση των προνο-
μίων της ομάδας τους. Ακόμη, το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί προσωπικό περιου-
σιακό στοιχείο που παρέχει οφέλη σε ένα άτομο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το 
(συμμετέχει και συνεισφέρει ή απλά ανήκει στο) σχετικό δίκτυο. Το κοινωνικό κεφά-
λαιο που απολαμβάνει κάθε άτομο, εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου, καθώς και 
από την ένταση και ποιότητα των σχέσεων, τα οποία είναι συνάρτηση του μέγεθος του 
κεφαλαίου που διαθέτει κάθε άτομο για την διαμόρφωση και ανάπτυξη του δικτύου με 
το οποίο συνδέεται (Bourdieu, 1984). 

Ένας άλλος θεωρητικός του κοινωνικού κεφαλαίου, ο Coleman (1990), υποστηρίζει 
ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι κατά βάσει ατομικό χαρακτηριστικό. Αν και απορρέει 
από τις σχέσεις της κοινωνίας αποτελεί πόρο που τα άτομα χρησιμοποιούν προς όφελος 
των ατομικών τους επιδιώξεων και όχι για το σύνολο της κοινότητας. Το κοινωνικό 
κεφαλαίο αναπτύσσεται πιο εύκολα σε συνεκτικές κοινωνίες και αυτό γιατί τα άτομα 
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γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους, συμμετέχουν στις δομές και στους ίδιους κοινωνι-
κούς μηχανισμούς και δημιουργούν τις σχέσεις τους με βάση κοινά κοινωνικά, πολιτι-
σμικά και ηθικά πρότυπα, δημιουργώντας ένα αίσθημα τοπικής ταυτότητας (Coleman 
1988). Ο Coleman (1988) διακρίνει δύο πτυχές του κοινωνικού κεφαλαίου. Πρώτον, 
την εμπιστοσύνη, η οποία οικοδομείται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και διασφαλίζει 
ότι οι υποχρεώσεις των μελών θα διεκπεραιωθούν ομαλά, και δεύτερον την πληροφο-
ρία που παρέχεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που 
επιβάλλονται στα μέλη των δικτύων υπαγορεύοντας συγκεκριμένες συμπεριφορές. Έ-
τσι, το κοινωνικό κεφάλαιο δεν αποτελεί μια ενιαία οντότητα αλλά ένα σύνολο στοι-
χείων που εμπεριέχουν δύο χαρακτηριστικά: αποτελούν διάσταση της κοινωνικής δο-
μής, και διευκολύνουν συγκεκριμένες δράσεις για τα άτομα που βρίσκονται εντός της 
δομής. Οι δράσεις αυτές έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Έτσι ο Coleman (1990) βλέπει 
το κοινωνικό κεφάλαιο ως ένα σύνολο κανόνων και προσδοκιών που προάγουν τις οι-
κονομικές δραστηριότητες σε ένα πλαίσιο ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς. Άτομα 
και ομάδες με υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο μπορούν να αποκομίσουν κέρδη σε όρους 
οικονομικού κεφαλαίου, ενώ άτομα σε ομάδες με μικρό κοινωνικό κεφάλαιο παρου-
σιάζουν μικρότερη επιτυχία στη συγκέντρωση οικονομικού κεφαλαίου. 

Αυτός που συνδέεται κυρίως με τη διάδοση της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου 
είναι ο Putnam (2001). Στο Putnam κ.α. (1993, σελ. 167) το κοινωνικό κεφάλαιο ορί-
ζεται ως εκδηλώσεις της κοινωνικής οργάνωσης, όπως η εμπιστοσύνη, οι νόρμες, και 
τα κοινωνικά δίκτυα, που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα μιας κοι-
νωνίας διευκολύνοντας τη συντονισμένη προσπάθεια. Στο ίδιο έργο η έννοια χρησιμο-
ποιείται για να περιγράψει και να ερμηνεύσει τη διαφορετική αποτελεσματικότητα των 
τοπικών κυβερνήσεων στην Ιταλία, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πολιτική ιδιότητα 
του ατόμου, θεωρώντας ότι αυτή βοηθάει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και 
επιτρέπει την εδραίωση της εμπιστοσύνης, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για πο-
λιτική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη (Putnam et al 1993). Μια από τις βασικές 
παραμέτρους του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η εμπιστοσύνη (Stolle 1998 2001, 
Uslaner 2002). Αυτή αφορά τα μέλη της κοινότητας και δεν επεκτείνεται στους ξένους. 
Ωστόσο, υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ της γενικευμένης εμπιστοσύνης και της «ει-
δικής» εμπιστοσύνης και αντανακλάται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύο-
νται γενικά τους άλλους τείνουν να εμπιστεύονται γνωστούς, φίλους και θεσμούς και 
μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν σε τοπικές ομάδες και δίκτυα. 

Σύμφωνα με τον Putnam (2000) το κοινωνικό κεφάλαιο είναι συλλογικό χαρακτηρι-
στικό που έχουν οι κοινωνίες και όχι τα άτομα. Έτσι, το κοινωνικό κεφάλαιο δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να μετριέται σε ατομικό επίπεδο αλλά σε συλλογικό. Μέσα από μελέτες 
αποδεικνύεται ότι στις κοινότητες όπου το κοινωνικό κεφάλαιο είναι υψηλό, η ανα-
τροφή των παιδιών είναι πιο ασφαλής και υγιής, η εκπαίδευση είναι καλύτερη και ο 
θεσμός της δημοκρατίας και η οικονομία λειτουργούν πιο αποτελεσματικά (Putnam 
2000, Onyx and Bullen 2000, Knack and Keefer 1997). Συνολικά, οι επιστήμονες κα-
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ταλήγουν, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο, ενώ ανήκει στην μικροοικονομία, έχει επιπτώ-
σεις στη μετανάστευση και στο εμπόριο, στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, στην οικο-
νομική ανάπτυξη, στην ασφάλεια, ακόμη και στο πώς επιδρούν οι νέες τεχνολογίες.  

Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι κατά βάσει μια κοινωνιολογική έννοια, δίνοντας έμφαση 
στα δίκτυα και τις σχέσεις των ανθρώπων και στο ρόλο που παίζουν στην πολιτική και 
την οικονομία. Έτσι, αγκαλιάστηκε από την σύγχρονη (θεσμική) οικονομική σκέψη ως 
«ο χαμένος κρίκος» στην οικονομική ανάλυση. Σήμερα το κοινωνικό κεφάλαιο θεω-
ρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ευημερίας μιας κοινωνίας επηρεά-
ζοντας σημαντικές παραμέτρους - από την παραγωγικότητα και τη συλλογική δράση 
μέχρι και την εκπαίδευση και την υγεία των πολιτών. Ορισμένες κυβερνήσεις μάλιστα 
έχουν ειδικούς εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα - όπως π.χ. στη 
Βρετανία όπου ο David Halpern είναι ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέ-
ματα «κοινωνικού κεφαλαίου».  

Συμβατικοί χάρτες της παγκόσμιας οικονομίας χωρίζουν τους μεγάλους παίκτες σε 
τρεις ομάδες: τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους της στη Συμφωνία Ελεύθερου 
Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και την Ανατολική Α-
σία, που περιλαμβάνει την Ιαπωνία, τους τέσσερις «τίγρεις» (Νότια Κορέα , Ταϊβάν, 
Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη) και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτή η τρίπτυχη 
γεωγραφία λέγεται ότι αντιστοιχεί στην προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας: στον 
ένα πόλο βρίσκονται οι νέες βιομηχανικές οικονομίες της Ασίας, οι οποίες έχουν στη-
ριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην βιομηχανική πολιτική με σκοπό η τελευταία να καθοδη-
γήσει την ανάπτυξή τους, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 
τη δέσμευσή τους στο φιλελευθερισμό της ελεύθερης αγοράς. Η Ευρώπη, με εκτετα-
μένες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο. Σε κάθε μία από 
αυτές τις περιοχές συναντούμε διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των μελών της κάθε κοι-
νωνίας, διαφορετικό βαθμό συνεργασίας και συμμετοχής σε ομάδες και δίκτυα, δηλαδή 
διαφορετικό κοινωνικό κεφάλαιο.  

Μελέτες που έχουν γίνει από την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους οργανισμούς δεί-
χνουν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη έχει σημαντικές επιπτώ-
σεις στην παραγωγική δομή και στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Πολλοί μάλι-
στα υποστηρίζουν ότι έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης από ότι 
η παιδεία (Μηλιός 2008). Αυτό το γεγονός εξηγεί τις οικονομικές επιδόσεις χωρών 
υψηλής κοινωνικής εμπιστοσύνης, όπως οι σκανδιναβικές, οι «τίγρεις» της Νοτιοανα-
τολικής Ασίας και η Κίνα. Το κοινωνικό κεφάλαιο και η εμπιστοσύνη, αναφέρουν οι 
ερευνητές (Fukuyama 1999, Halpern 2005), αποτελούν το γράσο στους τροχούς της 
οικονομίας, επιταχύνοντας τη ροή της πληροφόρησης και μειώνοντας το κόστος συ-
ναλλαγής. Στις αγορές όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ συμβαλλομένων, οι συ-
ναλλαγές καθυστερούν από το φόβο ανάληψης ρίσκου και από τις πολύπλοκες νομικές 
διαδικασίες, και η οικονομία επιβραδύνει. Ανάλογες είναι και οι επιπτώσεις στην εκ-
παίδευση και την εγκληματικότητα. Έρευνες από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία δείχνουν 
ότι σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ενασχόληση με τα κοινά από τους κατοίκους και 
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υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, τα παιδιά έχουν καλύτερες επιδόσεις στα σχολεία. Πα-
ράλληλα, περιοχές όπου επικρατεί μεγάλος βαθμός κοινωνικής συνεκτικότητας και ε-
μπιστοσύνης παρουσιάζουν χαμηλότερους δείκτες βίας και εγκληματικότητας 
(Halpern 2001). Ακόμα και η υγεία επηρεάζεται από το κοινωνικό κεφάλαιο. Η μακρο-
βιότητα και η ψυχική υγεία επηρεάζονται από το μέγεθος και την ποιότητα των κοινω-
νικών δικτύων. Όπως αναφέρει ο Halpern (2005), μια έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι 
άνδρες και οι γυναίκες που ήταν κοινωνικά απομονωμένοι είχαν πολύ μεγαλύτερες πι-
θανότητες να πεθάνουν μέσα στα επόμενα έτη σε σχέση με αυτούς που είχαν ισχυρό-
τερους κοινωνικούς δεσμούς. 

Επίσης, το κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με τη δυνατότητα συλλογικής δράσης και 
τη διαχείριση των εξωτερικοτήτων που προκαλούν τα ημιδημόσια αγαθά και υπηρε-
σίες. Όταν τα περιουσιακά δικαιώματα δεν μπορούν να ορισθούν επακριβώς εμφανί-
ζονται προβλήματα και αναποτελεσματικότητες στην κατανομή των πόρων (Varian 
2006). Κοινότητες με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης 
μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τέτοια ζητήματα, διαμορφώνοντας θεσμούς που 
μειώνουν (ή, καλύτερα, εσωτερικοποιούν σε ένα βαθμό) τις εξωτερικότητες και γνω-
ρίζοντας ευημερία και ανάπτυξη (Rothstein and Stolle 2008). Η μελέτη του κοινωνικού 
κεφαλαίου περιέχει μία υποδειγματική συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα κυρίως όταν αποφέρει πολλαπλές ωφέλειες χωρίς να επιβαρύνει καμία κοινωνική 
ομάδα (ικανοποίηση κριτηρίου Pareto) και στηρίζεται στις σχέσεις συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Επίσης, μεταφέρει ενέργειες από μίκρο 
σε μάκρο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας. Η μελέτη του κοινωνικού κεφαλαίου 
γίνεται με κριτήρια θεσμικά και αναπτυξιακά για την κοινωνία μέσα από τις οικονομίες 
συνέργειας, τις οικονομίες σκοπού και τελικά τις οικονομίες κλίμακας που αναπτύσσο-
νται μεταξύ των μελών της. Οι οικονομίες συνέργειας και οι οικονομίες σκοπού θα προ-
καλέσουν τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί το κοινωνικό κεφάλαιο και την επί-
τευξη της μέγιστης κοινωνικής ευημερίας.  

Σε πιο μίκρο επίπεδο, έρευνες έχουν δείξει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο συμβάλει θετικά 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτυχία μιας επιχείρησης (Nahapiet and 
Ghoshal 1998, Leana and Van Buren, 1999). Η επιρροή του αυτή αφορά τόσο τη λει-
τουργία της επιχείρησης όσο και τις σχέσεις της με τις άλλες. Στο εσωτερικό της επι-
χείρησης, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να μειώσει το κόστος των συναλλαγών διευ-
κολύνοντας τη ροή πληροφοριών και έτσι τη δημιουργία και συσσώρευση της γνώσης 
(Burt 2000) αλλά και τη βελτίωση της δημιουργικότητας των ανθρώπων της (Perry-
Smith and Shalley 2003). Στις σχέσεις της με τις άλλες επιχειρήσεις, το ισχυρό κοινω-
νικό κεφάλαιο αυξάνει τις πιθανότητες δημιουργίας και επιτυχίας συνεργιών και έτσι 
την πρόσβαση σε πόρους και αγορές (Koka and Prescott 2002, Hitt et al 2002) . 

Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας 

Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Έρευνα & Πειραματι-
σμός» – Τεχνολογία Γ’ Γυμνασίου. Μέσα από την εμπειρική έρευνα, αναδεικνύεται ο 
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πολυδιάστατος χαρακτήρας και η δυναμική φύση του κοινωνικού κεφαλαίου. Σκοπός 
της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να μελετήσει την έννοια και σημασία του 
κοινωνικού κεφαλαίου στην τοπική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα στοχεύει:  

• στην διαμόρφωση μια μεθοδολογίας για την βέλτιστη μέτρηση του κοινωνικού κεφα-
λαίου σε τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο,  

• στη διερεύνηση των προσδιοριστικών συνιστωσών του κοινωνικού κεφαλαίου και 
στην αποτίμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία, ανάπτυξη και με-
ταβολή του κοινωνικού κεφαλαίου, 

• στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ θεσμών και κοινωνικού κεφαλαίου  
• και στην αποτίμηση της σημασίας του κοινωνικού κεφαλαίου στην τοπική κοινωνία 

και οικονομία, τόσο συνολικά όσο και κατά περίπτωση, εξετάζοντας διάφορους πα-
ραγωγικούς κλάδους, φορείς και οργανώσεις της οικονομίας (π.χ. δημόσια διοίκηση, 
εκπαίδευση, επιχειρήσεις, κτλ.). 

Μεθοδολογία 

Τα βήματα που θα ακολουθήσει η ερευνητική ομάδα για την επίτευξη του ερευνητικού 
σκοπού είναι τα ακόλουθα: 

1. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση με την χρήση διαδικτυακών βάσεων δεδομένων. Στο 
στάδιο αυτό θα γίνει η διερεύνηση και τεκμηρίωση της έννοιας του κοινωνικού 
όπως έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί από την οικονομική αλλά και άλλες συ-
ναφείς επιστήμες.  

2. Θεωρητική διαμόρφωση και ανάπτυξη μεθοδολογίας με ηλεκτρονική αρχειοθέ-
τηση των πληροφοριών. Στο στάδιο αυτό θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε 
έναν αναλυτικό ορισμό της έννοιας και να διαμορφώσουμε ένα μεθοδολογικό πλαί-
σιο για την αποτίμηση και μέτρησή της σε διάφορα μικρο-επίπεδα (τοπικό, επιχει-
ρησιακό). 

3. Εμπειρική διεύρυνση μέσω ηλεκτρονικής διακίνησης ερωτηματολογίου σε τυχαίο 
πληθυσμό ερωτώμενων. Στο στάδιο αυτό θα προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε την 
αξία που δημιουργεί το κοινωνικό κεφάλαιο σε επίπεδο κοινότητας (πόλη, συνοι-
κία) ή ομάδας (οργάνωση, επιχείρηση). Για το σκοπό αυτό, θα μελετήσουμε το κοι-
νωνικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένες περιοχές ή συλλογικότητας και θα το συνδέ-
σουμε με την επίδοση και ευημερία τους.  

Στο ίδιο πλαίσιο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε την σχέση του κοινωνικού κε-
φαλαίου με τα θεσμικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας και την ικανότητα των ατόμων 
για συλλογική δράση, συνεργασία, δημιουργικότητα και ευημερία.  

Γενικά, σκοπός μας είναι η συμβολή στην τρέχουσα επιστημονική συζήτηση, επιχει-
ρώντας να διερευνηθεί το θέμα σε βάθος τόσο θεωρητικά, συνθέτοντας ένα κατάλληλο 
εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο, όσο και εμπειρικά, με τη διεξαγωγή έρευνας 
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σε περιπτώσεις μικρο-οικονομικής κλίμακας (πόλη, συνοικία, φορέας, οργάνωση ή ε-
πιχείρηση) για βελτίωση και ολοκλήρωση του μοντέλου μας και εφαρμογή αυτής της 
γνώσης στην διαμόρφωση αρχών και πολιτικών.  
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Ο Ελληνισμός της Δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου, σενάριο μαθήματος 
με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 36η Ενότητα 

Ψωμά Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.S.c Σπουδές στην Εκπαίδευση 

psomamar@gmail.com 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την 36η Ενότητα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου, 
δηλαδή με τον Ελληνισμό του Πόντου και της Μικράς Ασίας λίγα χρόνια πριν τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. Έγινε μία προσπάθεια με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας, των 
νέων τεχνολογιών και του σχολικού βιβλίου να προσεγγίσουν οι μαθητές των Ελληνι-
σμό των περιοχών αυτών και τον τρόπο ζωής τους. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν 
η ομαδοσυνεργατική. Πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις είτε 
στην τάξη είτε στο εργαστήριο πληροφορικής κατά τις οποίες η διδάσκουσα επόπτευε 
την εργασία των μαθητών, επέλυε προβλήματα και συνεργαζόταν με τις ομάδες. Μετά 
από 8 διδακτικές ώρες εργασίας και συνεργασίας οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέ-
λεια της τάξης τις εργασίες τους και συζήτησαν. Το τελικό στάδιο ήταν αυτό της αξιο-
λόγησης της εργασίας τόσο από τους μαθητές όσο και από τη διδάσκουσα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνορθόδοξες κοινότητες, παιδεία, Νεότουρκοι, γερμανικά συμ-
φέροντα 

Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε κατά το διδακτικό έτος 2013 – 2014 
σε δύο τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου (Γ1 και Γ4). Σκοπός του σεναρίου ήταν να ασκήσει 
τους μαθητές στην αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών από διαφορετικές πηγές (σχο-
λικό βιβλίο, βιβλιογραφία, διαδίκτυο), ενώ, παράλληλα, έγινε μία προσπάθεια αξιοποί-
ησης, σύνθεσης και κριτικής αντιμετώπισης του υλικού αυτού, ώστε να προκύψει μία 
τελική παρουσίαση. Η στοχοθεσία του μαθήματος σε σημαντικό βαθμό υπαγορεύτηκε 
από το ΔΕΠΠΣ, το ΑΠΣ και το βιβλίο του καθηγητή. Οι μαθητές κλήθηκαν να μάθουν 
ορισμένα βασικά στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ελληνορθό-
δοξων κοινοτήτων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Τους ζητήθηκε να καταγράψουν 
τις αλλαγές που επέφερε στη θέση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας η επικράτηση του κινήματος των Νεότουρκων και γενικότερα η ενδυ-
νάμωση του τουρκικού εθνικισμού σε συνδυασμό με την ανάδυση των γερμανικών 
συμφερόντων στην περιοχή. Ένα άλλο ζητούμενο ήταν η περιγραφή του κινήματος 
αυτονόμησης στον Πόντο. Η όλη προσπάθεια συνδέθηκε με την οριοθέτηση του όρου 
γενοκτονία και έγινε συσχετισμός με άλλες γενοκτονίες του 20ου αιώνα π.χ. των Ε-
βραίων. Το τελικό στάδιο από γνωστικής πλευράς ήταν η αναζήτηση πληροφοριών για 
το θέμα από την «άλλη πλευρά», την τουρκική. 
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Επειδή κατά τον αρχικό σχεδιασμό βασικός στόχος ήταν η αυτενέργεια των μαθητών 
τους ζητήθηκε να αναζητήσουν πληροφορίες, να τις καταγράψουν και στη συνέχεια να 
τις αξιολογήσουν. Προκειμένου να ενδυναμωθούν στην εργασία τους υπήρξαν ενδιά-
μεσες ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία της εργα-
σίας και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα. 

Με δεδομένο πως τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα με το διαδίκτυο τους ζητήθηκε να 
εντοπίζουν και να αναζητούν έγκυρες πληροφορίες, να αξιοποιούν τον επεξεργαστή 
κειμένου και το λογισμικό παρουσίασης διαφανειών. 

Ενότητες 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν κατά την εκ-
πόνηση της εργασίας. 

Μεθοδολογία 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 8 διδακτικών ωρών. Κατά τη διάρκεια 
της 1ης διδακτικής ώρας η διδάσκουσα με τη βοήθεια της αφήγησης παρουσίασε την 
ενότητα. Στη συνέχεια δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τον τρόπο εργασίας 
και τον χωρισμό των ομάδων, ακολουθήθηκε δηλαδή η ομαδοσυνεργατική – ερευνη-
τική μέθοδος. Υπεύθυνη για το χωρισμό των ομάδων ήταν η διδάσκουσα, ώστε να υ-
πάρχει διασπορά των μαθητών υψηλών επιδόσεων σε όλες τις ομάδες και όχι συγκέ-
ντρωση τους σε μία. Επίσης η διδάσκουσα πριν χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες έλαβε 
υπόψη της τις κλίσεις αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.  

Στις ομάδες το κάθε παιδί είχε το ρόλο του. Για την ανάθεση των ρόλων σε κάθε μα-
θητή, δεν ήταν αναγκαία η παρέμβαση της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές ανέλαβαν το 
ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεώρησαν ότι τους ανήκει και που η ομάδα συνήθως χωρίς 
αντιρρήσεις τους αναγνώρισε. 

Ρόλοι: 
• Συντονιστής της ομάδας 
• Χειριστής του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των ηλεκτρονικών πηγών 
• Καταγραφέας των πληροφοριών 

Η κάθε ομάδα περιλάμβανε 3 – 4 παιδιά και τα παιδιά επέλεξαν τα ίδια σε ποιες ερω-
τήσεις θα απαντήσουν. Επίσης, ένα τμήμα της εργασίας απαιτούσε τη συνεργασία όλης 
της ομάδας εκτός σχολείου. Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος εργασίας, γιατί ο στόχος δεν 
ήταν η δημιουργία μίας εφήμερης ομάδας, αλλά αντίθετα η δημιουργία δεσμών που θα 
συνέχιζαν να υπάρχουν και εκτός σχολείου. 
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Προαπαιτούμενα 

 Για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος χρειάζονται τα πα-
ρακάτω: 

1. Ιστορικός χάρτης των αρχών του 20ου αιώνα της Μικράς Ασίας. 
2. Ιστορικός χάρτης του ποντοαρμενικού κράτους (οι χάρτες βρίσκονται εύκολα και 

από το διαδίκτυο) 
3. Το σχολικό βιβλίο 
4. Η αίθουσα πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο μια και το συγκεκριμένο σχέ-

διο μαθήματος βασίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Τέλος, επειδή το μάθημα έχει και διαθεματικές προεκτάσεις, καλό είναι να έχουμε ε-
ξασφαλίσει τη συνεργασία των συναδέλφων που διδάσκουν θρησκευτικά, αγγλικά και 
μουσική, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα παιδιά στις προαιρετικές εργασίες. 

Ομάδες και μέρη της εργασίας 

Οι ομάδες είναι: 

1. Οι χαρτογράφοι: οι μαθητές κλήθηκαν να αποδείξουν τη σημασία της Μικράς Α-
σίας για τον Ελληνισμό με τη βοήθεια ιστορικών χαρτών από τα σχολικά βιβλία Β 
και Γ΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, προσπάθησαν να επισημάνουν τις μεταβολές στο 
πέρασμα των αιώνων. Στην ομάδα αυτή εντάχθηκαν κάποιοι μαθητές που είχαν 
μαθησιακές δυσκολίες, αλλά είχαν παρατηρητικότητα, ώστε να μην αισθανθούν 
αποκλεισμένοι.  

2. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες των Ελλήνων της Ανατολής: έγινε μία προσπά-
θεια να προσεγγιστεί η οργάνωση των κοινοτήτων και της λειτουργίας τους κατά 
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Η ομάδα αυτή εστίασε το ενδιαφέρον της στο συ-
γκεκριμένο χώρο και χρόνο.  

3. Η παιδεία και η πνευματική δραστηριότητα των Ελλήνων της Ανατολής. Οι 
μαθητές μελέτησαν σημαντικά σχολεία της εποχής όπως η Ευαγγελική Σχολή και 
το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Προσέγγισαν τον τρόπο λειτουργίας των σχο-
λείων παλαιότερων εποχών, αλλά και την πνευματική δραστηριότητα του Ελληνι-
σμού της περιοχής λίγο πριν το 22. 

4. Οι διωγμοί του μικρασιατικού Ελληνισμού. Η ομάδα αυτή μελέτησε το κίνημα 
των Νεότουρκων και συνδέεται άμεσα με την επόμενη ομάδα. Οι μαθητές απάντη-
σαν στο ερώτημα γιατί οι Νεότουρκοι στράφηκαν εναντίον των εθνοτήτων, αλλά 
και πώς συνδέεται ο τουρκικός εθνικισμός με τα γερμανικά συμφέροντα τη δεδο-
μένη στιγμή. 

5. Οι Γερμανοί και τα γερμανικά συμφέροντα στη Μικρά Ασία. Παρουσιάστηκαν 
τα γερμανικά συμφέροντα στην Ανατολή και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πλη-
ροφορηθούν για τη δράση συγκεκριμένων Γερμανών αξιωματικών, όπως ο Λίμαν 
φον Σάντερς. 
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6. Η κίνηση αυτονόμησης στον Πόντο. Παρουσιάστηκε η σύνδεση του Πόντου με 
τη μητροπολιτική Ελλάδα από την αρχαιότητα ακόμη και καταγράφηκε η δράση 
μεγάλων προσωπικοτήτων όπως ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο Χρύσανθος Φι-
λιππίδης. Και οι δύο συνδέθηκαν και με άλλες ενότητες, ο Γερμανός Καραβαγγελής 
ήταν ήδη γνωστός στους μαθητές από τη δράση του στον Μακεδονικό Αγώνα, ενώ 
ο Χρύσανθος Φιλιππίδης είναι ένα πρόσωπο που συνάντησαν αργότερα στη σχε-
τική ενότητα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε νύξη επίσης για το ποντιακό 
αντάρτικο – κάτι που διαφοροποιεί τον Πόντο από την υπόλοιπη Μικρά Ασία και 
για το Ποντοαρμενικό κράτος. 

7. «Audiatur et altera pars» Η τουρκική εκδοχή της ιστορίας. Παρουσιάστηκε η 
επίσημη άποψη του τουρκικού κράτους και η άποψη των Τούρκων διανοουμένων. 
Για λόγους δεοντολογίας κρίθηκε σκόπιμο να αναζητηθεί και να καταγραφεί και η 
τουρκική εκδοχή της ιστορίας, η οποία παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι 
μαθητές έμαθαν για Τούρκους διανοούμενους όπως ο Τανέρ Ακσάμ, ο Ορχάν Πα-
μούκ, οι οποίοι μίλησαν ανοιχτά για τη γενοκτονία, άσκησαν κριτική στην Τουρκία 
και υπέστησαν διώξεις.  

Η κάθε ομάδα έλαβε έναν εκπαιδευτικό φάκελο που αποτελούνταν από δύο μέρη: α) 
ένα κείμενο με πληροφοριακό – βοηθητικό υλικό βασισμένο στη βιβλιογραφία και β) 
ένα φύλλο εργασίας, το οποίο ήταν αποθηκευμένο και στην επιφάνεια εργασίας των 
υπολογιστών του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. 

Από τα 7 φύλλα εργασίας παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά δύο. 

Φύλλο εργασίας της ομάδας των σχολείων και της πνευματικής δραστηριότητας 

 

(Ομήρειο Παρθεναγωγείο) 

Ερώτηση για όλη την ομάδα. Παρακολουθήστε το βίντεο που θα βρείτε στη διεύθυνση 
που σας δίνεται. Τι σας εντυπωσιάζει; 
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https://www.youtube.com/watch?v=yF3bYQ7RcbY ( Σμύρνη 2500 χρόνια Ελλάδα, 
2009) 

1. Να συμβουλευτείτε το βοηθητικό υλικό που σας έχει διανεμηθεί και να απαντήσετε 
στην παρακάτω ερώτηση: Ποια ήταν η στάση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας α-
πέναντι στην παιδεία τόσο κατά τους πρώτους αιώνες της οθωμανικής κατάκτησης 
όσο και τον 20ο αιώνα; Γράψτε μία σύντομη απάντηση 10 – 15 σειρές. 

2. Ποια ήταν η πνευματική δραστηριότητα στη Μικρά Ασία; Συμβουλευτείτε το βι-
βλίο σας και το βίντεο που θα βρείτε στη διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=fsTOsNk-kUk (Ελληνική Σμύρνη, 2008) και 
καταγράψτε τις εφημερίδες, τους αθλητικούς συλλόγους, τα θέατρα κ.λ.π. που α-
ναφέρονται. 

3. Ποια ήταν η πνευματική κατάσταση στον Πόντο; Να συμβουλευτείτε την διεύ-
θυνση που σας δίνεται και στη συνέχεια γράψτε ένα σύντομο κείμενο για την εκ-
παιδευτική κίνηση στον Πόντο: http://www.elzoni.gr/html/ent/959/ent.2959.asp 
(Γαλανίδου - Μπαλφουσία, Ε. χ.χ)  

4. Με βάση το βίντεο που είδατε παραπάνω γράψτε μία παράγραφο για την Ευαγγε-
λική σχολή της Σμύρνης.  

5. Πότε ιδρύθηκε το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας και από ποιον; Ποιος ο σκοπός 
του; Παρατηρείστε τη φωτογραφία του βιβλίου σας στη σελίδα 102 και περιγράψτε 
τι βλέπετε. Εντοπίστε μία σύγχρονη φωτογραφία του κτιρίου και συγκρίνετέ τις. 
Να συμβουλευτείτε και τη διεύθυνση που σας δίνεται http://www.e-
istoria.com/po68.html (Ταμισόγλου, 2010). Από όσα διαβάσατε τι είναι αυτό που 
σας εντυπωσιάζει περισσότερο; 

6. Παιχνίδι ρόλων: Ας σπάσουμε το χρόνο. Με τη βοήθεια μιας μαγικής μηχανής του 
χρόνου συναντιούνται στην τάξη σας ένας μαθητής από την Ευαγγελική σχολή, 
ένας από το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας και ένας από το δικό σας σχολείο. Ο 
κάθε ένας θα παρουσιάσει το σχολείο του στους υπόλοιπους και κατά κάποιο τρόπο 
«θα ξεναγήσει» στο σχολείο του τους άλλους δύο μαθητές. Καταγράψτε το διά-
λογο. 

Προαιρετική εργασία: αναζητήστε μικρασιάτικα και ποντιακά τραγούδια, για να ε-
μπλουτίσετε την προβολή παρουσίασής σας.  

Εργασία για το σπίτι: Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας για την πνευματική δραστηριό-
τητα στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ανατολής κατά τις αρχές του 20ου αι.  

Ετοιμάστε ως ομάδα μία προβολή παρουσίασης για το θέμα σας. 
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Φύλλο εργασίας της ομάδας audiatur et altera pars 

 

Ερώτηση για όλους. Σας δίνεται η επίσημη τουρκική εκδοχή για τις εκτοπίσεις. Αφού 
τη διαβάσετε καταγράψτε την πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό.  

Στους Έλληνες οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλα μέρ,η για να διευθετήσουν τις δουλειές 
τους, τους εδόθη ικανός χρόνος. Σε όλο δε το διάστημα της πορείας, τους εδόθη κάθε 
δυνατή βοήθεια και ευκολία. Άρα λοιπόν αφέθησαν εντελώς ελεύθεροι να διασφαλίσουν 
την μεταφορά των αγαθών και των αποσκευών τους. 

Στις πορείες για να προστατευτούν ικανοποιητικά τους εδόθησαν δυνάμεις προστασίας. 
Οι συνοδοί υπολογίζοντας τις αποστάσεις διάλεγαν τα δρομολόγια πορείας για αυτούς 
που πήγαιναν πεζοί και τα νοσοκομεία δεχότανε για θεραπεία όσους αρρώσταιναν κατά 
τη διάρκεια της πορείας. 

Όσοι είχαν υποψίες ότι κινδύνευαν τα χρήματά ή τα κοσμήματά που είχαν μαζί τους, για 
την ασφαλή τους διαφύλαξη, τα παρέδωσαν στους συνοδούς υπαλλήλους και όταν έφτα-
ναν στα μέρη προορισμού, τα έπαιρναν πίσω στην κατάσταση που τα παρέδωσαν. 

Κατά τις μεταφορές και προωθήσεις στο εσωτερικό, επειδή ήτανε ευχαριστημένοι από 
την καλή συμπεριφορά των συνοδών υπαλλήλων και αποσπασμάτων, ορισμένοι Έλληνες 
με δική τους θέληση έδωσαν στους υπαλλήλους ενυπόγραφα έγγραφα. (Παυλίδης, 2009, 
σσ. 189 – 190) 

1. Διαβάστε το βοηθητικό υλικό για να πληροφορηθείτε ποια είναι η επίσημη θέση 
της Τουρκίας για το θέμα που μελετούμε. Στη συνέχεια δείτε το άρθρο «Γενοκτονία 
για την ιερή πατρίδα» του Attila Tuygan που θα βρείτε στη διεύθυνση 
http://www.e-dromos.gr. Τι υποστηρίζει για τους Έλληνες της Ανατολής; (Tuygan, 
2011)  

2. Να διαβάσετε την βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η Νιόβη θρηνούσε για τη Μι-
κρά Ασία» που θα βρείτε στη διεύθυνση. 
https://www.captainbook.gr/shop/?p=7810 (Τουρλής, 2012). Πώς ονομάζεται η 
συγγραφέας; Ποια θέματα θίγονται στο βιβλίο;  
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3. Βρείτε τη συνέντευξη στο Βήμα του Χαλίλ Μπερκτάι και καταγράψτε τις απόψεις 
του. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=370429 (Χεκίμογλου, 2010) 

4. Ντογάν Ακανλί: Διαβάστε την συνέντευξή του « Ο πόνος δεν θα ήταν μικρότερος 
αν δεν μιλούσαμε για γενοκτονία» και καταγράψτε τι λέει για τον πόνο, την «άλλη 
γλώσσα» και τους τεχνητούς Τούρκους. http://www.e-dromos.gr (2011)  

5. Αναζητήστε πληροφορίες για τον Ορχάν Παμούκ και ετοιμάστε ένα σύντομο βιο-
γραφικό του. Ποια δήλωση έκανε που προκάλεσε σάλο στην Τουρκία; 

6. Διαβάστε το άρθρο «Η συνείδηση της Ιστορίας θα μας απελευθερώσει» 
http://pontosandaristera.wordpress.com/2012/08/06/dromos-5/ (2012). Το άρθρο 
συμφωνεί με όσα εντοπίσατε παραπάνω; Προσθέτει κάτι καινούργιο;  

Εργασία για το σπίτι: καταγράψτε σύντομα (1 σελίδα) τα ονόματα και τις απόψεις των 
Τούρκων διανοουμένων για το θέμα της γενοκτονίας. 

Ετοιμάστε ως ομάδα μία προβολή για το θέμα σας. 

Προαιρετική εργασία: Με τη βοήθεια της καθηγήτριας των Αγγλικών παρακολουθήστε 
το βιντεο Orhan Pamuk and the Armenian Genocide (2008) διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?v=2QZDhoIdDCY και καταγράψτε ποιες είναι οι α-
πόψεις του Ορχάν Παμούκ και ποιες οι απόψεις της αντίθετης πλευράς. 

Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη προσπάθεια υπήρξε επίπονη αλλά και πολύ δημιουργική. Παρά τις 
αρχικές αντιρρήσεις των μαθητών συμμετείχαν όλοι στην εργασία, αν και όχι όλοι με 
την ίδια ζέση. Οι μαθητές κέρδισαν ιστορικές γνώσεις τόσο για το συγκεκριμένο θέμα 
που ερεύνησαν όσο και για όλη την ενότητα. Στην τελική παρουσίαση κάποιοι από 
τους μαθητές αγχώθηκαν, ωστόσο, οι παρουσιάσεις τους κινήθηκαν σε καλό επίπεδο, 
μια και ήταν σε θέση να πληροφορήσουν τους συμμαθητές τους για τα γεγονότα της 
εποχής. Η χρήση των ΤΠΕ βοήθησε τους μαθητές να αντιληφθούν πως ο υπολογιστής 
και το διαδίκτυο αποτελούν πολύ καλά εργαλεία που συμβάλλουν στην επικοινωνία, 
τη δημιουργικότητα και τη μετάδοση της γνώσης, ωστόσο δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ούνται άκριτα. Και τα δύο τμήματα συμφώνησαν πως η εργασία δεν τους δυσκόλεψε 
ιδιαίτερα, αλλά θα ήθελαν οπωσδήποτε περισσότερο χρόνο, για να την επεξεργαστούν. 
Οι μαθητές αντιλήφθηκαν πως η δημιουργία ενός έργου και δη συλλογικού απαιτεί 
εργασία, υπευθυνότητα και είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Θεώρησαν την 
ομαδική εργασία ευχάριστη και ζήτησαν στο μέλλον να επαναληφθεί κάτι ανάλογο. Εν 
κατακλείδι οι ομάδες σε γενικές γραμμές κινήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.  
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Οι δικές μας ιστορίες: Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής στο Νηπιαγωγείο 

Τζήλου Γεωργία 
Μετ. Φοιτήτρια ΕΑΠ, Νηπιαγωγός 

Tzilou_g@Yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση δρα-
στηριοτήτων δημιουργικής γραφής με τίτλο Οι δικές μας ιστορίες. Περιλαμβάνει μία 
σειρά από εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες, υλοποιώντας διαδικασίες δη-
μιουργικής μάθησης, με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους 
αλλά και να κατανοήσουν κανόνες συγγραφής από την τρυφερή τους ηλικία. Σκοπός 
του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ανοιχτού και 
ευέλικτου με εκπαιδευτικές πρακτικές και ιδέες για την επιλογή ή και τον σχεδιασμό 
υλικού, προς αξιοποίηση, κατά το δυνατόν στο πλαίσιο της τάξης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργική γραφή, νηπιαγωγείο, ιστορίες 

Εισαγωγή 

Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και η γλωσσική καλλιέργεια στον χώρο του νη-
πιαγωγείου αποτελούν πλέον σταθερά ζητούμενα στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 
προσχολικής αγωγής, αναδεικνύοντας δυνατότητες προώθησής τους μέσα από βιωμα-
τικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.  

Η δημιουργική γραφή εκλαμβάνεται, χωρίς αυτό να δηλώνεται ωστόσο ρητά, ως μέρος 
της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και καταγράφεται στην προσχολική διδακτική και 
στις προτάσεις των προγραμμάτων σπουδών με σύνολα δραστηριοτήτων και ενερ-
γειών, οι οποίες βοηθούν τα νήπια να βελτιώσουν την ικανότητα της ακρόασης και της 
ομιλίας και να αποκτήσουν αναγνωστικές και «συγγραφικές» δεξιότητες. Η προσέγ-
γιση του παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου, η εξάσκηση σε ποιοτικό, ορθό, δημιουργικό 
και πλούσιο λόγο που μπορεί να εκφέρει ή να καταγράψει το νήπιο και η δυνατότητα 
της απόλαυσης της αναγνωστικής λειτουργίας είναι μαθησιακοί στόχοι τόσο της γλωσ-
σικής αγωγής στο νηπιαγωγείο, όσο και της δημιουργικής γραφής (Βακάλη κ.α, 2013).  

Συγκεκριμένα, η δημιουργική γραφή «ανοίγει δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συν-
θέσουν τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση: να συνδυάσουν 
την ατομική εμπειρία της προσχολικής αυλής με τις γνώσεις φυσικής ιστορίας και περι-
βάλλοντος σ’ ένα φαντασιακό επίπεδο» (Σουλιώτης, 2012).  

Η Δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο 

Αρκετοί παιδαγωγοί υποστηρίζουν πως «η Δημιουργική Γραφή σχετίζεται με οποιοδή-
ποτε γράψιμο είναι δημιουργικό και όχι απαραίτητα με τη δημιουργία λογοτεχνικού 
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έργου. Απώτερος στόχος της Δημιουργικής Γραφής είναι να απελευθερωθεί η σκέψη 
και να ξυπνήσει η δημιουργική διάθεση, ώστε το άτομο να οδηγηθεί σε γλωσσικές α-
νατροπές, χρησιμοποιώντας με διαφορετικό τρόπο τις λέξεις, ώστε να κάνει νέες, πιο 
τολμηρές επιλογές και να ακολουθήσει τα δικά του προσωπικά μονοπάτια γραφής και 
έκφρασης» (Κορονίδου, 2012). 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 
2003), στις καθημερινές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου εμπλέκεται ο προφορικός 
και γραπτός λόγος, όπου η γνώση και η γλώσσα δομούνται εξελικτικά μέσα σε ένα 
παιγνιώδες υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, που ενισχύει τις προσπάθειες των 
παιδιών για την κατάκτησή τους. Η μάθηση στο νηπιαγωγείο υποστηρίζει τη λεκτική 
συμμετοχή όλων των νηπίων, με την ενθάρρυνση του συνεχούς διαλόγου και της αλ-
ληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τα 
παιδιά. 

Τα θέματα που επιλέγονται προς διερεύνηση από τους μαθητές, το παιχνίδι ρόλων την 
ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες αφηγηματικού λόγου, η δρα-
ματοποίηση λογοτεχνικών κειμένων και πολλών άλλων ειδών δραστηριότητες, που α-
ναπτύσσονται κατά την εφαρμογή ολόκληρου του προγράμματος του νηπιαγωγείου, 
συμβάλλουν στην εξέλιξη της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών δίνοντας ευκαιρίες 
να προσεγγίσουν τις μορφές, που παίρνει ο προφορικός λόγος σε διαφορετικές κατα-
στάσεις επικοινωνίας. Ο/Η νηπιαγωγός εφαρμόζοντας πρακτικές που ενεργοποιούν τη 
φαντασία των μαθητών, όπως είναι η αφήγηση ενός αγαπημένου παραμυθιού που διά-
βασαν στο σπίτι, να θυμηθούν ήρωες ενός παραμυθιού που είχαν διαβάσει στο σχολείο 
ή προκαλώντας τα να διατυπώνουν υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος μιας ιστο-
ρίας, σχολιάζοντας τις ενέργειες των ηρώων και συσχετίζοντάς τες με δικές τους εμπει-
ρίες, παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα για λεκτικές παρεμβάσεις, οι οποίες βελ-
τιώνουν και εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. 

Όλα τα παραπάνω, μαζί με την «Αναδυόμενη Γραφή» όπου οι μαθητές γράφουν απλά 
κείμενα, τα οποία είναι δικά τους δημιουργήματα (όπως π.χ. να δημιουργούν ευχετή-
ριες κάρτες, να γράφουν επιστολές και προσκλήσεις, να σχεδιάζουν αφίσες ή να δίνουν 
τίτλο στις ζωγραφιές τους), διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην επαφή των παιδιών με 
τη γλώσσα των κειμένων και την απόκτηση κινήτρων για την εκμάθηση και τη χρήση 
της, αλλά και με τη φωνολογική ενημερότητα μέσα από ρίμες, ποιήματα και τραγούδια 
με συνδυασμένες μεθοδολογικές ασκήσεις, παραλλαγές, επεκτάσεις, προσθαφαιρέσεις 
λέξεων, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να προβαίνουν σε δημιουργικές παραγωγές με 
ενεργητική διαδικασία και ευχάριστο τρόπο (Βακάλη κ.α., 2013).  

«Οι δικές μας ιστορίες»  

Την σχολική χρονιά (2015-2016), οι μαθητές του 23ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας υλο-
ποίησαν πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής με τίτλο «Οι δικές μας ιστορίες».  Συγκε-
κριμένα, συμμετείχαν 9 νήπια (4 αγόρια και τα 5 κορίτσια) και 6 προνήπια (3 αγορια 
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και 3 κορίτσια). Στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργικής Γραφής στο νηπιαγω-
γείο, οι μαθητές έγραψαν παραμύθια, έπαιξαν με τη χρονική σειρά της αφήγησης, τον 
αφηγηματικό χρόνο και την οπτική γωνία στην αφήγηση. Έγραψαν χριστουγεννιάτικες 
κάρτες, αποκριάτικες προσκλήσεις, έκαναν παραλλαγή σε στίχους τραγουδιών και πα-
ροιμιών, δημιούργησαν ακροστιχίδα του ονόματός τους αλλά και ιστορίες εμπνευσμέ-
νες από πίνακες ζωγραφικής. Επιπλέον, έγραψαν πρωτότυπες συνταγές και έγιναν με-
τεωρολόγοι γράφοντας το δικό τους μοναδικό δελτίο καιρού. Δημιούργησαν mini book 
και βιβλίο σε χειροποίητη μορφή με εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και φανταστικό ή πραγ-
ματικό εικονογράφο και συγγραφέα. Οι μαθητές έπαιξαν επίσης με την ποιητική φόρμα 
και τους μετρικούς περιορισμούς παίρνοντας ερεθίσματα από τους αριθμούς και την 
εκπαιδευτική τηλεόραση και συγκεκριμένα από τον τομέα «Γλώσσα» με τίτλο «Ένα 
γράμμα, μια ιστορία».  

Κατά τη διδασκαλία αξιοποιήθηκαν: παιδικά τραγούδια, παραλλαγές, πίνακες ζωγρα-
φικής, παροιμίες αλλά και κείμενα συγγραφικής πρακτικής. 

Μεθοδολογία 

Στο πρόγραμμα της Δημιουργικής Γραφής, υιοθετούνται κι εφαρμόζονται οι αρχές της  
ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner, 1990), σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές οικοδομούν 
τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες. Συνδέεται άμεσα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
(2003), για το Νηπιαγωγείο και συγκεκριμένα με το κεφάλαιο «Παιδί και Γλώσσα».  

Τα παιδιά εργάζονται σε ολιγομελείς ομάδες και σε ολομέλεια. Αυτό οδηγεί στην αυ-
τενέργεια των μαθητών και στην καλλιέργεια ομαδικού συνεργατικού πνεύματος και 
διάχυτου κλίματος ασφάλειας και αποδοχής. Αναπτύσσουν έτσι τις νοητικές τους ικα-
νότητες, αντιλαμβάνονται τις χρονικές ακολουθίες στα γεγονότα, ασκούνται στο διά-
λογο και μαθαίνουν να  επιχειρηματολογούν.  

Διαμορφώνεται ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης που οδηγεί στην καλλιέργεια κι-
νήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής των μαθητών. Επιπλέον, συμβάλλει σε μια 
προοπτική καλύτερης προετοιμασίας για την ένταξή τους σε κοινωνία γραπτής επικοι-
νωνίας, διαμορφώνοντας υποστηρικτικό περιβάλλον για την προσέγγιση του γραπτού 
λόγου. Τα παιδιά διακρίνουν την ομορφιά του μύθου και της εικονογράφησης των βι-
βλίων με τα οποία έρχονται σε επαφή, ενώ χρησιμοποιούν τις εμπειρίες τους και τις 
ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.  

Ο/Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει «τη συμμετοχή όλων των παιδιών και με ερωτήσεις ανοι-
κτού τύπου δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού, άσκησης της κριτικής σκέψης των 
παιδιών και βοηθά να ξεπεραστούν εμπόδια χωρίς να κατευθύνει τη φαντασία του παι-
διού» (Τσιλιμένη & Παπαρούση, 2010).  

Στοχοθεσία 
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Στόχοι γνώσεων 
• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο.  
• Να κατανοήσουν ότι οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές και φωνήματα. 
• Να παράγουν γραπτό κείμενο με επιλεγμένες λέξεις. 
• Να διηγούνται, να αφηγούνται, να περιγράφουν και να συνθέτουν ιστορίες με 

ή χωρίς καθοδήγηση. 

Στόχοι Δεξιοτήτων 
• Να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως μέλος μίας ομάδας. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. 
• Να αναπτύξουν τον διάλογο και την επιχειρηματολογία. 
• Να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους. 

 
Στόχοι στάσεων 

• Να αναπτύξουν την κρητική τους σκέψη. 
• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δρα-

στηριότητες. 

Παρουσίαση  Δραστηριοτήτων 

1.Ολοκλήρωση της ιστορίας του παραμυθιού «Γλαύκος και Ίρις». 

Διαβάζεται από τη νηπιαγωγό το παραμύθι «Γλαύκος και Ίρις» της συγγραφέως Σ. Νι-
νιού (2013) και σε κάποιο σημείο σταματά η νηπιαγωγός την αφήγηση και ενθαρρύνει 
την ομάδα να συνεχίσει την ιστορία δίνοντας διαφορετικό τέλος. 

«Η Ίρις, ήθελε να παντρευτεί το γλάρο Γλαύκο, γιατί τον αγαπούσε. Ο γλάρος της έδωσε 
ένα φιλί και την ρώτησε αν ήθελε να γίνει γυναίκα του. Η Ίρις είπε ναι και έτσι πέταξαν 
μαζί μέχρι το νησί Νάξο. Τραγουδούσαν, έπαιζαν και έδιναν φιλιά. Συνέχισαν να ταξι-
δεύουν μέχρι την Αλβανία και μετά πέταξαν πάνω από έρημο και έφτασαν ως την Αίγυ-
πτο. Εκεί γνώρισαν πολλούς φίλους και μίλησαν για τη χώρα τους, την Ελλάδα. Μετά 
από μέρες επέστρεψαν στην Αθήνα. Εκεί έφτιαξαν το μπισκοτένιο σπίτι τους και έζησαν 
αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».  

2. Ποιός, πού, πότε, τι; 

Διάφορες εικόνες με πρόσωπα, μέρη, αντικείμενα και καταστάσεις 

Δίνεται στα παιδιά ένας πίνακας ζωγραφικής του Εγγονόπουλου και ζητείται να βρουν 
ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας, να δώσουν τίτλο και να συνθέσουν μία ιστορία. Για 
να τα βοηθήσουμε ρωτάμε τα βασικά στοιχεία της ιστορίας: Ποιός; πού; πότε; τι; 

«Η γιαγιά Κατερίνα» 
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«Η γιαγιά δίνει φρούτα, λαχανικά και γάλα για να φάει το μωράκι και να δυναμώσει. Του 
λέει ότι το αγαπάει πολύ, του δίνει αγκαλιές και φιλιά. Κάποιες φορές του λέει παραμύθια, 
ιστορίες και τραγούδια για να κοιμηθεί γλυκά. Η γιαγιά είναι χαρούμενη που περνά πολ-
λές ώρες με το μωρό. Του μαθαίνει να λέει «σ’ αγαπώ» και «ευχαριστώ». Μία μέρα το 
μωρό μεγάλωσε και είπε «σ’ αγαπώ» στη γιαγιά. Έτσι, ζούσαν και οι δύο ευτυχισμένοι 
σε ένα μικρό σπιτάκι». 

3. Ας παίξουμε με τα ονόματά μας 

Ζητείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν μικρά ποιήματα με τα ονόματά τους. 
Μία δραστηριότητα αρκετά ευχάριστη, διότι το όνομα κάθε παιδιού είναι μία λέξη με 
νόημα για το ίδιο το παιδί, είναι η υπογραφή του. 

«Με λένε Τόνια                                                          «Με λένε Στέφανο  

και είμαι σαν γοργόνα»                                                και έχω φωτοστέφανο» 

4. Είσαι μάγειρας, ψάξε και βρες μεταφορικές συνταγές 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, που είναι αφιερωμένη στα Δικαιώματα των Παι-
διών, αποφασίστηκε να μεταμφιεστούν σε μάγειρες και, αφού μεταφέρθηκαν στη γω-
νιά της παιδικής κουζίνας, οι μαθητές έγραψαν δύο μεταφορικές συνταγές για να κα-
τακτήσουν την Ειρήνη και να απαλλαγούν από το Φόβο. 

«Η συνταγή της Ειρήνης 

ΥΛΙΚΑ: 

1 κιλό καρδιές 

1 κιλό λουλούδια 

2 λίτρα αγάπη 

0 γραμμάρια μίσος 

3 κιλά χαρά 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

Ρίχνουμε λίγο ζάχαρη πάνω στις καρδιές και τις ανακατεύουμε με τα λουλούδια μέχρι να 
ροδίσουν. Ύστερα ρίχνουμε σιγά σιγά την κοκκινισμένη αγάπη και τα αφήνουμε να σιγο-
βράσουν στους 60 βαθμούς. Μόλις είναι έτοιμα πασπαλίζουμε το γλυκό με τη χαρά». 

5. Τα γράμματα γίνονται ποιήματα 
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Με αφορμή τις εκπαιδευτικές ιστορίες με τίτλο «Ένα γράμμα μια ιστορία» που παρα-
κολουθούσαν οι μαθητές από την εκπαιδευτική τηλεόραση, αποφάσισαν να δημιουρ-
γήσουν τα δικά τους ποιήματα δίνοντας τον τίτλο «Μ’ ένα γράμμα ένα ποίημα». 

«Π, π 

Πι πι πι, πι πι πι 

το παπί πάει εδώ 

πάει εκεί 

και γεννά ένα παιδί 

που είναι σαν παπί. 

Λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα Π, π: 

Πύλος, Πήγασος, Πηλός, Πύλη» 

6. Δημιουργώ σύνθετες λέξεις 

Οι μαθητές επιλέγουν λέξεις που τους αρέσουν και συνθέτουν μία καινούρια. 

«Γάτα και σκύλος= γατόσκυλος 

Χελώνα και σπίτι= χελωνόσπιτο 

Σοκολάτα και δρόμος= σοκολατοδρόμος 

Μπανιέρα και σπίτι= μπανιερόσπιτο 

Γάτα και πατάτα= γατοπατάτα 

Αεροπλάνο και σπίτι= αεροπλανόσπιτο» 

7. Δελτίο καιρού 

Οι μαθητές συμπληρώνουν τον πίνακα αναφοράς του καιρού. Στη συνέχεια  παρακο-
λουθούν δελτίο καιρού από το διαδίκτυο και  γίνονται μετεωρολόγοι της τάξης γράφο-
ντας το δικό τους δελτίο καιρού. 

«Σήμερα στη Καλαμάτα, έχουμε ήλιο γι’ αυτό θα βγούμε στην αυλή να παίξουμε με τα 
παιχνίδια και μετά θα μπορούμε να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα. Αύριο ίσως βρέχει και 
οι άνθρωποι θα μπουν στα σπίτια τους. Θα χαρούν μόνο τα ψαράκια, γιατί θα κάνουν 
μπάνιο στη βροχή». 
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Αξιολόγηση 

Αν ήθελα να αποτυπώσω το παιδαγωγικό όφελος από την πρώτη αυτή συστηματική 
προσπάθεια διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής για μία ολόκληρη σχολική χρονιά 
σε σχολική τάξη νηπίων θα σημείωνα τα εξής: 

1. Η Δ.Γ. λειτουργεί ως δόλωμα για τους μαθητές και τη διδασκαλία. Οι μαθητές ερ-
γάζονται με περισσότερο κέφι, αναλαμβάνουν συγγραφικές πρωτοβουλίες και ενδια-
φέρονται με πιο ουσιαστικό τρόπο για την πρόσληψη των κειμένων τους.  

2. Η Δ.Γ. αποκαλύπτει στους μαθητές τους μηχανισμούς συγγραφής και κατασκευής 
ενός κειμένου. Τους δείχνει στην πράξη, πόση σημασία έχει η επιλογή του χρόνου της 
αφήγησης αλλά και η οπτική γωνία, ενώ ανακαλύπτουν πως ένα κείμενο δεν γράφεται 
άπαξ και εγκαταλείπεται. 

3. Με τη διδασκαλία της Δ.Γ. οι μαθητές αποκτούν φωνή και ακροατήριο.  

4.Βέβαια, όπως όλες οι καινοτόμες δράσεις, η διδασκαλία της Δ.Γ. προϋποθέτει σχο-
λικό χρόνο. Το πλεονέκτημα του νηπιαγωγείου έναντι άλλων σχολικών μονάδων είναι 
πως δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη διδακτέα ύλη, που πρέπει να ολοκληρωθεί.  

5. Ο/Η νηπιαγωγός απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών και ανα-
λαμβάνει το ρόλο της καθοδήγησης, μοιράζει ρόλους και επιβλέπει το έργο τους.  

Η Δ.Γ. αντικρίζεται με τη φιλαναγνωσία. Δε νοείται συγγραφή χωρίς διάβασμα παρα-
μυθιών για το νηπιαγωγείο. Αυτό υπήρξε η πρώτιστη μέριμνα του προγράμματος, γι’ 
αυτό και οι μαθητές εκτέθηκαν σε πολλά και ποικίλα αναγνωστικά ερεθίσματα. Δη-
μιούργησαν δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργούσε μια φορά τη βδομάδα. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές παρουσίαζαν στους συμμαθητές τους βιβλία 
της δικής τους επιλογής, τα οποία είχαν διαβάσει σε εξωσχολικό χρόνο και τα θεωρού-
σαν αξιανάγνωστα.  

6. Η θετική επίδραση του προγράμματος στη διδασκαλία της γλώσσας ήταν αξιοσημεί-
ωτη. Οι μαθητές κατανόησαν τους μηχανισμούς συγγραφής και πρόσληψης ενός κει-
μένου. Κατανόησαν τα πολλαπλά συγγραφικά στάδια, αλλά και τις πολλαπλές αναγνω-
στικές προσεγγίσεις. Αυτό έγινε φανερό στις συζητήσεις και τους προβληματισμούς 
που διατύπωναν. 

Όλες οι ιστορίες των νηπίων καταγράφηκαν από τη νηπιαγωγό και ακολούθησε εικο-
νογράφησή τους από τα παιδιά, τα οποία δούλεψαν σε ομάδες. Στο τέλος του προγράμ-
ματος όλο το υλικό συγκεντρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα βιβλίο με τίτλο: «Οι δικές 
μας ιστορίες. Σχολικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικές πρακτικές δημιουργικής γραφής», 
το οποίο εκδόθηκε και μοιράστηκε στα παιδιά αλλά και παρουσιάστηκε σε ειδική εκ-
δήλωση με προσκεκλημένους τους γονείς τους. 
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Οι Πρόσφυγες: Ένα διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε με την Αναστοχαστική 
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Σαμαρά Βασιλική 

Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 
savasso@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο η δια ζώσης, όσο και η εξ αποστάσεως, απο-
τελεί μια κύρια και συχνή πρακτική της εποχής μας, στοχεύοντας στην βελτίωση της 
εκπαιδευτικής πράξης. Κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί διάφορα εξ αποστάσεως προ-
γράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Ένα από αυτά εί-
ναι και το πρόγραμμα E-Reflect, που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας 
Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, κατά το σχολικό έτος 2015-2016, με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Moodle, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη. Στο πρόγραμμα αυτό επιλέχθηκαν και συμμετείχαν 80 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αρχικά επιμορφώθηκαν πάνω στην εκπαιδευτική προσέγγιση 
E-Reflect και σχεδίασαν ένα διδακτικό σενάριο, ατομικά ή σε ομάδες, που βασίστηκε 
στις αρχές αυτής της προσέγγισης. Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν στην 
υλοποίηση του διδακτικού τους σεναρίου στην τάξη. Με το πέρας της δεύτερης αυτής 
φάσης κατέθεσαν στους συμβούλους του προγράμματος έκθεση αναφοράς της δράσης 
τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο και τα προϊόντα 
του διδακτικού σεναρίου με θέμα 'οι πρόσφυγες', το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
του προγράμματος. Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με βάση τους βασικούς άξονες 
του προτύπου της έκθεσης, το οποίο ζητήθηκε να υποβληθεί από τους εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί, E-Reflect, πρόσφυγες 

Εισαγωγή 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η E-Reflect προσέγγιση βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον 
Βραζιλιάνο παιδαγωγό και φιλόσοφο Paulo Freire. Αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγ-
γιση που επιδιώκει τον εγγραμματισμό και την κοινωνική αλλαγή. Ο P. Freire πιστεύει 
στις δυνατότητες του εγγραματισμού να συμβάλει στην κοινωνική ανασυγκρότηση και 
υποστηρίζει (1974: 102) ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την πραγματι-
κότητα συζητώντας και δίνοντας όνομα στα πράγματα. Η αλλαγή είναι δυνατή, επειδή στον 
λόγο συνυπάρχουν σε βαθιά σχέση αλληλεπίδρασης δυο διαστάσεις: η σκέψη και η δράση 
(Freire,1974, σ. 101). Ο διάλογος, όταν συνοδεύεται από κριτικό αναστοχασμό, οδηγεί 
στην αναμόρφωση του κόσμου. 

Η εκπαίδευση οφείλει να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές να επικοινωνήσουν, να 
διαλεχθούν με τη γνώση, να τη μετασχηματίσουν, να την αναπαραστήσουν, να επενεργή-
σουν σε αυτήν και να δράσουν. Ο Freire αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αναστοχαστική 
διαδικασία υποστηρίζοντας ότι η δράση απαλλαγμένη από την ενδοσκόπηση της σκέψης 
και τον διάλογο οδηγεί σε ακτιβισμό που στηρίζεται σε «ψεύτικες μορφές στοχασμού» 
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(Freire, 1974, σ. 102). Ο ίδιος υποστηρίζει μια εκπαίδευση που θα επιτρέψει στα άτομα να 
βελτιώσουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους μετασχηματίζοντας, αναδομώντας την κοινω-
νία και απορρίπτοντας τη συμμόρφωση στην κυρίαρχη ιδεολογία που επιδιώκουν να επι-
βάλλουν οι ανώτερες κοινωνικά τάξεις στις κατώτερες.  

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, οι οποίες αξιοποιούν διδακτικά εγχειρίδια, 
η E-Reflect εμπιστεύεται τις προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευομένων, ώστε να ανα-
πτύξουν οι ίδιοι το μαθησιακό τους υλικό. Το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό υλοποιείται 
μέσα από την ενεργό συμμετοχή των ατόμων σε ομάδες, σε «κύκλους αναστοχασμού» και 
μέσα από την προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν, να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν τις 
συνθήκες ζωής της κοινότητάς τους και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους. Κάποια 
βασικά γνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους «κύκλους αναστοχασμού» 
κατά τη διαδικασία αυτή είναι αυτοσχέδιοι χάρτες του τόπου τους, ημερολόγια, μήτρες και 
διαγράμματα που αναδεικνύουν και οπτικοποιούν το περιβάλλον. Αναπτύσσονται, επίσης, 
διάφορες συμμετοχικές δραστηριότητες, όπως το παίξιμο ρόλων, η δραματοποίηση, το 
τραγούδι, ο χορός, η αφήγηση και το παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό, στο τέλος της διαδικα-
σίας Αναστοχασμού, κάθε κύκλος έχει αναπτύξει ένα υλικό. Η διαδικασία ανάπτυξης του 
υλικού από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην όλη διαδικασία καλλιεργεί την αίσθηση 
ότι η γνώση είναι προσωπική κατασκευή και τους ενθαρρύνει να ενεργοποιηθούν για την 
αλλαγή και την ανατροπή των παραγόντων που δημιουργούν και συντηρούν καταστάσεις 
κοινωνικής αδικίας και ανισότητας.  

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και που παρουσιάζονται παρακάτω εντάσσονται 
στα πλαίσια του Διαθεματικού Αναλυτικού Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ). 
Ως μέθοδος υλοποίησης των δράσεων χρησιμοποιήθηκε η E-Reflect προσέγγιση, πολλές 
από τις αρχές της οποίας συμπίπτουν με εκείνες της μεθόδου Project (λ.χ. Οπτικοποίηση 
με χρήση ιστογραμμάτων, εργασία και διάλογος σε μικρές ομάδες, κ.α.). Τα γνωστικά α-
ντικείμενα που εμπλέκονται διαθεματικά είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, οι Νέες Τεχνο-
λογίες, το Περιβάλλον (κοινωνικό, ιστορικό, φυσικό) και η Τέχνη (δραματοποίηση, Μου-
σική, Εικαστικά). 

Υλοποίηση δράσεων 

Μάθημα 1ο – Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στο θέμα με βάση την πρότερη γνώση των 
παιδιών. 

Μαθησιακοί στόχοι: Οι μαθητές: 

• να εισαχθούν στο θέμα μέσω της ενεργοποίησης των συναισθημάτων τους. 
• να είναι ικανοί να εκφράζονται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο και να μπο-

ρούν να υποστηρίζουν τις ιδέες τους, χρησιμοποιώντας την ανάλογη επιχειρηματολο-
γία π.χ. οι πρόσφυγες μπορεί να νιώθουν δυστυχισμένοι, επειδή έχασαν το σπίτι τους, 
τους γονείς, τους φίλους τους κ.α. 

• να εξοικειωθούν με διάφορα τεχνολογικά εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν με σκοπό 
την οπτικοποίηση της προηγούμενης γνώσης τους. 

• να οργανώνουν το σχέδιο της δουλειάς τους. 
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• να επινοούν ερωτήσεις και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να πά-
ρουν απαντήσεις. 

• να ζητούν την βοήθεια και την συνεργασία άλλων ανθρώπων, χρησιμοποιώντας την 
κατάλληλη γλώσσα. 

• να κατανοήσουν την σύνδεση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. 

Περιγραφή της εφαρμογής: 

Αρχικά έγινε Καταιγισμός ιδεών 'Τι είναι οι πρόσφυγες' με την μορφή ιστογράμματος. 

 

Ιστόγραμμα 

Ακολούθησε εισαγωγή στο θέμα με την παρακολούθηση της ψηφιακής ιστορίας και η 
συνέχεια που της έδωσαν τα παιδιά εδώ. Έπειτα, οι μαθητές παρακολούθησαν στον 
υπολογιστή τα εξής videos: γιατροί του κόσμου, unisef, πρόσφυγες. Οι μαθητές εξέ-
φρασαν τα συναισθήματά τους και ανέφεραν το τι τους έκανε εντύπωση και η νηπια-
γωγός κατέγραψε τις απαντήσεις τους σε έναν επεξεργαστή κειμένου. Διαβάσαμε, επί-
σης, την ιστορία: 'Το γιατί των παιδιών' και ακολούθησε ομαδική εργασία στο χαρτί. 
Επιπλέον, οι μαθητές ζωγράφισαν τις σκέψεις τους, ατομικά, στο χαρτί. Τέλος, διαβά-
στηκε στην ολομέλεια των παιδιών ένα ερωτηματολόγιο και καταγράφηκαν οι απαντή-
σεις τους σε ό, τι αφορά την αξιολόγηση του πρώτου αυτού μαθήματος. 

Μάθημα 2ο – Εβδομάδα 2η: Σχεδιασμός και οργάνωση της δράσης και σύνδεσή της 
με την τοπική κοινότητα 

Μαθησιακοί Στόχοι: Οι μαθητές: 

• να είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις, δουλεύοντας σε ομάδες, για την ανάπτυξη 
των δράσεών τους. 

• να μάθουν πώς να σχεδιάζουν τις δράσεις τους. 
• να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες, σεβόμενοι τους ρόλους τους, και να συνειδητο-

ποιήσουν την αξία της ομαδικής δουλειάς. 
• να 'δουν' το πρόβλημα στην τοπική τους κοινότητα 

Περιγραφή της εφαρμογής: 

Οι μαθητές εξέφρασαν, σε πρώτη φάση, τις εμπειρίες τους από την τοπική κοινωνία. 
Κάποιοι είπαν πως είχαν πάει μαζί με τους γονείς τους σε μια ανοιχτή πρόσκληση του 
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Ερυθρού Σταυρού του παραρτήματος Άρτας, με σκοπό την συλλογή ειδών πρώτης α-
νάγκης για τους πρόσφυγες, που είχαν καταφτάσει στην Φιλιππιάδα, κυρίως, αλλά όχι 
μόνο. Έπειτα, η νηπιαγωγός παρουσίασε στα παιδιά τα ακόλουθα videos και φωτογρα-
φίες. Μετά από κάθε video έπονταν συζήτηση της νηπιαγωγού με τα παιδιά. Αναφορικά 
με τις φωτογραφίες, τα παιδιά τις παρατηρούσαν και προσπαθούσαν να 'μαντέψουν' το 
περιεχόμενό τους. Ακολουθεί το υλικό που χρησιμοποιήθηκε: Ερυθρός Σταυρός 1, Ε-
ρυθρός Σταυρός 2, Πρόσφυγες (άφιξη προσφύγων στην Φιλιππιάδα), καταυλισμός προ-
σφύγων στην Φιλιππιάδα. 

Ακολούθησε επίδειξη σχετικών φωτογραφιών από την νηπιαγωγό, συζήτηση και πα-
ρατήρηση. 'Επειτα, οι μαθητές αποφάσισαν ότι θα ήθελαν να καλέσουν στο σχολείο 
τους τον τοπικό Ερυθρό Σταυρό, για να δουν από κοντά τις στολές τους, να του κάνουν 
ερωτήσεις για το τι είδαν στον καταυλισμό των προσφύγων, να τραγουδήσουν μαζί, να 
δουν φωτογραφίες που θα τους φέρουν και, κυρίως, να του παραδώσουν την δική τους 
βοήθεια προς τα παιδιά των προσφύγων: φαγητό, παιχνίδια, ρούχα, βιβλία, κ.α. 

Μάθημα 3ο – Εβδομάδα 3η: Ενημερώνομαι – Μαθαίνω για το θέμα 

Μαθησιακοί Στόχοι: Οι μαθητές: 

• να είναι ικανοί να ψάχνουν για πληροφορίες σε διάφορες πηγές. 
• να συνεργάζονται με τους άλλους (γονείς, φίλους, την νηπιαγωγό) με σκοπό να συλ-

λέξουν το σχετικό υλικό. 

Περιγραφή της εφαρμογής:  

Η νηπιαγωγός έφερε στο σχολείο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Ακολούθησε επίδειξη 
του υλικού και συζήτηση πάνω στο τι έβλεπαν. Οι μαθητές έκοψαν φωτογραφίες από 
περιοδικά, δημιουργώντας την 'γωνιά των προσφύγων'. Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές 
ανέπτυξαν τον προφορικό τους λόγο, χρησιμοποιώντας λογική επιχειρηματολογία. Δεν 
ήταν, όμως, δυνατή η εκτύπωση υλικού από το διαδίκτυο, αλλά και η ύπαρξη άλλου 
υλικού από τους μαθητές, μιας και δεν έφεραν σχετικό υλικό στο σχολείο. Η συνήθης 
απάντηση των γονιών, όταν τους ρώτησε η νηπιαγωγός, ήταν ότι δεν βρήκαν κάπου 
υλικό ή ότι δεν είχαν την δυνατότητα στο σπίτι να εκτυπώσουν σχετικό υλικό από το 
διαδίκτυο. Η τελευταία δυνατότητα δεν υπήρχε ούτε στο σχολείο. 

Μάθημα 4ο – Εβδομάδα 4η: Γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Υλοποίηση των δράσεων. 

Μαθησιακοί Στόχοι: Οι μαθητές: 

• να μοιραστούν την γνώση και τις εμπειρίες τους, από τις δράσεις τους, με την κοινό-
τητα. 

• να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες. 
• να δουν το πώς οι Ν.Τ. μπορούν να στηρίξουν την δουλειά τους. 

Περιγραφή της εφαρμογής:  

Η νηπιαγωγός χώρισε τα παιδιά σε τρεις ομάδες (με 7 μέλη η καθεμιά). Συζητούσε με 
κάθε ομάδα για το θέμα που είχε αναλάβει και έπειτα η ομάδα αναλάμβανε δράση. Η 
μία ομάδα, μετά την συζήτηση που προηγήθηκε (είπε το κάθε παιδί τι θα ζωγραφίσει), 
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πήρε τα υλικά που χρειαζόταν και ζωγράφισε την ζωή των προσφύγων πριν και μετά 
τον πόλεμο.  

 

Η ζωή των προσφύγων πριν και μετά τον πόλεμο 

Άλλη ομάδα ζωγράφισε την ελπίδα και την διαδρομή των προσφύγων.  

 

Η ελπίδα και η διαδρομή των προσφύγων 

H τρίτη ομάδα είπε μια ιστορία στην νηπιαγωγό με την μέθοδο της αναδυόμενης γρα-
φής και η νηπιαγωγός την κατέγραψε. Έπειτα, κάθε παιδί εικονογράφησε τα δικά του 
λόγια, ενώ όλη η ομάδα συμφώνησε για τον τίτλο του βιβλίου. Η νηπιαγωγός μετέφερε 
το υλικό των παιδιών στο λογισμικό story jumper και, έτσι, δημιουργήθηκε το ηλεκτρο-
νικό βιβλίο των παιδιών με τίτλο 'το μικρό προσφυγόπουλο'. Επίσης, το σύνολο των 
παιδιών έφτιαξε ένα τραγούδι για τους πρόσφυγες ως εξής: Τα παιδιά έλεγαν τα λόγια, 
η νηπιαγωγός κατέγραφε, έπειτα τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν τα ίδια με τον τρόπο 
τους την μουσική επένδυση και το τραγούδι ήταν έτοιμο. Όταν όλες οι ομάδες ολοκλή-
ρωσαν το έργο τους, έπειτα κάθε ομάδα παρουσίασε στην άλλη την δουλειά της. 

Το σχολείο μας, επίσης, το επισκέφτηκε ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος μίλησε στα παι-
διά για την ιστορία, την αποστολή του και τραγούδησε μαζί τους. Έπειτα, τα κέρασε 
χυμούς και σοκοφρέτες, για να τα ευχαριστήσει για την βοήθειά τους (κάθε παιδί είχε 
φέρει από το σπίτι του κάτι που ήθελε να χαρίσει στους πρόσφυγες, φαγητό, ρούχα, 
παιχνίδια και βιβλία). Ο Ε.Σ. μοίρασε, επίσης, στα παιδιά το σήμα του και χάρισε στο 
σχολείο μια κονκάρδα του, φτιαγμένη από πηλό. Συμφωνήσαμε, την επόμενη φορά που 
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θα τον ξανακαλέσει το σχολείο μας, να φτιάξουμε όλοι μαζί, το σχολείο και οι εθελο-
ντές του Ε.Σ., τις αντίστοιχες κονκάρδες.Τα παιδιά ενημερώθηκαν, τέλος, από τον Ε-
ρυθρό Σταυρό ότι ενδέχεται στον καταυλισμό των προσφύγων στην Φιλιππιάδα να λει-
τουργήσει σχολείο για τους πρόσφυγες και κατενθουσιάστηκαν!Κάποιες στιγμές της 
επίσκεψης παρουσιάζονται εδώ. 

E-Reflect Προσέγγιση 

Η προσέγγιση e-reflect ενσωματώθηκε σε αυτό το μάθημα με την χρήση των 7Cs of 
Learning Design. Η υλοποίηση του μαθήματος πάνω σε αυτήν την βάση, έκανε την 
εμπλοκή των παιδιών να είναι μεγαλύτερη, ποιοτικότερη, αλλά και πιο οικειοθελής, 
αφού ενεργοποίησε σε πρώτη φάση τα συναισθήματα και την πρότερη γνώση τους. Η 
δόμηση, επίσης, του μαθήματος ήταν σαφέστερη, πιο οργανωμένη και ο ρόλος της ήταν 
διευκολυντικός για την νηπιαγωγό. 

Αξιολόγηση: 

Το μάθημα ήταν επιτυχές στο σύνολό του, κρίνοντας από τον ενθουσιασμό και την 
κοινητοποίηση που επέδειξαν τα παιδιά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων που πε-
ριγράφτηκαν παραπάνω. Γνώρισαν καινούρια τεχνολογικά εργαλεία και είδαν ότι οι 
δραστηριότητες που ήδη κάνουν στο σχολείο, όπως π.χ. η ανάγνωση ενός βιβλίου, μπο-
ρούν να γίνουν και με έναν άλλο τρόπο, εξίσου συναρπαστικό, με την χρήση των Ν.Τ. 
Το μάθημα θα είχε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, αν είχαν εμπλακεί οι γονείς περισσό-
τερο στην εξεύρεση υλικού μαζί με τα παιδιά τους. Τέλος, αναφορικά με το ερωτημα-
τολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος, προκύπτει ότι δεν υπήρξε αποτελεσματική συ-
νεργασία των παιδιών με τους γονείς τους, παρά τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον 
που έδειξαν τα πρώτα. 

Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων ήταν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητική. Τα παιδιά 
ένιωσαν πολλά και ποικίλα συναισθήματα, κατά την διάρκεια του μαθήματος, αλλά και 
των προηγούμενων μαθημάτων. Αυτά τα συναισθήματα, ενδυνάμωσαν την ενσυναί-
σθησή τους, αλλά και την εκφραστικότητά τους. Οι μαθητές ήταν οι πρωταγωνιστές 
της δράσης και σε πολλούς τονώθηκε τόσο πολύ η αυτοπεποίθησή τους που εκφράστη-
καν για πρώτη φορά με τέτοιο θάρρος και τέτοια σαφήνεια μπροστά στους συμμαθητές 
τους. 

Επίλογος 

Τα οφέλη της ένταξης της E-Reflect προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως 
διαφαίνονται από την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου με θέμα 'οι πρόσφυγες' είναι 
πολλά και ποικίλα. Τα νήπια και η νηπιαγωγός δόμησαν και υλοποίησαν το διδακτικό 
σενάριο από κοινού, με μεγάλη εμπλοκή του συναισθήματος. Συμμετείχαν ταυτόχρονα 
με ποικίλες δράσεις, ως ενεργοί πολίτες, στην προσπάθεια αντιμετώπισης ενός τόσο 
σοβαρού προβλήματος των ημερών μας, όπως είναι το προσφυγικό. Ένας πιθανός πε-
ριορισμός που θα μπορούσε να αναφερθεί σε ό, τι αφορά την αποτελεσματική ένταξη 
της E-Reflect προσέγγισης στην διδακτική πράξη θα ήταν η ύπαρξη πρότερων εμπει-
ριών των εμπλεκομένων (δασκάλου και παιδιών) σε συμμετοχικές και κριτικές διαδι-
κασίες, καθώς και η εξοικείωσή τους με τα τεχνολογικά μέσα. 
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Ονομάζοντας και χαρτογραφώντας ανθρώπινα γονίδια 

Τζιούφα Ιωάννα 
Βιολόγος-Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης 

tzioufa.j@gmail.com 

Περίληψη 

 Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο αφενός μεν να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν 
την έννοια της χαρτογράφησης, του εντοπισμού δηλαδή της θέσης των γονιδίων στα 
χρωμοσώματα, αφετέρου δε να τους δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αλληλου-
χία των βάσεων τους. Η χαρτογράφηση προϋποθέτει την ονομασία των γονιδίων η ο-
ποία γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι μαθη-
τές καλούνται να διαπιστώσουν τη θέση των γονιδίων στα 46 ανθρώπινα χρωμοσώματα 
και την αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων που καθορίζει τη γενετική πληροφο-
ρία με τη χρήση του λογισμικού «Unipro UGENE» το οποίο διατίθεται ελεύθερα 
(www.ugene.net). Το λογισμικό περιέχει βάση δεδομένων μέσω του NCBI genbank 
(National Center for Biotechnology Information) η οποία ενημερώνεται καθημερινά 
από μεγάλα εργαστήρια.  

Λέξεις-Κλειδιά: χαρτογράφηση, βιοπληροφορική, αλληλουχία βάσεων, λογισμικό 
«UGENE» 

Εισαγωγή 

Σε μια σύντομη αναδρομή στην προσπάθεια απόκτησης γνώσεων για το γενετικό υ-
λικό, θα εντοπίζαμε το 1869 την πρώτη διαδικασία απομόνωσής του από τους πυρήνες 
κυττάρων από τον γιατρό και βιολόγο F.Miescher. Από τότε έως σήμερα, σταδιακά, με 
πολύχρονες και κοπιώδεις έρευνες έγινε γνωστή η δομή των γονιδίων που κωδικοποι-
ούν πρωτεΐνες, η δομή των γονιδίων που μεταγράφονται σε RNAs και οι ρυθμιστικές 
περιοχές των γονιδίων αυτών. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιοχές με άγνω-
στη λειτουργία που καταλαμβάνουν το 97% του γονιδιώματος!  

Η σύγκριση των φυσιολογικών γονιδίων με τα μεταλλαγμένα αλληλόμορφά τους δίνει 
τη δυνατότητα να εξακριβωθούν τα είδη των μεταλλάξεων και να καταγραφούν οι γε-
νετικές ασθένειες που αυτά προκαλούν. Απώτερος στόχος είναι η γονιδιακή θεραπεία 
γενετικών ασθενειών, όπως για παράδειγμα η κυστική ίνωση, η νόσος Huntington, η 
μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne, η δρεπανοκυτταρική και μεσογειακή αναιμία, κ. ά 

Για την χαρτογράφηση αλληλουχιών στο Human Genome Project χρησιμοποιήθηκε 
γενετικό υλικό από σπερματοζωάρια επειδή περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα DNA σε 
σχέση με πρωτεΐνες και χρησιμοποιήθηκαν επίσης λευκά αιμοσφαίρια από γυναίκες. 
Οι δότες ήταν από την Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία (Mader, 
2009). 
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Η ημερομηνία της Δευτέρας 26 Ιουνίου του 2000 είναι μια από τις σπουδαιότερες στην 
Ιστορία της Βιολογίας καθώς το πρώτο «προσχέδιο» για την καταγραφή του ανθρώπι-
νου γονιδιώματος ήταν έτοιμο! Η ολοκλήρωση του ήταν έτοιμη στις 14 Απριλίου του 
2003. Μεταξύ των ανθρώπινων αλληλουχιών που καταγράφηκαν, οι συνολικές διαφο-
ρές στις αλληλουχίες του DNA από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι μόλις 0,2% (Desmond 
S. T. Nicholl, 2009). Τελευταία ισχυροποιούνται οι ενδείξεις ότι το 97% του γονιδιώ-
ματος με την άγνωστη έως τώρα λειτουργία πιθανόν ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων 
για παραγωγή πρωτεΐνης και παίζει ρόλο στην εκδήλωση διαφόρων ασθενειών. 

Εντυπωσιακός είναι ο όγκος της πληροφορίας του ανθρώπινου γονιδιώματος λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι: «εάν κάποιος δακτυλογραφεί 60 λέξεις το λεπτό, σε χαρτί Α4, 
συνεχώς κάθε ημέρα, για ένα οκτάωρο καθημερινά, θα έκανε 50 χρόνια για να τελειώ-
σει το γράψιμο των αλληλουχιών των 46 ανθρώπινων χρωμοσωμάτων » (Desmond S. 
T. Nicholl, 2009).  

Χρήση των Τ.Π.Ε. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητη στην παρούσα διδακτική πρόταση. Στο χώρο 
των Φυσικών Επιστημών η δυνατότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή για μοντελοποί-
ηση, οπτικοποίηση και κυρίως προσομοίωση τον καθιστά πολύτιμο εργαλείο εκμάθη-
σης και με τον τρόπο αυτό προσεγγίζονται από τους μαθητές δύσκολα περιβάλλοντα, 
φαινόμενα και διαδικασίες ( Σολομωνίδου & Κολοκοτρώνης, 2009). 

Στα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας διεκπεραιώνονται πειράματα in vitro, και in vivo 
και στα μεγάλα εργαστήρια Βιοπληροφορικής πειράματα in silico. Τα πειράματα με 
ζωντανά κύτταρα ή οργανισμούς ονομάζονται πειράματα in vivo και τα πειράματα που 
πραγματοποιούνται σε δοκιμαστικό σωλήνα ονομάζονται in vitro. Αυτά επαληθεύουν 
αλλά και επαληθεύονται από τα in silico πειράματα που είναι προσομοιώσεις εργαστη-
ριακών δεδομένων και τεχνικών στον υπολογιστή). Είναι εύκολο, για παράδειγμα, να 
καταγραφεί η πλήρης σειρά των αμινοξέων σε ένα πεπτίδιο που είναι προϊόν ενός συ-
γκεκριμένης αλληλουχίας γονιδίου μέσω του υπολογιστή. Στο ζωντανό όμως κύτταρο, 
πολλές φορές το παραγόμενο πεπτίδιο έχει διαφορές. Η εύκολη πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων επιπλέον δίνει τη δυνατότητα άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης. Σήμερα 
είναι εφικτές οι επαφές με βάσεις δεδομένων όπως the European Bioinformatics Insti-
tute, Swiss Institute of Bioinformatics, the Bioinformatics Organisation, the National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), κ. ά. 

Η ονομασία των γονιδίων 

Στις βάσεις δεδομένων οι ονομασίες των γονιδίων ακολουθούν συγκεκριμένους κανό-
νες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με ένα διεθνές πρότυπο ονοματολογίας που περιγράφε-
ται στο Guidelines for human gene nonmenclature (Human Gene Nonmeclature 
Comitee: http://www.genenames.org/about/guidelines).  
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Τα ονόματα των γονιδίων σε δημοσιεύσεις άρθρων, είναι γραμμένα με λατινικά γράμ-
ματα italics και αραβικούς αριθμούς και δεν είναι μεγαλύτερα από 6 χαρακτήρες: π. χ 
HBA το γονίδιο για την παραγωγή της α πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης , 
G6PD το γονίδιο για την παραγωγή μιας σημαντικής πρωτεΐνης απαραίτητης για την 
καλή λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σε κάθε τράπεζα δεδομένων υπάρχει ένας 
αριθμός ταυτότητας (ID) για κάθε γονίδιο εκτός από την ονομασία του και ενώ η ονο-
μασία είναι μια και μοναδική ο ID για κάθε τράπεζα δεδομένων διαφέρει, π. χ για την 
τράπεζα δεδομένων HGNC ο ID για το γονίδιο G6PD είναι 4057, ενώ για την Entrez 
Gene είναι 2539. 

Κάποιες φορές με τις ονομασίες των γονιδίων περιγράφονται οι ασθένειες που αυτά 
προκαλούν, για παράδειγμα RP: retinitis pigmantosum, CF: cystic fibrosis, HD: Hun-
tington disease, κ. ά  

Στην ονομασία τους δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη συντομο-
γραφία, π.χ DNA για να μην υπάρχει σύγχυση στην αναζήτησή τους. Ομάδες γονιδίων 
συμβολίζονται με διαδοχική αρίθμηση. Ελληνικά γράμματα πλέον δεν χρησιμοποιού-
νται, ο παλαιότερος συμβολισμός HBα έχει μετατραπεί σε HBA. 

 Η θέση τους στο χρωμόσωμα προσδιορίζεται με την εμφάνιση του αριθμού του χρω-
μοσώματος: π.χ το γονίδιο TYR που προκαλεί αλφισμό βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11 
και στο μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος που ονομάζεται q,  ( 11q14.5) ενώ το γο-
νίδιο G6PD βρίσκεται στο φυλετικό χρωμόσωμα Χ και επίσης στο μακρύ βραχίονα 
του χρωμοσώματος. Σε κάθε χρωμόσωμα διακρίνονται δύο βραχίονες p και q και είναι 
συγκεκριμένος ο τρόπος συμβολισμού της θέσης του κάθε γονιδίου σε αυτούς λόγω 
ειδικών ζωνώσεων που εμφανίζονται μετά την επεξεργασία τους με ειδική χρωστική, 
όπως περιγράφεται στο Guidelines for human gene nonmenclature 
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=g6pd 

Κριτήριο επιλογής της ενότητας: 
«Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος» 

Η συγκεκριμένη ενότητα που αποτελεί μέρος της εξεταστέας ύλης της Βιολογίας Προ-
σανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Οι έννοιες του γονιδίου και του χρωμοσώματος αναφέ-
ρονται στον μικρόκοσμο και ως εκ τούτου δεν είναι ιδιαίτερα εύληπτες στους μαθητές 
κατά τον Jonassen,(1996, όπως αναφέρεται στο Μείζον Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκ-
παιδευτικών ΦΕ σελ.7). Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην συγκεκριμένη ενότητα διευκολύνει 
στη διερεύνηση και διεγείρει τη φιλομάθεια. Οι δύο συνηθέστερες παρανοήσεις των 
μαθητών είναι: 
• Θεωρούν ότι η νουκλεοτιδική αλληλουχία των γονιδίων που παράγουν το εκάστοτε 

φυσιολογικό πεπτίδιο διαφέρει ριζικά από άτομο σε άτομο. 
• Θεωρούν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη νουκλεοτιδική αλληλουχία μπορεί να επιφέ-

ρει σύνθεση μεταλλαγμένου πεπτιδίου. 

2604

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Η συγκεκριμένη ενότητα επιλέχτηκε γιατί κατέχει ένα μικρό σε έκταση μέρος της ύλης 
του 8ου κεφαλαίου της Βιολογίας Προσανατολισμού, στο οποίο καταγράφονται περι-
ληπτικά οι εφαρμογές του Προγράμματος Χαρτογράφησης. Οι μαθητές κατανοούν με 
τη χρήση του λογισμικού την έννοια της χαρτογράφησης και αποφεύγουν τη πιθανή 
μηχανιστική απομνημόνευση της έννοιας. Η μάθηση των ΦΕ μέσω της χρήσης προσο-
μοιώσεων στον υπολογιστή αποτελεί ένα επίτευγμα που διακρίνεται από τα υπόλοιπα 
γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με τη Σολομωνίδου (2006, όπως αναφέρεται στο Μεί-
ζον Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΦΕ.τομ. Β. σελ.7) 

Σκοπός του σεναρίου 

Σκοπός του σεναρίου είναι: 
• να βοηθήσει τους μαθητές να εμβαθύνουν στην έννοια του γονιδίου καθώς στην ύλη 

του σχολικού βιβλίου Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Γ΄ Γενικού Λυκείου γί-
νεται περιορισμένη αναφορά και δημιουργεί πάντα θέματα κατανόησης. Η προσομοί-
ωση πραγματικών καταστάσεων είναι χρήσιμη για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσι-
κών επιστημών για τις οποίες ο μαθητής δεν έχει άμεση εμπειρία (Jonassen, 1996). 

• να αποκτήσει ο μαθητής τις προϋποθέσεις ώστε να μάθει να επικοινωνεί στη γλώσσα 
της επιστήμης και να ενεργεί ως μέλος μιας κοινότητας που μπορεί να χειρίζεται αυτή 
τη γλώσσα όπως υποστηρίζει ο Lemke (1990,Μείζον Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκ-
παιδευτικών ΦΕ. τομ.Β, σελ.26) 

Η μελέτη της Βιολογίας νοείται ως η διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου τρόπου αντί-
ληψης της εμπειρικής πραγματικότητας κατά τον Tobin (1997 Μείζον Πρόγραμμα ε-
πιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΦΕ. τομ. Β, σελ.26) 

Στόχοι του σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου κατά τον Κουμαρά, (2005 όπως αναφέρεται στο Μείζον Πρό-
γραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΦΕ σελ.3). και σύμφωνα με το ισχύον Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και Α.Π.Σ μπορεί να είναι: 

Γνωστικοί: 
• Οι μαθητές μετά το τέλος του προτεινόμενου δίωρου διδασκαλίας αναμένεται να α-

ναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα γονίδια σαν δομικές και λειτουργικές μονάδες 
με συγκεκριμένη ταυτότητα και ονομασία. 

• Να χρησιμοποιούν το γενετικό κώδικα σύμφωνα με το λογισμικό. 
• Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επίλυση εργα-

σιών.  
• Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά προσομοίωσης, τα οποία θα τους επιτρέ-

ψουν να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση. 

Κοινωνικοί: 
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• Ενισχύεται το πνεύμα της συνεργασίας, ενισχύεται η ανταλλαγή απόψεων των μαθη-
τών 

Ψυχοκινητικοί: 
• Βελτιώνονται οι πρακτικές ικανότητες και οι χειρονακτικές δεξιότητές του. 

Η διδακτική πρόταση 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές που προτείνονται απορρέουν γενικότερα από 
τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης: 

Α) του κοινωνικού εποικοδομητισμού, σύμφωνα με τον οποίο μια γνώση οικοδομείται 
σταδιακά σύμφωνα με προηγούμενες γνώσεις και αντιλήψεις. Ο ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής, σύμφωνα τις θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομισμού του Vygotsky (1978), 
θεωρείται ότι μπορεί να υποστηρίξει εκείνες τις ανθρώπινες πρακτικές,μέσω των ο-
ποίων αναπτύσσεται και οικοδομείται η γνώση. Επιπλέον οι μαθητές έρχονται αντιμέ-
τωποι με παρανοήσεις που καλούνται να ξεπεράσουν (Ausubel,1968).  

Β) της γνωστικής μάθησης όπου μαθαίνουν καθώς δημιουργούν νέες συνδέσεις μεταξύ 
των εννοιών. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων, στις οποίες το κάθε 
μέλος συμμετέχει με συγκεκριμένες υποδείξεις που παρέχονται μέσω των φύλλων ερ-
γασίας, ανακαλύπτουν και διερευνούν πηγές και διαδικασίες ενδυναμώνοντας παράλ-
ληλα κοινωνικές δεξιότητες Lazarovitz (2009, MEIZON-Φ.Ε. τομ. β σελ.27). Η μά-
θηση που βασίζεται στην ανακάλυψη ή διερεύνηση πηγών, υλικών, διαδικασιών 
(Inquiry Based Science Education) μπορεί να επιτευχθεί για δύσκολα προσεγγίσιμα 
περιβάλλοντα μέσω υπολογιστή, ο οποίος διαθέτει την εξαιρετική για τις ΦΕ δυνατό-
τητα της προσομοίωσης φαινομένων και διαδικασιών. Είναι γνωστό ότι η μάθηση των 
ΦΕ μέσω της χρήσης προσομοιώσεων στον υπολογιστή αποτελεί ένα επίτευγμα που 
διακρίνεται από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (Σολωμονίδου, 2006) 

Διαδικασία υλοποίησης του μαθήματος (συνολική διάρκεια 2 εκπαιδευτικές ώρες): 

1η εκπαιδευτική ώρα: 
• Ερώτηση στους μαθητές για το αν γνωρίζουν την ύπαρξη διεθνούς τράπεζας ανθρώ-

πινου γονιδιώματος, εκτίμηση για την συνεχή τροφοδότησή της, εκτίμηση για τον ό-
γκο δεδομένων. 

• Παρουσίαση του λογισμικού Unipro UGENE στους μαθητές. 
• Παρουσίαση του link http://genecards.org. στους μαθητές. 
• Έλεγχος της παρεχόμενης γνώσης μέσω του φύλλου εργασίας 1:  

2η εκπαιδευτική ώρα: 
• Φύλλο εργασίας 2 και φύλλο εργασίας 3 
• Συζητούνται δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, ανατροφοδότηση-ανακεφαλαίωση.  
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Το λογισμικό 

Η εργασία που κινείται στο σχετικά νέο έδαφος της Μοριακής Βιολογίας έχει σαν 
στόχο τη χαρτογράφηση του γονιδιώματος. Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται 
στη συνέχεια βασίζεται στη χρήση της τράπεζας δεδομένων NCBI GenBank του λογι-
σμικού «Unipro UGENE» αλλά και στην on line χρήση του link http://genecards.org.  

Το λογισμικό Unipro UGENE απαιτεί χώρο 330ΜΒ και είναι η έκδοση 1.22.0 της 6ης 
Απριλίου 2016. Ανανεώνεται κάθε 2 μήνες περίπου και είναι διαθέσιμο για Windows 
Vista και Windows 7 και υψηλότερες εκδόσεις όπως επίσης για Linux και Mac OS 
X (32 bit και 64 bit). 

Η εγκατάστασή του είναι δωρεάν και γίνεται εύκολα τόσο από εκπαιδευτικούς όσο κι 
από μαθητές. Τόσο το Unipro UGENE, όσο και ο δικτυακός χώρος http://gene-
cards.org. παρέχουν ένα πλήθος δυνατοτήτων όπως η αναφορά σε αλληλουχίες νου-
κλεοτιδίων, δομή γονιδίων, πρωτεϊνοσύνθεση in silico , πέψη με περιοριστικές ενδο-
νουκλεάσες, κ. ά.  

Διδακτικές τεχνικές 

Το προτεινόμενο σενάριο διαρκεί 2 διδακτικές ώρες, στην αίθουσα πληροφορικής της 
σχολικής μονάδας και ως κύριες διδακτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται: 

Α) Η δραστηριότητα αφόρμησης ως εισαγωγικό ερέθισμα. Για κάθε θέμα που πρόκει-
ται να συζητηθεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια δραστηριότητα που θα αποτελέ-
σει την αφορμή και θα κεντρίσει ευχάριστα το ενδιαφέρον των μαθητών (1ο φύλλο 
εργασίας, γονίδια BRCA1 και BRCA2 γνωστά λόγω του καρκίνου που προκαλούν)  

Β) Η πρακτική άσκηση, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν ταυ-
τόχρονα την ίδια δραστηριότητα εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες με την εποπτεία του 
εκπαιδευτικού ως συντονιστή, πρακτικές που κατά τον Κόκκοτα, (2003, MEIZON-
Φ.Ε. τομ. β σελ.27) συνδέουν τη θεωρία με την πράξη (2ο φύλλο και 3ο εργασίας)  

 Γενικότερα η χρήση υπολογιστή ευνοεί αλλαγές στο ψυχοκοινωνικό κλίμα μιας σχο-
λικής τάξης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται πιο δημοκρατικός, αναστέλλεται η μα-
θητική αποξένωση και ευνοείται το συνεργατικό πνεύμα σύμφωνα με μελέτη των Lau-
rilard,1992 & Crook 1994, Osborne & Hennessy (2003, MEIZON-Φ.Ε. τομ. β σελ.7). 

1ο φύλο εργασίας 

Ένα παράδειγμα γνωστών γονιδίων από τα μέσα ενημέρωσης είναι τα γονίδια BRCA1 
και BRCA2 τα οποία εμπλέκονται στην ανάπτυξη καρκίνου σε στήθος και ωοθήκες: Το 
λογισμικό «Unipro UGENE» παρουσιάζει την αλληλουχία νουκλεοτιδίων του γονιδίου 
BRCA1 και BRCA2, τις ρυθμιστικές περιοχές τους τα εξώνια, τα εσώνια, τη θέση τους 
στα συγκεκριμένα χρωμοσώματα και ακόμη την περιεκτικότητα τους σε βάσεις, ενώ 

2607

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://genecards.org/
http://genecards.org/
http://genecards.org/


υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του γενετικού κώδικα για την επίδειξη του παραγόμενου 
πεπτιδίου.  

Πρόσφατα έγιναν ευρέως γνωστά ( περίπτωση Ατζελίνα Τζολί) τα γονίδια BRCA1 και 
BRCA2 τα οποία εμπλέκονται στην ανάπτυξη καρκίνου σε στήθος και ωοθήκες. Η δη-
μοσιότητα που δόθηκε λόγω της συμπάθειας προς τη γνωστή καλλονή, ευαισθητοποί-
ησε πολλές γυναίκες που έτρεξαν σε διαγνωστικά κέντρα προκειμένου να κάνουν εξέ-
ταση αίματος για γονιδιακό έλεγχο (κόστος κάποιες εκατοντάδες ευρώ). Ξεκινώντας 
την εργασία σας με το λογισμικό UGENE επιλέγετε «file» στη μπάρα εργαλείων και 
«search NCBI GeneBank». Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε all fields: «gene», 
γράφετε το όνομα του γονιδίου BRCA1 στο πρώτο πεδίο και στο δεύτερο πεδίο οργα-
νισμός «Homo Sapiens». Επιλέγετε 20 αλληλουχίες νουκλεοτιδίων. Κάνετε download 
την πρώτη που βλέπετε στην οθόνη. 

1. Να σημειώσετε το μήκος της αλληλουχίας, διατρέχοντας με το ποντίκι σας την αλλη-
λουχία. 

2. Να εντοπίσετε τα εξώνια του γονιδίου. 
3. Να κάνετε χρήση του εικονιδίου Show codon table και να παρατηρήσετε τον τρόπο 

με τον οποίο συμβολίζονται τα αμινοξέα που κωδικοποιούνται από το γονίδιο. Είναι 
όμοιος ο συμβολισμός των αμινοξέων με αυτόν του σχολικού βιβλίου; Αν διαφέρει 
για ποιο λόγο πιστεύετε ότι οι βιοπληροφορικοί επιλέξανε να διαφέρει; 

4. Να καταγράψετε την απάντησή σας στην παρατήρηση της θεωρίας του σχολικού βι-
βλίου, «ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός» με τα δεδομένα που ανακαλύ-
ψατε.  

 
Εικόνα 1: Παράθυρο του προγράμματος «ugene» 
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2ο φύλο εργασίας 

Ανοίγετε το www.genecards.org και αναζητάτε τη θέση του BRCA1 γονιδίου στο συ-
γκεκριμένο χρωμόσωμα. 

 
Εικόνα 2: Παράθυρο του «genecards.org» όπου εμφανίζεται το χρωμόσωμα 17 

3ο φύλο εργασίας 

 Η χαρτογράφηση των γονιδίων συμβάλλει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διά-
γνωση και τη θεραπεία ασθενειών με τον προσδιορισμό της θέσης και της αλληλουχίας 
των γονιδίων που έχουν υποστεί μεταλλάξεις και σχετίζονται με τις διάφορες ασθέ-
νειες. Μια γενετική ασθένεια, η κυστική ίνωση, (cystic fibrosis) οφείλεται σε υπολει-
πόμενο αυτοσωμικό γονίδιο. Η συχνότητά της είναι μία γέννηση πάσχοντος σε 2000-
2500 γεννήσεις σε άτομα της Καυκάσιας φυλής. Οι άνθρωποι που πάσχουν έχουν σο-
βαρότατη δυσλειτουργία κυρίως των πνευμόνων και του παγκρέατος και με τις συμβα-
τικές θεραπείες ζούν έως τα 30 περίπου χρόνια. Τα τελευταία χρόνια σε ασθενείς με 
κυστική ίνωση εφαρμόζεται γονιδιακή θεραπεία. Εισάγεται στους πνεύμονες με βρογ-
χοσκόπιο το φυσιολογικό γονίδιο ενσωματωμένο στο γονιδίωμα ασφαλούς ιού και 
«μολύνει» τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα ώστε να λειτουργούν φυσιολογικά. 

Στο λογισμικό «UGENE» επιλέγετε NCBI GeneBank και εισάγετε το όνομα του γονι-
δίου CF και τον οργανισμό. Επιλέγετε την αλληλουχία primary assembly και κάνετε 
download. 
1. Σε ποιο χρωμόσωμα βρίσκεται το γονίδιο CF; 

2609

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.genecards.org/


2. Ποιο είναι το μήκος του γονιδίου; (από το εικονίδιο common statistics) 
3. .Ποια είναι η περιεκτικότητά του σε GC (από το εικονίδιο common statistics) 
4. Να εντοπίσετε το εικονίδιο που δείχνει τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες και να επι-

λέξετε μια από αυτές, της αρεσκείας σας. Από το tools επιλέγετε cloning και δίνετε 
την εντολή να δημιουργηθούν θραύσματα στο μόριο. Σημειώστε τον αριθμό θραυ-
σμάτων που δημιουργήθηκαν σε όλο το μήκος του μορίου 

Συμπεράσματα-Ανατροφοδότηση 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην  

παρουσίαση των διαφόρων διδακτικών ενοτήτων καθώς και στην υλοποίηση εικονικών 
πειραμάτων, με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών.  

Η απάντηση στο ερώτημα του αν άξιζε η προσέγγιση μέσω του λογισμικού στη συγκε-
κριμένη ενότητα είναι θετική. Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα η χρήση των υπο-
λογιστών των σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής είναι απαραίτητη. Οι μαθητές 
στον περιορισμένο χρόνο των δύο διδακτικών ωρών με ομαδοσυνεργατική μέθοδο δι-
δασκαλίας και καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό, απαιτείται να ακολουθήσουν τις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες των φύλλων εργασίας για να μη «χαθούν» μέσα στην 
έκταση και τον όγκο της παρεχόμενης πληροφορίας. 
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Προσεγγίζοντας την τέχνη στο Νηπιαγωγείο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 

Μαστορή Μερόπη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

mmastori71@gmail.com 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσεται μια μορφή εκπαίδευσης η οποία βασίζεται στην 

αξιοποίηση των τεχνών για μαθησιακούς σκοπούς και αποτελεί τη σύγχρονη τάση που 

αποτυπώνεται τόσο στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, όσο και στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμ-

ματα Σπουδών όλων των βαθμίδων συμπεριέλαβε στους βασικούς στόχους του την ε-

παφή των μαθητών με τις τέχνες. Με τον όρο τέχνες στην εκπαίδευση εννοούμε τη 

λογοτεχνία, τη μουσική, τη θεατρική αγωγή και την εικαστική αγωγή. Μέσα από το 

νέο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο σύγχρονο σχο-

λείο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερη θέση κατέχει η χρήση των 

Τ.Π.Ε., μέσα από κατάλληλα προγράμματα πληροφορικής και λογισμικά προσαρμο-

σμένα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ ειδικότερα για το μάθημα των Εικαστικών 

το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. προτείνει διαθεματικές προσεγγίσεις με άλλα διδακτικά α-

ντικείμενα μεταξύ των και η Πληροφορική που στην προσχολική εκπαίδευση, η ενσω-

μάτωση της στη μαθησιακή διαδικασία κρίνεται πλέον αναγκαία και απαραίτητη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνη, νηπιαγωγείο, πληροφορική. 

Εισαγωγή 

Οι τέχνες συνδέονται με τη μάθηση με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Προσεγγίζονται τόσο ως 

αντικείμενο όσο και ως μέσο μάθησης. Έχοντας ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης προσφέρουν πλήθος εικαστικών, μουσικών, κι-

νηματογραφικών έργων που μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενσωματωθούν στο πλαί-

σιο πολλών γνωστικών αντικειμένων υπηρετώντας ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων. Δια-

χέονται σε όλο το πρόγραμμα, διαπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται καθώς τα παι-

διά συμμετέχουν σε δημιουργικές- καλλιτεχνικές δραστηριότητες. (Νέο Σχολείο 2007- 

203). 

Η επαφή των παιδιών με έργα τέχνης προσφέρει πλούσια ερεθίσματα για την καλλιέρ-

γεια της αισθητικής τους και τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν μια προσωπική 

σχέση με τον πολιτισμό. Η συμμετοχή των παιδιών σε δημιουργικές- καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, μπορεί να συμβάλλει ου-

σιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους όσο και στην υποστήριξη 

της μαθησιακής τους προσπάθειας και της συνολικής τους ανάπτυξης, στο βαθμό που 

οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται επιτυγχάνουν: να διεγείρουν και να διατηρούν 

το ενδιαφέρον των παιδιών, να προωθούν την δημιουργικότητα τους και να ερεθίζουν 
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την φαντασία τους, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και 

της αναπαραστατικής τους σκέψης, να εμπλουτίζουν τις δυνατότητες τους στο να εκ-

φράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τη σκέψη και τα συναισθήματα τους,να 

καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη. 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποτελεί έναν υπό έμφαση στόχο των επίσημων 

εκπαιδευτικών πολιτικών σε πολλές χώρες του κόσμου και μεταξύ των οποίων και η 

χώρα μας, οι οποίες θεωρούν την κατανόηση αυτών των τεχνολογιών και τη γνώση των 

βασικών εννοιών και δεξιοτήτων τους, ως μέρος της βασικής εκπαίδευσης, παράλληλα 

με την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική, (unesco,2004), καθώς η ραγδαία διείσ-

δυση τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής συνοδεύεται από αισιόδοξες 

εκτιμήσεις ως προς τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας και 

στην βελτίωση της ποιότητας της μάθησης. (Μουζάκης Χ. «Μείζον Πρόγραµµα Επι-

μόρφωσης Εκπαιδευτικών-Α΄,ΠΙ). Σύμφωνα με την UNESCO οι Τ.Π.Ε. ορίζονται ως 

ο συνδυασμός της Τεχνολογίας της Πληροφορικής με άλλες συσχετιζόμενες τεχνολο-

γίες και ειδικότερα αυτές των επικοινωνιών, οι οποίες στο χώρο της εκπαίδευσης με 

επιμέρους εργαλεία όπως λογισμικό, υπολογιστές, δίκτυα, επιλέγονται με βάση τις παι-

δαγωγικές διαστάσεις σχεδίασης και αξιοποίησης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπο-

ρούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, αφού διαθέτουν ένα περιβάλλον 

που σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, είναι προσαρμοσμένο στις εμπειρίες 

και τις ικανότητες του χρήστη (Bruce B.,2007), ενώ πρέπει να θεωρηθούν ως το μέσο 

για να παράγουμε, να επικοινωνήσουμε, να ανακαλύψουμε, να πειραματισθούμε, να 

αφομοιώσουμε, να εξασκηθούμε (Besnier S., 2005). Έτσι ως εργαλεία ενεργητικής μά-

θησης προσφέρουν τη δυνατότητα κατασκευής ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που 

να βασίζεται σε διδακτικό υλικό που θα έχει προετοιμάσει ο εκπαιδευτικός, έχοντας 

λάβει υπόψη του το μαθησιακό επίπεδο του οπτικού και ηλεκτρονικού γραμματισμού 

των μαθητών του( Χριστοπούλου Μ, 2006). 

Η συμβολή της Τέχνης στην εκπαίδευση 

Βασικός σκοπός της πρωτοβάθμιας και της αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών 

και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από το φύλλο και την 

καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες 

και να ζήσουν δημιουργικά. Η θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1983) 

ενισχύει την άποψη αυτή, ότι για την πολύπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου - γλωσσική, 

μαθηματική, οπτική, ακουστική, κιναισθητική, διαπροσωπική- επιβάλλεται η ενεργο-

ποίηση διαφορετικών συμβολικών συστημάτων. Το σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

ωστόσο, δίνει κυρίως έμφαση σε δύο συμβολικά συστήματα, το γλωσσικό και το μα-

θηματικό. Παραμελείται όμως έτσι η χρήση και η ενίσχυση των άλλων μορφών νοη-

μοσύνης και άρα η ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε άλλο παρά ολιστική είναι, κα-

θώς υπολειτουργούν οι πολλαπλές πτυχές της νοημοσύνης και περιορίζεται το φάσμα 

των δεξιοτήτων. Οι τέχνες έρχονται να δώσουν μια σαφή απάντηση ως προς την ενερ-

γοποίηση της πολλαπλής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Gardner «η τέχνη είναι μια 
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διανοητική δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση ποικίλων συμβολικών συστημάτων. 

Ωστόσο, επειδή τα συμβολικά συστήματα είναι ποικίλα (γλωσσικά, μαθηματικά, κοι-

νωνικά, τεχνολογικά κ.α.) τα σύμβολα της τέχνης έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά». 

Την ίδια αντίληψη για τη λειτουργία των τεχνών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει και ο 

Perkins, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της ιδέας ότι η επαφή με τις τέχνες προ-

άγει το στοχασμό (Κόκκος Α., 2011). Ενώ σύμφωνα με τον E.Eisner που θεωρείται 

ένας από τους σημαντικούς θεωρητικούς στις ΗΠΑ, που αναγνωρίζουν την αξία της 

εκπαίδευσης μέσω της τέχνης, η τέχνη μας « διδάσκει» δέκα μαθήματα και συγκεκρι-

μένα μεταξύ άλλων διδάσκει στα παιδιά: να έχουν σωστή κρίση η οποία τους οδηγεί 

σε ποιοτικές σχέσεις, ότι τα προβλήματα μπορεί να έχουν περισσότερες από μια λύσεις 

και ότι οι ερωτήσεις μπορεί να έχουν περισσότερες από μια απαντήσεις, ότι δείχνουν 

πολλαπλές προοπτικές. Ένα από τα μεγάλα διδάγματα τους είναι ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι να δεις και να ερμηνεύσεις τον κόσμο, βοηθούν τα παιδιά να σκεφτούν μέσω 

και μέσα από ένα υλικό, να λένε ότι δεν μπορεί να ειπωθεί, δίνουν εμπειρίες τις οποίες 

δεν μπορούμε να έχουμε από καμιά άλλη πηγή και μέσα από αυτές να ανακαλύπτουμε 

το εύρος και την ποικιλία του τι είμαστε ικανοί να αισθανθούμε.. (Eisner, E. 2002). 

Ο υπολογιστής στις τέχνες 

Σύμφωνα με την ομάδα «Τέχνη και Υπολογιστές» του 8ου Πανεπιστημίου Παρισίων, 

αρχές της δεκαετίας του ‘70 « Η συνένωση της Τέχνης και Υπολογιστή επιδιώκει τη 

συνάντηση του υποκειμενικού φανταστικού και του φανταστικού ενός τεχνητά ευ-

φυούς αυτόματου, τη γέννηση μιας αισθητικής δημιουργικότητας ενός νέου τύπου. Ο 

Υπολογιστής! Μια μηχανή για να διατυπώνεις όνειρα. Αυτός είναι ο νέος δρόμος που 

πρέπει να διανοίξουμε». (Γιακουμάκης Ε, Γκυρτής Κ., Μπελεσιώτης Β., Ξυνός Π., 

Στεργιοπούλου Ν., (2000) ) 

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του υπολογιστή για τη διδασκαλία των 

γνωστικών αντικειμένων, εντάσσεται και η διδασκαλία της τέχνης με εντυπωσιακά α-

ποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως εργαστήρι, δεν σκοπεύουμε να υ-

ποκαταστήσουμε τα παραδοσιακά εργαλεία, τις τεχνικές και τα περιβάλλοντα, αλλά να 

ενισχύσουμε τη μάθηση αξιοποιώντας τις δυνατότητες αυτού του ηλεκτρονικού εργα-

λείου. Επίσης οι νέες τεχνολογίες έφεραν μαζί τους νέες τάσεις και τεχνοτροπίες, τις 

οποίες αξίζει να γνωρίσουν οι μαθητές που θα ζήσουν στον κόσμο της νέας γενιάς,,μας 

δίνουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το καλλιτεχνικό μας εργαστήριο, 

για να φέρουμε την τέχνη πιο κοντά σε όλα τα παιδιά, να καλλιεργήσουμε την αισθη-

τική παιδεία που απευθύνεται όχι σε λίγους, προνομιούχους ή ταλαντούχους, αλλά και 

στα παιδιά που δεν έχουν καμιά σχετική εξοικείωση από το κοινωνικό τους περιβάλ-

λον.( Ράπτης Α., 2011). Οι TΠΕ επιτρέπουν στα παιδιά να δημιουργήσουν νέα και και-

νοτόμα έργα, τόσο φυσικά, όσο και εικονικά, αλλά και να εξερευνήσουν τη μου-

σική,τον κινηματογράφο αλλά και τις εικαστικές τέχνες όρος που στη θεωρία και πράξη 

της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ομπρέλα και να περι-

λαμβάνει τη Ζωγραφική,το σχέδιο, τη χαρακτική και το τύπωμα, το κολλάζ, τη πλα-
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στική, τη γλυπτική και τη πηλοπλαστική, την αγιογραφία και την υφαντική, τα εικα-

στικά δρώμενα, τη γελοιογραφία και τα κόμικς, το σχεδιασμό και την κατασκευή μα-

σκών, των μακετών και των αφισών, την εικονογράφηση εντύπων, τις εικόνες από το 

internet, και από ηλεκτρονικά ή μη παιχνίδια και γκράφιτι (graffiti). Ενώ μπορεί να 

αναφέρεται και στις ποικίλες εικόνες και προϊόντα της σύγχρονης τοπικής και παγκό-

σμιας οπτικής παραγωγής και επικοινωνίας, που λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας 

και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, κατακλύζουν και διαμορφώνουν την καθημερι-

νότητα μας και συνθέτουν σύμφωνα με τον Freedman (2003) τον οπτικά προσδιοριζό-

μενο πολιτισμό μας (visual culture) είναι μόνο μερικές από τις οπτικές μορφές, τέχνες 

και τεχνικές που μπορούν να γίνουν αντικείμενο κριτικής μελέτης και πρακτικής εργα-

σίας στην τάξη..( Γραφάκου Ε, Λαμπίτση Β.,2011). 

Η μουσική είναι από τους πρώτους χώρους της τέχνης όπου βρήκε εφαρμογή ο υπολο-

γιστής και παίζει σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση και διάδοση της. Η σύγχρονη παι-

δαγωγική σκέψη δεν εστιάζει πλέον στην αναγκαιότητα της Μουσικής στην εκπαί-

δευση, που θεωρείται δεδομένη, αλλά στην καλύτερη αξιοποίηση της μουσικής στην 

εκπαίδευση. Στο σχολείο τα παιδιά διδάσκονται μουσικές από όλες τις κουλτούρες, 

τους τόπους και τις εποχές. Η διάκριση πλέον δεν αφορά σε «καλές» και «κακές» μου-

σικές, αλλά στην ενεργητική, κριτική ακρόαση και κατανόηση των πολιτισμικών λει-

τουργιών της μουσικής,που έτσι κι αλλιώς μπορεί να ακούσει στην καθημερινότητα 

του ο μαθητής. Αξιοποιούμε ενεργά στην εκπαίδευση και την «μαθητική κουλτούρα» 

τις ιδέες και τις δυνατότητες των παιδιών, που αποδεικνύονται πολύ δημιουργικά έχο-

ντας πολλά ερεθίσματα αλλά και τεχνολογικά μέσα ( media), χάρη στην καθημερινή 

πληροφορική τεχνολογία. (Μόσχος Κ., Μπίκος Γ., 2011 ) 

Στον κινηματογράφο ο υπολογιστής χρησιμοποιείται τόσο ως θεματικό αντικείμενο, 

όσο και ως εργαλείο υποβοήθησης και σε όλες τις ταινίες έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 

καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια παραγωγής μιας κινηματογρα-

φικής ταινίας. (Γιακουμάκης Ε., 2000 ). Η εισαγωγή της τέχνης του κινηματογράφου 

στο σχολείο στοχεύει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διεργασίας με τη χρήση ενός 

μέσου σύγχρονου, σύνθετου και ζωντανού, αλλά και στην όξυνση της ικανότητας του 

μαθητή να χειρίζεται κριτικά και δημιουργικά την πληθώρα των οπτικοακουστικών 

μέσων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του. (Αθανασάτου Ι., 

Καλαμπάκας Β., Παραδείση Μ., 2011). Οι εικαστικές τέχνες είναι αναμφισβήτητο ότι 

συνδέονται με την καθημερινή ζωή των παιδιών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

του οπτικού πολιτισμού στον οποίο μετέχουν. Ενώ νέες μορφές τέχνης κάνουν την εμ-

φάνιση τους όπως εικονική πραγματικότητα (virtual reality) και τέχνη του διαδι-

κτύου(web-based art), έργα τέχνης με χρήση microprocessors,αλληλεπιδραστικές πο-

λυμεσικές εγκαταστάσεις (interactive multimedia installations) που όπως είναι φυσικό 

εκτός από την αλλαγή στη μορφή της εκπαίδευσης των εικαστικών τεχνών να ανανεώ-

νεται και το περιεχόμενο της. 
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Η νέα τεχνολογία στην τέχνη, με εργαλεία όπως η ψηφιακή κάμερα, η φωτογραφία, το 

video, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και η επεξεργασμένη εικόνα συμπληρώνει ένα με-

γάλο μέρος των εκφραστικών μέσων καλλιτεχνικής δημιουργίας που επηρεάζουν το 

μάθημα της τέχνης στο σχολείο. ‘Έτσι προβάλλεται στην εκπαίδευση μια δυνατότητα 

καλλιτεχνικής παραγωγής έργου με τον υπολογιστή, που εκτείνεται από την διερεύ-

νηση πληροφοριών και των σχεδιασμό αρχικών ιδεών μέχρι την ολοκλήρωση τους σε 

έργο. Αυτό το έργο μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές με τις δυνατότητες που πα-

ρέχει η επεξεργασία εικόνας, αλλά και να εξελιχθεί με τη χρήση πολυμέσων σε καλλι-

τεχνική παρουσίαση με ήχο, κίνηση και πολύπλοκη δράση. ( Καμπουροπούλου-Σαβ-

βαϊδου, Μ.,2007).  

Ο υπολογιστής στο νηπιαγωγείο 

Το εργαλείο όμως που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των 

μικρών παιδιών, προσδίνοντας νέα διάσταση στις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες και 

ενισχύοντας τη δυναμική του διερευνητικού-δημιουργικού τους παιχνιδιού, είναι ο η-

λεκτρονικός υπολογιστής (Δαφέρμου Χ. Μπασαγιάνη Ε, Κουλούρη Π, 2005) ο οποίος 

μπορεί να συμβάλλει: Σε σημαντικούς τομείς, για τη γνωστική, την κοινωνική, την πο-

λιτισμική, αισθητική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευ-

τικών, για την μεταφορά της γνώσης και γενικά για την επίτευξη στόχων ανώτερου 

μαθησιακού περιεχομένου. Στη βελτίωση της αυτοεικόνας και του αυτοσυναισθήματος 

και της σχέσης των μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο. Στη βελτίωση του ψυχοκοι-

νωνικού κλίματος της σχολικής τάξης και των δεξιοτήτων ομαδοσυνεργατικής διευκό-

λυνσης της μάθησης. 

Τέχνη και νηπιαγωγείο 

Οι τέχνες στο νηπιαγωγείο επιδιώκουν να αποκτήσουν τα παιδιά καλλιτεχνικές εμπει-

ρίες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να τις κατανοήσουν, σταδιακά, και να τις εντάξουν 

με ουσιαστικό τρόπο στην προσωπική τους ζωή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παι-

διά έρχονται, ταυτόχρονα, σε επαφή με την έννοια του πολιτισμού και εξοικειώνονται 

με την πολιτιστική ζωή του τόπου τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των τε-

χνών στην ανάπτυξη τη επικοινωνίας καθώς κάθε μορφή τέχνης έχει το δικό της συμ-

βολικό σύστημα. Με τα σημεία, τους κώδικες, τα στοιχεία και τις συμβάσεις των τε-

χνών (κίνηση, ήχος, ενέργεια, δραματική ένταση, οπτικές εικόνες και μορφές), ανα-

πτύσσεται ο αισθητικός γραμματισμός ο οποίος παρέχει στα παιδιά εναλλακτικούς και 

δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας (digital school) και προέρχεται από την έννοια 

του γραμματισμού (literacy) που όμως σήμερα στην αναπτυγμένη τεχνολογικά κοινω-

νία δε σημαίνει μόνο την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να κατανοεί ένα γρα-

πτό κείμενο, αλλά και την ικανότητα να κατανοεί, να ερμηνεύει και να αντιμετωπίζει 

κριτικά τους διάφορους τύπους λόγου και γενικά να ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον 

του δια του γραπτού λόγου. (Χατζησαββίδης, 2002). Έτσι η έννοια του γραμματισμού 

διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει τον οπτικό γραμματισμό ο οποίος αφορά στην ικα-

νότητα, όχι μόνο ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανάλωσης των οπτικών μορφών, αλλά 
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και της κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών 

μηνυμάτων. ( Γρόσδος, 2008).  

Η καλλιτεχνική έκφραση στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών περι-

λαμβάνει τα εικαστικά, τη μουσική, το θέατρο- δραματική τέχνη, το χορό και την οπτι-

κοακουστική έκφραση. Καθώς η τέχνη σύμφωνα με την Ε. Ντολιοπούλου (2003) είναι 

ένας άλλος τρόπος αναπαράστασης, όπως η γραφή και οι κατασκευές με οικοδομικό 

υλικό, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μπορούν να συνδεθούν με όλες τις πε-

ριοχές του προγράμματος σπουδών. Στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας η εικαστική έκ-

φραση μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό μέσο εξερεύνη-

σης και αναπαράστασης σημαντικών στοιχείων ενός θέματος μελέτης. (Δαφέρμου Χ. 

Μπασαγιάνη Ε, Κουλούρη Π, 2005), ενώ αποτελεί για το νηπιαγωγείο κομμάτι μιας 

πειθαρχίας, που ασκείται καθημερινά το παιδί, και στην οποία φέρεται να αντιλαμβά-

νεται, να αισθάνεται, να φαντάζεται, να δημιουργεί ( Urbes P. 2012).  

Διδακτική προσέγγιση της Τέχνης με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

1. «Τα πρώτα βήματα… στην τέχνη του Γ. Ιακωβίδη». Εκπαιδευτικό σενάριο 

Ένα παράδειγμα προσέγγισης της τέχνης στο νηπιαγωγείο με τη χρήση των Τ.Π.Ε. α-

ποτελεί η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου με θέμα: «Τα πρώτα βήματα… στην τέ-

χνη του Γ. Ιακωβίδη». Η υλοποίηση του στηρίχθηκε στις αρχές της διαθεματικής προ-

σέγγισης της γνώσης, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, ενθαρρύνοντας την επικοινω-

νία και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και προάγοντας τη δημιουργικότητα τους 

και πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2013-14, σε ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο 

της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Βασικός σκοπός του ήταν να βοηθήσουν τα παιδιά να 

κατανοήσουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων 

και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι στα έργα τέχνης. Να μάθουν να χρησιμο-

ποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να βοηθηθούν στην εργασία τους. Μέσα από 

διαφορετικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα όπως θεατρικής έκ-

φρασης, ζωγραφικής, μουσικής και με τη χρήση των Τ.Π.Ε. τα παιδιά κλήθηκαν να 

ανακαλύψουν τα κρυμμένα στοιχεία κάθε πίνακα και να εισπράξουν την ομορφιά του, 

να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα εκείνης της εποχής αλλά και να γνωρίσουν το έργο ενός 

σπουδαίου έλληνα καλλιτέχνη. Η επαφή των παιδιών με των παιδιών με σύγχρονα λο-

γισμικά (Hot Potatoes,, pizap photo editor and collage maker, AutoCollage της 

Microsoft, Kidspiration, Revelation Natural Art, Tux Paint,Google Earth, Power Point, 

word) στο πλαίσιο του μαθήματος της τέχνης, έγινε με εποικοδομητικό τρόπο αφού η 

προσέγγιση της γνώσης και της μάθησης έγινε μέσα από μια διαδικασία αλληλεπιδρα-

στική, βιωματική και συνεργατική αλλά συγχρόνως ευχάριστη και δημιουργική. 
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Εικόνα 1 Γνωριμία με το ψηφιακό Μουσείο του Γ. Ιακωβίδη. 

2. «Μεγάλοι καλλιτέχνες, μικροί ζωγράφοι». Etwinning Project 

Η επόμενη εκπαιδευτική πρόταση αφορά ένα σχέδιο εργασίας με θέμα «Μεγάλοι καλ-

λιτέχνες, μικροί ζωγράφοι» που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Δράση eΤwinning και 

στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή 27 σχολεία από το Ηνωμένο Βασίλειο,Πολωνία, Ιταλία, 

Σλοβακία,Τουρκία Ρουμανία, Λιθουανία, Γαλλία, Κύπρος,Ελλάδα,Γεωργία,Ισπανία, 

Πορτογαλία, από τα οποία κάποια όμως κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του δεν έλα-

βαν μέρος. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσω 

της ηλεκτρονικής μάθησης από την πλατφόρμα του eTwinning, 

https://twinspace.etwinning.net/6000/home με τη δημιουργική χρήση των Νέων Τεχνο-

λογιών και του Διαδικτύου που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία εργασιών, την 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, τη συνεργατική μάθηση και τη σύμπραξη των σχο-

λείων συνεργατών. 

Το eΤwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες, συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά οφέλη, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-

νωνιών. Προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μά-

θησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτι-

κοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που 

έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το 

μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. (http://www.etwinning.net/). Το θέμα και οι στό-

χοι του project ήταν στενά συνδεδεμένα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Με βασικούς στόχους να 

έρθουν σε επαφή με έργα μεγάλων ζωγράφων και την καλλιτεχνική δημιουργία, να 

δραματοποιήσουν το θέμα ενός πίνακα και να μάθουν πληροφορίες για τη ζωή και το 

έργο των καλλιτεχνών, να συνεργασθούν και να έρθουν σε επαφή με σχολεία άλλων 

χωρών με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν και υλο-

ποιήθηκαν ήταν ενταγμένες στα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, 

και αφορούσαν τη μουσική, το χορό, τη δραματοποίηση, την σύνθεση και αντιγραφή 

λέξεων, τη δημιουργία μαθηματικών δραστηριοτήτων, όπως αρίθμηση και τοποθέτηση 
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στο χώρο, την ελεύθερη έκφραση μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, 

ώστε να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους και να 

τους βοηθήσει να κατακτήσουν τη γνώση με διαφορετικούς τρόπους μάθησης και να 

αξιοποιήσουν διαδικτυακά προγράμματα συνεργασίας μέσα από την υλοποίηση καινο-

τόμων δράσεων. Οι ηλικίες των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν από 4 

έως 6 ετών, ενώ ο καλλιτέχνης που επιλέξαμε να γνωρίσουμε μαζί με τα παιδιά ήταν ο 

Συμεών Σαββίδης και το έργο του, « Γύρω γύρω όλοι». 

 
Εικόνα 2"Γύρω-γύρω όλοι". Ομαδική εργασία. 

Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία της Τέχνης συνεισφέρει πολλαπλά σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επί-

πεδο και η παροχή της καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης δεν πρέπει να αντιμετω-

πίζεται ως επιλογή αλλά ως υποχρέωση. Οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν πολύτιμες 

οπτικές, απτικές και αισθητικές εμπειρίες. Η δύναμη και οι εκπαιδευτικές τους δυνα-

τότητες αξιοποιούνται με ποικίλους τρόπους από σχολεία, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνι-

κούς και τοπικούς φορείς, στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ βασική μας επιδίωξη θα πρέ-

πει να είναι να καταφέρουμε να αγαπήσουν τα παιδιά την Τέχνη, ακόμη και αυτά που 

την θεωρούν χωρίς αξία και να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν την ικανότητα να απο-

λαύσουν ένα έργο τέχνης ως θεατές, ακροατές, χρήστες εργαλείων έκφρασης ή κατα-

ναλωτές, αλλά και να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες 

τόσο για την κατανόηση του φαινομένου της, όσο και για την παραγωγής έργων υψη-

λών προδιαγραφών. 

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια μας αποτελεί η συνδρομή των Τ.Π.Ε., που με τις σύγ-

χρονες επικοινωνιακές μεθόδους διδασκαλίας συμβάλουν στην συνεργατική μάθηση, 

ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία, συμβάλλουν στην δημιουργία ευχάριστου μαθη-

σιακού κλίματος και προσφέρουν στα παιδιά πολλά είδη πληροφοριών, προάγουν την 

καλλιτεχνική δημιουργικότητα τους, ενδυναμώνουν την κριτική τους στάση απέναντι 

στα έργα τέχνης, τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους, αλλά και τα βοηθούν να κατανο-

ήσουν την επέκταση της χρήσης τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν 

άλλα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος.  
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Πρόταση εργαστηριακού μαθήματος Μηχατρονικής με τη χρήση μικροελεγκτή 
Arduino. 

Κολοζώφ Θ. Χρήστος 
M.Ed. 

chrkolozof@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αποτελεί μια πρόταση για την πραγματοποίηση εργαστηριακού μαθήματος 
με κύριο γνωστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την κατασκευή κυκλώματος απλού 
ακολουθιακού αυτοματισμού με την χρήση μικροεπεξεργαστή Arduino. Πρόκειται για 
μια απλή εφαρμογή που προτείνεται να εφαρμοστεί στις πρώτες εβδομάδες του σχολι-
κού έτους, αμέσως μετά τις πρώτες εισαγωγικές εφαρμογές σύνδεσης και προγραμμα-
τισμού των μικροεπεξεργαστών. Επίσης περιλαμβάνονται βασικές ηλεκτρονικές εφαρ-
μογές όπως ο διαιρέτης τάσης και οι pulldown (περιορισμού ρεύματος) αντιστάσεις, 
δίνοντας την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος της η-
λεκτροτεχνίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μικροεπεξεργαστής, Δίοδος φωτοεκπομπής, Σχέδιο μαθήματος. 

Εισαγωγή 

Η μηχατρονική αποτελεί τον επιστημονικό τομέα που συνήθως περιλαμβάνει γνωστικά 
τμήματα από το πεδίο της ηλεκτρονικής, ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας. Ο κατάλ-
ληλος συνδυασμός τους δίνει την δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων συστημάτων αυτο-
ματισμού. Στο σχολικό επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιχειρείται η χρήση 
μικροελεγκτών τύπου Arduino, για την εκτέλεση απλών κυκλωμάτων γραμμικού ή α-
κολουθιακού αυτοματισμού. Η κατασκευή των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, η σύνδεση 
τους με τον μικροελεγκτή, αλλά και ο προγραμματισμός αυτού αποτελούν χρήσιμες 
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, των μαθητών του τμήματος αυτοματισμού, 
που θα αποτελέσουν την γνωστική τους βάση για την μετέπειτα επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία 

Σκοπός μαθήματος 

Είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατασκευή ηλε-
κτρονικών διατάξεων στο breadboard (πλακέτα κατασκευής κυκλωμάτων), η σύνδεση 
τους με το Arduino και ο προγραμματισμός του.  

Στόχοι μαθήματος 

Οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του εργαστηριακού μαθήματος είναι : 
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Α) Η βελτίωση δεξιοτήτων μου σχετίζονται με τον σχεδιασμό και κατασκευή κυκλω-
μάτων στο breadboard. 

Β) Η ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων μου σχετίζονται με την διασύνδεση των ψη-
φιακών pin Ι/Ο (ακροδεκτών Εισόδου/Εξόδου) του Arduino, με το κύκλωμα στο bread-
board και της πηγής τροφοδοσίας. 

Γ) Η ανάπτυξη γνώσεων προγραμματισμού του Arduino με βάση τις απαιτήσεις της 
εφαρμογής. 

Θεωρητικό μέρος 

Το LED ή δίοδος φωτοεκπομπής είναι ένας ειδικός ημιαγωγός σχεδιασμένος με τέτοιο 
τρόπο ώστε όταν διέρχεται ρεύμα μέσα από αυτόν, να εκπέμπεται φως 
(Petruzella,1999). Παρ’ όλα αυτά, επειδή το LED είναι μια δίοδος, το ρεύμα διέρχεται 
μόνο όταν έχει συνδεθεί με την ορθή φορά. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή τόσο στην 
τάση που εφαρμόζουμε σε ένα LED, όσο και στο μέγιστο ρεύμα που επιτρέπουμε να 
το διαπεράσει. Τα περισσότερα LED’s είναι κατασκευασμένα ώστε να χρειάζονται 
τάση VLED = 1,5 – 2,2V ορθής πόλωσης και αντέχουν με ασφάλεια σε ρεύματα ΙLED = 
20 – 30mA (Petruzella,1999). Συνήθως τo LED συνδέεται σε σειρά με μια αντίσταση, 
η οποία περιορίζει την τάση και το ρεύμα του LED, στις επιθυμητές τιμές 
(Malvino.1995). Η συγκεκριμένη τεχνική υποβιβασμού της τάσης της πηγής και του 
περιορισμού του ρεύματος του βρόχου ονομάζεται διαιρέτης τάσης (Χατζαρά-
κης,1998). Στο κύκλωμα που θα κατασκευάσουμε το εφαρμόζουμε σε κάθε ένα από τα 
5 LED’s που θα χρησιμοποιήσουμε.  

Οι διακόπτες tact switches είναι μονάδες εισόδου που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά 
στις ηλεκτρονικές διατάξεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για διακόπτες τύπου push 
button (Petruzella,1999), τα γνωστά σε όλους ως Button. Με βάση την λειτουργικότητα 
τους χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, το ανοικτής επαφής (Normally open – NO) 
που περιλαμβάνει μια ανοιχτή επαφή η οποία αλλάζει κατάσταση, επιτρέποντας την 
διέλευση ρεύματος, μόνο κατά την διάρκεια που πιέζεται το πλήκτρο του. Η άλλη πι-
θανή λειτουργική κατάσταση είναι εκείνη της κλειστής επαφής (Normally closed – NC) 
που περιλαμβάνει μια κλειστή επαφή η οποία επιτρέπει την διέλευση του ρεύματος 
διαρκώς και την διακόπτει μόνο για όσο πιεστεί το εξωτερικό του πλήκτρο. 
Aποτελούνται από τέσσερεις επαφές σύνδεσης (pins). Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας 
ότι, τα pins, είναι ανά δυο βραχυκυκλωμένα (Ορφανουδάκης,Φωτόπουλος,2016). Κάθε 
φόρα που πιέζουμε το πλήκτρο μεταβάλλεται η κατάσταση του switch έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η διέλευση του ρεύματος από τα pin’s της μιας πλευράς, στα pin’s της 
άλλης.  

Το Arduino είναι ένας single-board μικροελεκτής, δηλαδή μια απλή μητρική πλακέτα 
ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο μικροελεγκτη και εισόδους/εξόδους. Μπορεί να 
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προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προ-
γραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης 
στην C++ ). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων α-
ντικειμένων, αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή. Μία πλακέτα Arduino αποτελείται 
από ένα μικροελεγκτή Atmel AVR (ATmega328 και ATmega168 στις νεότερες εκδό-
σεις, ATmega8 στις παλαιότερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκό-
λυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωση του σε άλλα κυκλώ-
ματα. Όλες οι πλακέτες περιλαμβάνουν ένα γραμμικό ρυθμιστή τάσης 5V και έναν 
κρυσταλλικό ταλαντωτή 16MHz (Ορφανουδάκης,Φωτόπουλος,2016). Ο μικροελε-
γκτής είναι από κατασκευής προγραμματισμένος με ένα bootloader, έτσι ώστε να μην 
χρειάζεται εξωτερικός προγραμματιστής. 

Όλοι οι τύποι μικροελεγκτών Arduino προγραμματίζονται μέσω μίας RS-232 σειρια-
κής σύνδεσης, αλλά ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό μπορεί να διαφέρει σε κάθε 
hardware εκδοχή. Τα Arduino τελευταίας γενιάς προγραμματίζονται μέσω θύρας USB 
και αυτό καθίσταται δυνατό μέσω της εφαρμογής προσαρμοστικών chip USB-to-Serial 
(εξάρτημα προσαρμογής USB θύρας, σε σειριακή) όπως το FTDI FT232. Κάποιες πα-
ραλλαγές, όπως το Arduino mini και το ανεπίσημο Boarduino, χρησιμοποιούν ένα α-
φαιρούμενο USB-to-Serial καλώδιο ή board, Bluetooth ή άλλες μεθόδους. Τα μοντέλα 
Diecimila, Duemilanove και το τρέχον Uno παρέχουν 14 ψηφιακά I/O pins, έξι από τα 
οποία μπορούν να παράγουν pulse-width (κατά πλάτος παλμού) διαμορφωμένα σή-
ματα, και έξι με αναλογικά δεδομένα. Αυτά τα pins βρίσκονται στην κορυφή του πί-
νακα μέσω female headers (θηλυκούς ακροδέκτες) 0.1 ιντσών (2,2mm). 

Πειραματικό μέρος 

Περιγραφή λειτουργίας κυκλώματος. 

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει πέντε (5) LED’s τα όποια θα ενεργοποιού-
νται με βάση δυο πιθανά σενάρια. Τα LED’s θα τοποθετηθούν στο breadboard σε διά-
ταξη ευθείας γραμμής. Για την ενεργοποίηση κάθε σεναρίου θα απαιτείται η εντολή 
μέσω ενός tact switch (start 1 και start 2). Η λειτουργία του κάθε σεναρίου θα επανα-
λαμβάνεται διαρκώς, μέχρι να δοθεί η εντολή παύσης από το αντίστοιχο tact switch 
(stop).  

 Κατά την εκτέλεση του πρώτου σεναρίου ενεργοποίησης των LED’s θα έχουμε την 
ακολουθία ενεργοποίησης ενός LED κάθε ένα δευτερόλεπτο. Η ενεργοποίηση θα γίνε-
ται κάθε φόρα σε διπλανό LED που έπεται του προηγούμενου (π.χ. το 1, το 2, το 3 
κ.ο.κ.). Μετά την ενεργοποίηση ενός LED θα παραμένει ενεργοποιημένο έως ότου ε-
νεργοποιηθεί και το τελευταίο LED της σειράς. Στη συνέχεια θα σβήνουν όλα μαζί και 
ξεκινώντας ο καινούργιος κύκλος λειτουργιάς θα ενεργοποιούνται ξανά με ρυθμό 1 
LED/sec και την ίδια ακολουθία. 
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Κατά την εκτέλεση του δεύτερου σεναρίου θα έχουμε ταυτόχρονη ενεργοποίηση της 
ομάδας των πέντε (5) LED’s για 1sec. Στη συνέχεια θα απενεργοποιούνται όλα τα 
LED’s ταυτόχρονα για 1sec. Πιο άπλα, το δεύτερο σενάριο λειτουργίας περιλαμβάνει 
ένα άναμμα - σβήσιμο (flashing) και των πέντε LED’s, ανά 1sec. 

Απαιτούμενα υλικά 

Για την κατασκευή του κυκλώματος θα χρειαστούν τα υλικά – εξαρτήματα που παρα-
τίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
α/α Ποσότητα Περιγραφή 
1 1 Μικροελεγκτής Arduino. 
2 5 LED (1,8 – 2,2V / 20mA) 
3 3 Tact switches -μικρομπουτόν 
4 5 Αντιστάσεις R=150Ω / Umax = 250V / P = 250mW / +-5% 
5 3 Αντιστάσεις (pull down) R=10kΩ / Umax = 350V / P = 500mW / 

+-5% 
6 1 Breadboard 
7 1 Αγωγός τροφοδοσίας Arduino από USB 
8 - Αγωγοί σύνδεσης 

 

Κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος 

Αρχικά θα πρέπει να κατασκευαστεί το πρώτο μέρος του ηλεκτρονικού κυκλώματος 
στο breadboard. Αυτό περιλαμβάνει πέντε (5) LED’s με κοινό ακροδέκτη γείωσης. Στη 
συνέχεια συνδέεται κάθε μια αντίσταση (R = 220Ω) σε σειρά με το κάθε LED ώστε, με 
την πραγματοποίηση του διαιρέτη τάσης, να επιτευχτεί τάση στα άκρα του κάθε LED: 
VLED = 2V. Στο επόμενο βήμα συνδέονται τα τρία tact switches του κυκλώματος μας. 
Το πρώτο από αυτά εκτελεί την λειτουργία της διακοπής οποιουδήποτε των δυο σενα-
ρίων εκτελούνται (stop switch). Ενώ τα άλλα δυο θα εκτελούν την έναρξη ενός συγκε-
κριμένου σεναρίου το καθένα (start 1 switch και start 2 switch). Στη συνέχεια διασυν-
δέεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα με τις κατάλληλες επαφές του μικροελεγκτή, όπως στο 
σχήμα 1. 

Αφού ολοκληρωθεί η συνδεσμολογία του μικροελεγκτή με το ηλεκτρονικό κύκλωμα 
και τεθεί υπό τάση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμός του, με βάση 
την περιγραφή λειτουργίας που προηγήθηκε. Παρακάτω ακολουθεί ο απαιτούμενος 
κώδικας.  
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Σχήμα 1. Συνδεσμολογία ηλεκτρονικού κυκλώματος. 

 Σε αυτόν θα πρέπει να συμπληρωθούν οι γραμμές προγραμματισμού που λείπουν 
(μέσα στις έντονες παρενθέσεις), με οδηγό την επίτευξη της επιθυμητής λειτουργίας 
του κυκλώματος, όπως αυτή παρουσιάζεται στην αντίστοιχη ενότητα του σχεδίου μα-
θήματος. 

Σύνταξη κώδικα προγραμματισμού. 

intbtnStop=0;// Μπουτόν_Stop 

intbtnStopstate=0;// κατάσταση μπου-
τόν Stop 

intbtnStart1=1;// Μπουτόν Start1 

intbtnStart1state=0;// 
(…………………………………….) 

(……………………….);// Μπουτόν 
Start2 

intbtnStart2state=0;// κατάσταση μπου-
τόν Start2 

intled1=3;//αριθμός pin για LED1 

(…………….);// αριθμός pin για 
LED2 

int led3 = 5;// (………………………) 

int led4 = 6;// αριθμός pin για LED4 

(…………….);// αριθμός pin για 
LED5 

void setup() 

{ 

pin Mode(btnStop, INPUT); 

pin Mode(btnStart1, INPUT); 
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pin Mode(…………………………..); 

pin Mode(led1, OUTPUT); 

pin Mode(led2, OUTPUT); 

pin Mode(led3, OUTPUT); 

pin Mode(led4, OUTPUT); 

pin Mode(………………….……..…); 

} 

void loop() 

{ 

btnStopstate = digitalRead (btnStop); 

btnStart1state = digitalRead (btn-
Start1); 

(………………….) = digitalRead (btn-
Start2); 

btnStart1state = 1; 

do 

 { 

 digitalWrite (led1, HIGH) 

 delay(1000) 

 digitalWrite (led2, HIGH) 

 delay(1000) 

 digitalWrite (……………...……..) 

 delay(1000) 

 digitalWrite (led4, HIGH) 

 delay(1000) 

 digitalWrite (led5, HIGH) 

 delay (…………) 

 digitalWrite (led1, LOW) 

 digitalWrite (led2, LOW) 

 digitalWrite (……………………..) 

 digitalWrite (led4, LOW) 

 digitalWrite (led5, LOW) 

 }  

while btnStopstate != 1; 

btnStart2state = 1; 

do 

 { 

 digitalWrite (led1, HIGH) 

 digitalWrite (led2, HIGH) 

 digitalWrite (led3, HIGH) 

 digitalWrite (led4, HIGH) 

 digitalWrite (led5, HIGH) 

 delay(1000) 

 digitalWrite (led1, LOW) 

 digitalWrite (led2, LOW) 

 digitalWrite (led3, LOW) 

 digitalWrite (led4, LOW) 

2627

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



 digitalWrite (led5, LOW) 

 delay(1000) 

 }  

while btnStopstate != 1; 

} 

Ερωτήσεις Κατανόησης 

Αφού μελετηθούν προσεκτικά το θεωρητικό μέρος της άσκησης, η περιγραφή της α-
παιτούμενης λειτουργίας του κυκλώματος και ο κώδικας που μόλις συμπληρώθηκε, να 
απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις. 

Ερώτηση 1. 

Πόσες ψηφιακές και πόσες αναλογικές εισόδους/εξόδους (Ι/Ο) περιλαμβάνει ο μικρο-
ελεγκτής της άσκησης; 

Ερώτηση 2. 

Υπάρχουν ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι (Ι/Ο) του μικροελεγκτη που δεν χρησιμοποιού-
νται στην άσκηση; Εάν ναι, πόσες και ποιες; 

Ερώτηση 3. 

Από τον κώδικα του προγράμματος, όσο και από την περιγραφή λειτουργίας του ηλε-
κτρονικού κυκλώματος είναι φανερό ότι το βασικό χρονικό διάστημα που χρησιμο-
ποιείται για την μεταβολή στην κατάσταση του κυκλώματος, κατά την ανάπτυξη και 
των δυο σεναρίων, είναι το t=1sec. Να περιγράψετε την λειτουργία του κυκλώματος 
εάν όπου υπάρχει η ρύθμιση t=1sec (1000ms) υπάρχει: 

Α) t = 2sec, και 

Β) t = 0,5sec.  
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Συνεργατική διδασκαλία μαθημάτων (ελληνικά-αγγλικά) με τη μέθοδο project: 

Mια διδακτική κριτική παρέμβαση στα (παρωχημένα) Α.Π.Σ. μαθημάτων Γυ-

μνασίου. 

Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Magister Αrtium, Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

k_ts@otenet.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αφορμάται από την ανάγκη εξορθολογισμού διαχείρισης της ύλης για βελ-

τίωση της διδασκαλίας, ως εκσυγχρονισμένη εφαρμογή Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαθη-

μάτων Γυμνασίου. Στα πλαίσια της ολιστικής αντίληψης για τη μάθηση επιλέγεται η 

διαφοροποιημένη κριτική διδασκαλία και το συνεργατικό μάθημα ως συμ-πραγμάτωση 

στόχων των Α.Π.Σ. διαφορετικών ειδικοτήτων. Προτείνεται μια διασύνδεση ενοτήτων 

σε όσα μαθήματα είναι δυνατό, χωρίς να θίγεται η αυτονομία τους, με πρωτοβουλία 

των διδασκόντων για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου, αποφυγή αλληλοεπικαλύ-

ψεων, με χρήση ποικιλίας εργαλείων, ώστε το μάθημα να είναι λειτουργικό με παράλ-

ληλο εμπλουτισμό του διδακτικού υλικού από επαναχρησιμοποίηση μαθητικών εργα-

σιών. Παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη εφαρμογή, που συνδέει ένα γεγονός της επι-

καιρότητας, την επέτειο 400 χρόνων από το θάνατο του Σαίξπηρ, με τη συνδιδασκαλία 

των ελληνικών και αγγλικών γλωσσικών μαθημάτων. Αυτό προϋποθέτει για τους δι-

δάσκοντες εμπεδωμένη κουλτούρα συνεργασίας και δημιουργικής πρωτοβουλίας και 

σε σχέση με το μάθημα κριτική αναδιάταξη της ύλης, αναδιαμόρφωση του ωρολογίου 

προγράμματος με (συν)διδασκαλία και διαφορετική κατανομή των μαθητών πέραν του 

τμήματος, αλληλοδιδασκαλία μαθητών, συνδυασμό τυπικής–ημιτυπικής μάθησης και 

διαφοροποιημένες εργασίες/αξιολόγηση. Συμπερασματικά, οι καινοτομίες στην εκπαί-

δευση πετυχαίνουν, όταν ξεκινούν από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς βελτιώνοντας τη 

διδακτική πράξη αλλά και τη σχέση διδασκόντων μεταξύ τους και με τους μαθητές. 

Λέξεις-Kλειδιά: εξορθολογισμός ύλης, κουλτούρα συνεργασίας, κριτική διδασκαλία, 

διαφοροποιημένη διδασκαλία,project, Σαίξπηρ. 

Εισαγωγή 

Η καθημερινή διεξαγωγή της διδασκαλίας οδηγεί τους διδάσκοντες σε ένα διλημματι-

κού χαρακτήρα προβληματισμό, καθώς πρέπει να λάβουν υπόψη δύο παραμέτρους το 

ίδιο σημαντικές αλλά συχνά αλληλοαναιρούμενες. Από τη μια πλευρά υφίσταται το 

επίσημο θεσμικό πλαίσιο (Νόμος Πλαίσιο, Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ., Βιβλίο Καθηγητή, ερ-

μηνευτικές εγκύκλιοι) που θέτει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους για την παρεχό-

μενη γνώση υποδεικνύοντας και εκσυγχρονίζοντας τα μέσα και τις μεθόδους διδασκα-

λίας (ομαδοσυνεργατική μάθηση, διαθεματικές εργασίες, χρήση ψηφιακών μέσων-

Διαδικτύου κ.α.). Από την άλλη πλευρά βιώνουν τη συγκεκριμένη πραγματικότητα και 

δυναμική της τάξης τους, η οποία εντάσσεται στο υπάρχον κοινωνικοοικονομικό και 

ιστορικό περιβάλλον αλλά συχνά αποκλίνει και δυσκολεύεται να επιτύχει το επίσημο 
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πλαίσιο που θέτει το Α.Π.Σ. για την εκπαίδευση. Οι λόγοι που αυτό συμβαίνει δεν α-

ποτελούν αντικείμενο της εργασίας μας. 

Το αποτέλεσμα όμως είναι η διδασκαλία να μην έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 

ακόμα κι αν οι διδάσκοντες έχουν ακολουθήσει όλες τις ενδεικνυόμενες εκ μέρους τους 

πράξεις (επαγγελματική ενημέρωση, προγραμματισμός και σχεδιασμός της δουλειάς, 

χρήση σύγχρονων μέσων και διδακτικών μεθόδων) και η διαδικασία της να καταντά 

διεκπεραιωτική μιας ορισμένης ύλης χωρίς να έχει άλλα γνωρίσματα αλληλεπίδρασης 

με τους μαθητές ως πράξης βιωματικής, συμμετοχικής και εν τέλει παιδαγωγικής. 

Από τους παράγοντες που επιδέχονται αλλαγές εδώ εστιάζουμε στο ρόλο που οι διδά-

σκοντες μπορούν να έχουν στον τομέα της πραγμάτωσης των Α.Π.Σ./ Δ.Ε.Π.Π.Σ. με 

την προϋπόθεση ότι η διοικητική ιεραρχία έχει διορατικότητα και δε θέτει προσκόμ-

ματα, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην ουσία και το αποτέλεσμα της 

μαθησιακής διαδικασίας επανερμηνεύοντας το τυπικό πλαίσιο. Αφετηρία είναι το πά-

γιο ερώτημα για αυτούς να εφαρμόσουν στενά, να προσαρμόσουν ρεαλιστικά, εμπει-

ρικά ή να πραγματώσουν κριτικά το Α.Π.Σ. (Κουτσελίνη, 2013). Με βάση τόσο έγκυ-

ρες επιστημονικές θέσεις όσο και τη μακρόχρονη εμπειρία μας καταλήγουμε στην ε-

φαρμοσμένη πρότασή μας στο πλαίσιο των ζυμώσεων περί «μεταρρύθμισης», «αλλα-

γής/ καινοτομίας», «αναμόρφωσης» που διαχρονικά απασχολούν την παιδαγωγική ε-

πιστήμη (Φιλίππου,2014) ως μεταμοντέρνο παράδειγμα Αναλυτικού Προγράμματος 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Κουτσελίνη- Αγαθαγγέλου,2009).  

Ξεκινάμε από δύο διαπιστώσεις: α) ότι δεν υπάρχει συμφωνία, αν το Α.Π.Σ. πρέπει να 

βασίζεται σε επιστημονική καθοδήγηση από «ειδικούς» για τη διδακτέα ύλη ή στην 

εμπειρία των συμμετεχόντων στη διδακτική πράξη (μαθητών-καθηγητών), αν, δηλαδή, 

είναι οδηγός για το τι πρέπει να συμβεί ή αυτό που συμβαίνει στο σχολείο (Χατζηγε-

ωργίου, 1998, σ.97-105). β) Ο ρυθμός με τον οποίο το επίσημο πλαίσιο προσαρμόζεται 

στις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τόσο αργός που απαιτούνται εμπεριστατω-

μένες πρωτοβουλίες από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί η θεωρητική τεκ-

μηρίωση της πρότασής μας και μετά η συγκεκριμένη εφαρμογή της στο Γυμνάσιο. 

Θεωρητικό πλαίσιο και προβληματισμοί για το Α.Π.Σ. Γυμνασίου 

Παρ’ όλο που ο ορισμός του Α.Π.Σ. διαφέρει ανάλογα με τη θεωρητική σκοπιά που 

εξετάζεται, είναι γενικά αποδεκτό ότι ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο δόμησης 

των γνώσεων και εμπειριών που παρέχονται και ανάλογα περιέχει τον τρόπο διδασκα-

λίας και άλλες παραμέτρους όπως την αξιολόγηση και την επανατροφοδότηση του ό-

λου προγράμματος (Χειμαριού, 1978). Παράλληλα, είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι 

καθώς μεταβάλλονται οι ιστορικοκοινωνικές συνθήκες, πρέπει να γίνονται οι απαραί-

τητες αλλαγές στο επίσημο πλαίσιο σπουδών με αναπροσαρμογή της φιλοσοφίας, των 

πολιτικών επιλογών και των τεχνικών στοιχείων των Προγραμμάτων Σπουδών, των 

στόχων, των σκοπών τους.  
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Υπάρχουν δύο είδη Α.Π.Σ., κλειστό με απόλυτο προσδιορισμό όλων των μετασχημα-

τισμών από τους γενικούς σκοπούς και στόχους μέχρι την πραγματοποίηση της συγκε-

κριμένης ενότητας ή ανοικτό με καθορισμό του γενικού πλαισίου των γενικών σκοπών 

και στόχων και ανάθεση πρωτοβουλίας στον εκπαιδευτικό να τους εξειδικεύσει στη 

διδασκαλία κάθε ενότητας). Τα ισχύοντα Α.Π.Σ. στη χώρα μας ως υλικοκεντρικά- στο-

χοκεντρικά (Δενδρινός-Ξωχέλλης) κλίνουν προς το κλειστό μοντέλο Α.Π.Σ. και η τε-

λική κατεύθυνση εξαρτάται από τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός θα αξιοποιήσει το Βι-

βλίο Καθηγητή (Ματσαγγούρας, 2007Β΄, σ.200). Χωρίς να περιμένουμε οποιαδήποτε 

θεσμική αλλαγή τους, μπορούμε ως διδάσκοντες να εκσυγχρονίσουμε την εφαρμογή 

τους. Προτάσσοντας από τα νεότερα παιδαγωγικά-διδακτικά κινήματα αυτό της Κριτι-

κής Σκέψης (Ματσαγγούρας, 2007) επιλέγουμε το πρότυπο του «στοχαστικού-κριτι-

κού εκπαιδευτικού», που προωθεί τη δασκαλομαθητική επικοινωνία, με στόχο την α-

πόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων, που θα κάνουν τους μαθητές κριτικά σκεπτόμε-

νους ανθρώπους. 

Προτείνουμε λοιπόν, να διευρυνθεί στη σχολική πράξη η οπτική του ισχύοντος στην 

Ελλάδα Α.Π.Σ. (της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και αυτονομίας κάθε μαθή-

ματος) με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς σε αυτό «διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα αλλά 

ταυτόχρονα προωθούνται ποικίλοι τρόποι συσχέτισης της γνώσης σε δύο άξονες δια-

θεματικότας, τον κατακόρυφο (ενιαίο) και τον οριζόντιο (μεταξύ μαθημάτων)» (Παι-

δαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ.5).  

Αναγνωρίζοντας ότι δεν αρκεί μόνο μία θεωρία ν’ αποτελέσει επαρκή βάση για την 

εκπαιδευτική πρακτική, εντάσσουμε την πρότασή μας στο ευρύτερο πλαίσιο της «κρι-

τικής παιδαγωγικής», παρ’ όλο που το περιεχόμενό της διαφοροποιείται ανάλογα με τη 

θεωρητική αφετηρία των παιδαγωγών που την υποστηρίζουν, όπως ο Freire, ο Μα-

τσαγγούρας, η Κουτσελίνη. Παράλληλα, η πρότασή μας είναι μια εκσυγχρονιστική συ-

νέχεια της μακράς παράδοσης των αρχών του Εκπαιδευτικού Ομίλου, που πρώτοι ε-

φάρμοσαν στο ελληνικό σχολείο το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Σχολείου Εργασίας 

και την Ενιαία Εκπαιδευτική Διαδικασία του Μ. Παπαμαύρου.  

Βασικός άξονας είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως πρόταση που αποτελεί τη ση-

μερινή πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, για να δράσουν ως φορείς ανάπτυξης του 

Α.Π.Σ. σε μικροεπίπεδο. Δίνεται έμφαση στην αλλαγή των διαδικασιών διδασκαλίας 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές μορφές μάθησης, τα ενδιαφέροντα, το ρυθμό, τις 

ικανότητες, τη γνώση και τις αντιλήψεις των διαφορετικών μαθητών (Κουτσελίνη, 

2009). Έτσι, δίνεται έμφαση σε στόχους και σκοπούς των Α.Π.Σ./Δ.Ε.Π.Π.Σ. που ανα-

πτύσσουν τα παιδιά ως αυτόνομες, σκεπτόμενες οντότητες ικανές να ζήσουν και να 

διαχειριστούν κάθε κατάσταση στη ζωή τους και όχι σε αυτούς που τα διασυνδέουν με 

άλλους παράγοντες (κοινωνία, αγορά εργασίας, ιστορικές-πολιτικές-πολιτιστικές συ-

γκυρίες) ως εξαρτώμενα και ετεροκαθοριζόμενα υποκείμενα. 

Τα δεδομένα μας για τη διδασκαλία στο σημερινό γυμνάσιο είναι τα παρακάτω: 1)Ένας 

εκπαιδευτικός, αν συγκρίνει την ύλη στα μαθήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου, 
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θα διαπιστώσει εύκολα ότι σε πολλά μαθήματα επαναλαμβάνεται η ίδια ύλη (π.χ. Ιστο-

ρία Γ΄ Γυμνασίου, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία) και γενικά ότι 

οι μαθητές ακόμα κι αν δε διδάσκονται ακριβώς τα ίδια θέματα είναι υποχρεωμένοι να 

ακούν γνωστά, ίσως και ξεπερασμένα από την πραγματικότητα και τις εμπειρίες τους 

θέματα. Κυριαρχεί η ποσότητα και όχι η ποιότητα στη διδακτέα ύλη, που έχει παρατα-

κτική, χρονολογική, θεωρητική, τυποποιημένη διάταξη. Η αυτοτέλεια των μαθημάτων 

μετατρέπεται σε απομόνωση χωρίς έναν ενοποιητικό κεντρικό άξονα Γνώσης, που να 

νοηματοδοτεί για τους μαθητές την προσπάθειά τους αποδεικνύοντας την άμεσα πρα-

κτική αναγκαιότητά τους. 

2)Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολλά στοιχεία χρήζουν βελτιώσεων. Το Α.Π.Σ. έχει μια 

γενική στοχοθεσία για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να διατυπώνει με 

σαφήνεια ποια είναι τα όρια αυτοτέλειας στη διδασκαλία κάθε μαθήματος και κατά 

πόσο επιτρέπεται στον εκπαιδευτικό να παρέμβει και να προσεγγίσει με διαφορετική 

αντίληψη την ύλη και μάλιστα, συνολικά για όλα τα μαθήματα ή και σε συνδυασμό 

ανά ομάδες συγγενών μαθημάτων, κενό που προσπάθησε να καλύψει το Δ.Ε.Π.Π.Σ.. 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει όμως επίσημη αξιολόγηση από τους φορείς εκπαίδευσης 

για τη συνεφαρμογή τους και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματά της. Θεωρούμε ότι η συ-

νύπαρξη Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι θετική αλλά συχνά προκαλεί σύγχυση με τη δι-

χοτόμηση του σχολικού προγράμματος, τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα παρεχό-

μενης γνώσης, διολίσθηση της πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών σε διδασκαλία ατεκ-

μηρίωτων προσωπικών πεποιθήσεων, επικράτηση της εφήμερης και αποσπασματικής 

γνώσης σε βάρος της επιστημονικής αντίληψης, μηχανιστική συρραφή πληροφοριών 

αντί πολυπρισματικότητας, κατηγοριοποίηση σχολείων ανάλογα με τους πόρους και τα 

μέσα για να το πραγματοποιήσουν (Ηρακλέους, 2011).  

 3) Οι μαθητές δεν έχουν την αναμενόμενη συμμετοχή και συχνά παραμένουν απαθείς, 

αναπτύσσουν μια μηχανιστική συμπεριφορά όχι για εμπέδωση γνώσεων και δεξιοτή-

των αλλά για στεγνή βαθμοθηρία που συνάδει με την επιθυμία των ενήλικων, που είναι 

προσκολλημένοι σε μια παρωχημένη , παραδοσιακή αντίληψη για τον τρόπο λειτουρ-

γίας και τους στόχους της εκπαίδευσης (βαθμοί, εξετάσεις για παν/μιο, κοινωνική ανα-

γνώριση του άριστου μαθητή). 

4) Έχουν γίνει στρεβλές εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας, που 

αποπροσανατολίζουν την ουσία της. Η ένταξη των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία οδήγησε σε υπερτονισμό μέχρι και αυτοσκοπό τη χρήση τους αλλάζο-

ντας το ρόλο τους ως μέσα που αποσκοπούν στην επίτευξη ευρύτερων στόχων της μα-

θησιακής διαδικασίας. Αλλά και η λανθασμένη μετατροπή της διδακτικής μεθόδου του 

project σε μάθημα(!) προβληματίζει για τον τρόπο που οι κεντρικοί φορείς αντιλαμβά-

νονται και προωθούν «καινοτομίες».  

5) Η εργασιακή κουλτούρα των εκπαιδευτικών είναι προσκολλημένη σε μία παρωχη-

μένη επαγγελματική νοοτροπία ρουτίνας και ευνοείται από το ισχύον σύστημα να είναι 

ατομοκεντρική, μηχανιστική, αποκομμένη από τα υπόλοιπα μαθήματα, χωρίς να 
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διατρέχεται από έναν κεντρικό άξονα που να συνδέει την παρεχόμενη ύλη των μαθη-

μάτων με Γνώση.  

6)Ακόμα κι αν ένας εκπαιδευτικός κατορθώσει να συγκεράσει την αντινομία σύγχρο-

νων προσεγγίσεων με την απαίτηση «να βγει η ύλη» των παρωχημένων σε αντίληψη 

Α.Π.Σ., θα προσκρούσει αναπόφευκτα στον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματός του. 

Είτε στη διάρκεια της χρονιάς αλλά κυρίως στις τελικές εξετάσεις Ιουνίου, το σχετικό 

Π.Δ. είναι απόλυτο και χωρίς κανένα περιθώριο εναλλακτικής αξιολόγησης. Αποτέλε-

σμα είναι να ακυρώνεται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία και οι στόχοι που προσπάθησε 

να καλλιεργήσει ο διδάσκων. 

Μια συγκεκριμένη εφαρμογή συνεργατικού μαθήματος ειδικοτήτων 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, πειραματιστήκαμε την προηγούμενη σχ. χρονιά σε μια 

εκσυγχρονισμένη εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου συνδυάζοντας την επέτειο των 

400 χρόνων από το θάνατο του Σαίξπηρ με τα Α.Π.Σ. αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 

Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Ο τίτλος που δώσαμε στη διδακτική ενότητα ήταν «Μια διαθε-

ματική παρουσίαση Σονέτων και αποσπασμάτων από το θεατρικό του έργο στα πλαίσια 

του Α.Π.Σ. Γυμνασίου (νέας ελληνικής και αγγλικής γλώσσας)». Πραγματοποιήθηκε 

για δύο μήνες (Μάρτιο- Απρίλιο 2016) με μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου από τρεις φι-

λολόγους, μία ελληνικών και δύο αγγλικών (μία για κάθε επίπεδο).  

Καθώς ο Σαίξπηρ δεν έγραψε για παιδιά και έφηβους, έγιναν απαραίτητες προσαρμο-

γές και επιλογές από τους εκπαιδευτικούς για την ηλικία των μαθητών. Διαπιστώσαμε 

ότι στα μαθήματα του Γυμνασίου υπάρχουν ελάχιστα σπαράγματα από το έργο του στο 

μάθημα των Αγγλικών και την Α.Ε. Γραμματεία της Γ΄ Γυμνασίου («Ελένη» Ευρι-

πίδη). Γι’ αυτό επιλέξαμε ως εισαγωγή τα Σονέτα από το ποιητικό έργο του και συνε-

χίσαμε με δύο θεατρικά έργα του. Κρίναμε ότι η βασική, υποχρεωτική εκπαίδευση θα 

εμπλουτιστεί και θα εκσυγχρονιστεί από την επαφή των μαθητών μας με τέτοια έργα 

από την παγκόσμια κλασική ανθρωπιστική κληρονομιά. Δουλεύοντας με τους μαθητές 

της Β΄ και Γ΄ τάξης προσπαθήσαμε να εντάξουμε τον Σαίξπηρ στην κουλτούρα τους 

και να τον συνδέσουμε με τις εμπειρίες τους. Γι’ αυτό ξεκινήσαμε από τη θεματολογία 

των μαθημάτων τους στα ελληνικά και αγγλικά γλωσσικά μαθήματα και προχωρήσαμε 

παρακολουθώντας από τη μια μεριά την πρόσληψή του στη νεότερη και σύγχρονη ε-

ποχή (ποίηση, κινηματογράφος, θέατρο, έντεχνο τραγούδι) και από την άλλη μεριά την 

επιρροή που δέχτηκε από ελληνικές πηγές στα έργα του. 

Η εργασία μας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1) Ακολουθείται η σκοποθεσία και η οριζόμενη διδακτέα ύλη σε Α.Π.Σ. μαθημάτων, 

που διαφέρουν στην προσέγγιση: στην ελληνική γλώσσα ορίζονται (υλικοκεντρικά) τα 

τυπικά στοιχεία της που πρέπει να διδαχτούν (συνδετικά ρήματα, παθητική σύνταξη, 

ονοματικοί προσδιορισμοί) ενώ τα Αγγλικά (στοχοκεντρικά) επικεντρώνονται σε ση-

μασιολογικά και πραγματολογικά προσδιορισμένη ύλη (έννοιες, λεκτικές πράξεις). 
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Έγινε αναδιάταξη της ύλης με την εκσυγχρονιστική οπτική του Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποφεύγο-

ντας επαναλήψεις και επικαλύψεις στα διάφορα μαθήματα ενώ συνδυάστηκαν οι δια-

φορετικοί στόχοι ελληνικών και αγγλικών. Πραγματοποιείται με ελαφριά αναμόρφωση 

στο πλαίσιο των διδασκόμενων μαθημάτων, στη διάρκεια του ωρολόγιου σχολικού 

προγράμματος, χωρίς να περιορίζεται στις ώρες διδασκαλίας αλλά επεκτάθηκαν και σε 

ημιτυπικές μορφές διδασκαλίας (συνδιδασκαλία τμημάτων, ομαδική εκδήλωση παρου-

σίασης, αλληλοδιδασκαλία μαθητών, μικρό πολιτιστικό πρόγραμμα, επετειακό αφιέ-

ρωμα) χωρίς να υπερβαίνει όμως το εβδομαδιαίο ωράριο.  

2) Η διδασκαλία αφορούσε μια ευρύτερη ενότητα ύλης που επανασχεδιάστηκε («πα-

ράλληλη διάταξη της ύλης, κατά νησίδες, παραδειγματικά» Δενδρινού – Ξωχέλλης) για 

τα μαθήματα που συμμετείχαν στο project στα πλαίσια της σύγχρονής αντίληψης για 

την αξία της ολιστικής μάθησης, με συνεργατική, μαθητοκεντρική διδακτική. Οι διδά-

σκοντες επέλεξαν με συγκεκριμένα κριτήρια τα επιμέρους θέματα που έκριναν, σχεδί-

ασαν τον τρόπο, τα μέσα, το χρόνο και το ποιος θα διδάξει κάθε θέμα αναδιοργανώνο-

ντας τη σειρά της ύλης, τα τμήματα μαθητών, την αξιολόγηση. Οι μαθητές οργανώθη-

καν ανά τμήμα, ανά δύο τμήματα, ανά τάξη (Β΄ ή Γ΄) και ανά δύο τάξεις (Β΄ και Γ΄) 

δημιουργώντας ποικιλία δυναμικών και σχέσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών- καθη-

γητών. 

3) Καλλιεργήθηκε η κουλτούρα συνεργασίας των διδασκόντων, της ίδιας αλλά κυρίως 

διαφορετικών ειδικοτήτων, χωρίς να καταργείται η αυτοτέλεια των διδακτικών αντι-

κειμένων, με διακριτούς και μοναδικούς ρόλους. Για την αυτοαξιολόγηση των διδα-

σκουσών, οι συνδιδασκαλίες εμπλούτισαν τη διδακτική τους με διαλεκτική και αυτο-

κριτική δυναμική.  

Κεντρικοί άξονες ορίστηκαν τρεις ημερομηνίες: 21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποί-

ησης, 23 Απριλίου: θάνατος Σαίξπηρ, 12 Μαΐου: λήξη μαθημάτων. Προηγήθηκε η δι-

δασκαλία σε ωριαίες διδασκαλίες ανά τμήμα και ακολούθησαν στις συγκεκριμένες η-

μερομηνίες διδασκαλίες ανά δύο τμήματα ή ανά τάξη που έγινε ευρύτερη σύνθεση του 

επιμέρους υλικού.  

Η διδασκαλία αναπτύχθηκε ως εξής: Α΄ΦΑΣΗ, ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ: 

Διδάχτηκε στη Β΄ τάξη το είδος του Σονέτου (μορφικά χαρακτηριστικά, εξέλιξη) στα 

Ν. Ελληνικά (Μαβίλης, «Καλλιπάτειρα» και ως παράλληλο Γρυπάρης, «Δικό μου 

φως») και στα Αγγλικά- επίπεδο προχωρημένων, επέκτειναν τη διδασκαλία στο σαιξ-

πηρικό σονέτο (σονέτα 18 και 77) με λεξιλογική, σημασιολογική ανάλυσή τους. Με 

αφετηρία αυτά και την επερχόμενη Ημέρα Ποίησης (21Μαρτίου) εξέτασαν τους 

«Τρώες» (Καβάφης) στην Ιλιάδα, που δίνεται ως παράλληλο κείμενο στη ραψωδία Χ 

(σελ.144). Έτσι έγινε ομαλά η εισαγωγή στην απαιτητική ποίηση του Καβάφη, που 

άλλες φορές δυσκόλευε την ηλικία των μαθητών. Απαγγέλθηκε επίσης, η « Μελαγχο-

λία Ιάσονος, ποιητού εκ Κομμαγηνής» (Καβάφης), με θέμα την Ποίηση.  
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Έτσι, διευρύνθηκε η διδασκαλία της Ιλιάδας, διδάχτηκε στα Νέα Ελληνικά Καβάφης 

και συνδυάστηκε με το μάθημα των αγγλικών. Εξοικειώθηκαν οι μαθητές με εργασίες 

κλιμακούμενης δυσκολίας στη γλωσσική ικανότητα στη ν.ε. και αγγλική γλώσσα σε 

απαγγελία, λεξιλογική ακρίβεια, παθητική-ενεργητική σύνταξη, συνδετικές λέξεις, συ-

νοχή κειμένου. 

Στα Αγγλικά (προχωρημένοι) διαβάστηκαν σύγχρονες σαιξπηρικές μεταφράσεις στα 

ελληνικά και δόθηκαν τα δύο σονέτα για προσωπικές μεταφραστικές απόπειρες προαι-

ρετικά στους μαθητές. Τα αποτελέσματά τους ήταν πολύ ενδιαφέροντα σε ποικιλία ύ-

φους, γλώσσας, μέτρου. Αυτές χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλά στη συνέχεια. 

 Μετά την ολοκλήρωση της Ιλιάδας έγινε συγκριτική εξέταση με τον σαιξπηρικό 

«Τρωίλο και Χρυσηίδα», ώστε να γίνει κατανοητή η έμπνευση και μεταποίηση του 

αρχικού πυρήνα του ομηρικού έργου από τον Σαίξπηρ, που φαίνεται να το γνωρίζει σε 

βάθος (θεωρία της πρόσληψης, Jauss ).  

Ως προχωρημένη εργασία παρουσιάστηκαν μεταφρασμένες περιλήψεις έργων του με 

επιρροή από την α. ε. Γραμματεία που έκαναν μαθητές από έγκυρες αγγλικές ιστοσε-

λίδες.  

Στόχος ήταν κατά πρώτον, οι μαθητές να εξοικειωθούν με το διαφορετικό τρόπο που 

κάθε εποχή προσλαμβάνει και αναδημιουργεί από την προγενέστερη δημιουργία και 

τα αρχέτυπα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς (από το έπος 

στο αναγεννησιακό θέατρο και το σύγχρονο κινηματογράφο).  

Κατά δεύτερον, να γνωρίσουν τη σχέση του Σαίξπηρ με την α. ε. Γραμματεία. Το υλικό 

ανέβηκε σε ηλεκτρονική συνεργατική πλατφόρμα μάθησης moodle/ wiki, που έχει η 

τάξη και αναρτήθηκε σε ταμπλό στο διάδρομο του σχολείου. 

Οι μαθητές (επίπεδο αρχαρίων) κατασκεύασαν με ψηφιακά εργαλεία μια αφίσα με ελ-

ληνικά και αγγλικά, μια δεύτερη αφίσα με επιλεγμένα αποσπάσματα από σαιξπηρικά 

σονέτα στα αγγλικά, που εμπλούτισαν με χρήση προγράμματος ζωγραφικής και ένα 

Μικρό Βιβλίο (μέθοδος Freinet) ως συνοδευτικό υλικό στη συνδιδασκαλία ελληνικών 

και αγγλικών σονέτων, μελοποιημένους στίχους, μεταφράσεις των συμμαθητών τους. 

Β΄ΦΑΣΗ, ΑΝΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: 

Ακολούθησε δίωρη συνδιδασκαλία ελληνικών και αγγλικών ανά δύο τμήματα, μέσα 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών από δύο καθηγήτριες μαζί: μία ελληνικών και 

μία αγγλικών, την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Με εποπτικό υλικό σε Μικρά Βιβλία 

έγινε συγκριτική εξέταση σαιξπηρικών και ελληνικών σονέτων (ανάλυση, συζήτηση 

και απαγγελία σε αγγλικά και ελληνικά) εμπλουτισμένων με δείγματα σύγχρονης καλ-

λιτεχνικής έκφρασης. Ακούστηκαν τρία σύγχρονα τραγούδια με σαιξπηρικούς στίχους 

(Σονέτο 18, D. Gilmour/Pink Floyd,  
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«Υλικό ονείρων» Λιδάκης – Τσαλιγοπούλου, « Ο πόθος», Ουιλ. Σαίξπηρ μτφρ: Β. Ρώ-

τας-Αργ. Μπακιρτζής).  

Γ΄ΦΑΣΗ, ΑΝΑ ΤΑΞΗ: 

(Γ΄ Γυμνασίου) Παρουσιάστηκαν σε θεατρικό αναλόγιο αποσπάσματα με συγκριτική 

εξέταση κοινών θεματικών μοτίβων από την τραγωδία «Ελένη» του Ευριπίδη και « 

Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου -που διδάσκονται στη Γ΄ Γυμνασίου- και από τον « 

Ρωμαίο και Ιουλιέτα» του Σαίξπηρ. 

Δ. ΦΑΣΗ, ΑΝΑ ΔΥΟ ΤΑΞΕΙΣ: 

Στις 23 Απριλίου (θάνατος Σαίξπηρ) οι μαθητές της Γ΄ τάξης απέδωσαν σε θεατρικό 

αναλόγιο αποφθέγματα από το « Βασιλιά Ληρ» για τους μαθητές της Β΄ χρησιμοποιώ-

ντας το υλικό από αντίστοιχο project, που είχαν κάνει την περσινή σχολική χρονιά. Το 

υλικό καταγράφηκε σε ένα Μικρό Βιβλίο (μέθοδος Freinet), που μοιράστηκε. 

Διαπιστώσεις: 

Το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε πολλαπλά, καθώς δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητές και 

καθηγητές να δουλέψουν ξεφεύγοντας από το τυπικό πρόγραμμα και ύφος του μαθή-

ματος και την καθορισμένη μορφή ύλης. Λόγου χάρη, δόθηκε προτεραιότητα στον προ-

φορικό λόγο, που έχει παραγνωρισμένη γενικά θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

καθώς οι μαθητές ασκήθηκαν σε μορφές του, που απαιτούν να αναπτύξουν δεξιότητες 

πέρα από τις συνήθεις γνωστικές του κλασικού μαθήματος (ορθοφωνία, άρθρωση, επι-

τονισμός, θεατροποίηση) ή στη σύνθετη εργασία της ξενόγλωσσης μετάφρασης σε φυ-

σικές συνθήκες χρήσης και όχι ως αυτοσκοπό.  

Χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά με ουσιαστικό και εύστοχο τρόπο ψηφιακά και πα-

ραδοσιακά εργαλεία, χωρίς υπερτονισμό των πρώτων που αναδεικνύουν ποικιλία δε-

ξιοτήτων και γραμματισμών των μαθητών με δραστηριότητες όπως απαγγελία, ζωγρα-

φική, μετάφραση, κατασκευή «Μικρών Βιβλίων» (Freinet), επιτοίχιου ταμπλό, ακρό-

ασης, σε προφορικές- γραπτές, ατομικές - ομαδικές ασκήσεις και διαθεματική εργασία.  

Το project ενσωματώθηκε φυσικά στη διδασκαλία τόσο στο μακροεπίπεδο, ως συνο-

λική εργασία όσο και στο μικροεπίπεδο ως επιμέρους εργασία, καθώς οι μαθητές της 

Γ΄ Γυμνασίου αξιοποίησαν ένα περσινό project σχετικά με τα αποφθέγματα του «Βα-

σιλιά Ληρ» με διαδραστική αλληλοδιδασκαλία του στους μαθητές της Β΄. Το μάθημα 

έγινε με θεατρική απόδοση, κατασκευή Μικρών Βιβλίων, ταμπλό. Η διδασκαλία ε-

μπλούτισε ως υπερκείμενο τα σχολικά εγχειρίδια με ποικίλο υλικό από την επικαιρό-

τητα (αξιοποίηση γεγονότων, ημέρες αφιερωμένες σ’ ένα θέμα ή μια επέτειο), τις προ-

σωπικές εμπειρίες μαθητών – καθηγητών και την επαναχρησιμοποίηση μαθητικών ερ-

γασιών ως διδακτικό υλικό. 
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Αναμφισβήτητα, οι δυνατότητες προέκτασης του αρχικού πυρήνα είναι πολλές και δεν 

περιορίζονται στα ελληνικά και στα αγγλικά μαθήματα. Συνάδελφοι άλλων ειδικοτή-

των εκδήλωσαν ενδιαφέρον, για να συμμετάσχουν σε μελλοντικές απόπειρες συνεργα-

σίας σε αυτό το πλαίσιο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι καινοτόμες δράσεις γίνονται 

αποδεκτές καλύτερα, όταν εκκινούνται από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς και όχι όταν 

επιβάλλονται άνωθεν, σε ένα απρόσωπο, καταναγκαστικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο 

που ακυρώνει τις καλές ψυχικές και συναισθηματικές δυνάμεις, που προϋποτίθενται σε 

τέτοιου είδους δράσεις. 

 

Σημείωση: Το σχολείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παραπάνω εφαρμογή είναι το 8ο 

Γυμνάσιο Πειραιά και οι καθηγήτριες που συμμετείχαν είναι Τσαγκρίδου Κ. (ελληνικής 

φιλολογίας), Ντίζου Ευγενία (καθηγήτρια αγγλικών- επίπεδο προχωρημένων) που δίδαξε 

στην Α΄, Β΄ και Δ΄ φάση και Ντίμερη Ευδοξία (καθηγήτρια αγγλικών - επίπεδο αρχαρίων) 

που πραγματοποίησε τη Γ΄ φάση. 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας στη διδασκαλία θεμάτων τέχνης κατά το πρότυπο των Roblyer και 

Doering. 

Τσίτσου Όλγα 
Εκπαιδεύτρια ενηλίκων 
otsitsou@yahoo.com 

Νάτσης Αθανάσιος 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

tnatsis@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί εφαρμογή του προτύπου των Roblyer και 
Doering για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των 
σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με πεδίο τη διδασκαλία θεμάτων τέχνης της 
αρχαϊκής περιόδου στο μάθημα της Ιστορίας του αρχαίου κόσμου της Α΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου. Βασίζεται στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία καθώς 
και web 2.0 εργαλείων και έχει ως στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αρχαϊκή 
τέχνη, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 
της και να συνειδητοποιήσουν την σημασία της. Βασική επιδίωξη είναι να εμπλακούν 
ενεργά οι διδασκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία και να συνεργαστούν 
εποικοδομητικά για την παραγωγή πρωτότυπων έργων μέσω κατάλληλα οργανωμένων 
δραστηριοτήτων, επωφελούμενοι της πολυμορφίας και της αλληλεπιδραστικότητας 
που προσφέρει η τεχνολογία.  

Λέξεις-Κλειδιά: αποτελεσματική ενσωμάτωση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, μοντέλο 
Roblyer-Doering, λογισμικό Κασταλία, web 2.0 εργαλεία, διδασκαλία θεμάτων τέχνης. 

Εισαγωγή 

Οι πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα βρίσκουν την εκπαιδευτική τεχνολογία άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την αξιοποίηση του Διαδικτύου και των web 2.0 εργαλείων στην δι-
δακτική πράξη κάνοντας την χρήση μέσων του κοντινού παρελθόντος, όπως το ραδιό-
φωνο ή η τηλεόραση, να φαντάζει παιδαριώδης. Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της εκ-
παιδευτικής τεχνολογίας δικαιολογεί την άποψη των ερευνητών για ανάγκη εστίασης 
τόσο στα ίδια τα εκπαιδευτικά υλικά όσο και στη διαδικασία εφαρμογής τους. Η Εκ-
παιδευτική Τεχνολογία, λοιπόν, είναι η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και ερ-
γαλείων αξιοποιήσιμων στην επίλυση διδακτικών-μαθησιακών προβλημάτων (Seels & 
Reachey, 1994), ενώ η ενσωμάτωσή της αφορά τη διαδικασία προσδιορισμού κατάλ-
ληλων για συγκεκριμένα εκάστοτε μαθησιακά περιβάλλοντα και διδακτικές συνθήκες 
εργαλείων καθώς και τρόπων επιτυχούς αξιοποίησής τους. 

Βασικοί λόγοι για την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση της τεχνολογίας είναι ότι αυτή 
παρέχει κίνητρα στους μαθητές προσελκύοντας την προσοχή τους και καλλιεργώντας 
σύνθετες δεξιότητες, βελτιώνει τις διδακτικές μεθόδους με την προσφερόμενη αλληλε-
πίδραση-ανάδραση, καθιστά παραγωγικότερη την εργασία διδασκομένων και διδασκό-
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ντων παρέχοντας άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, ενώ διασφαλίζει τον τεχνολο-
γικό-πληροφοριακό-οπτικό αλφαβητισμό των μαθητών (Μουντρίδου 2008). 

Ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας κατά τους Roblyer και Doering 

Σύμφωνα με τους Roblyer & Doering (2013), στρατηγικές όπως προσομοίωση περι-
βαλλόντων λύσης προβλημάτων, εικονοποίηση πληροφορίας, ψηφιακή αφήγηση, πε-
ριπετειώδης μάθηση σε συνεργατικά περιβάλλοντα, ηλεκτρονικές έρευνες, κριτική της 
ψηφιακής πληροφορίας, γεωεπισκόπηση είναι θεμελιώδους σημασίας για μια στοχευ-
μένη, επιτυχημένη ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην παιδευτική διαδικασία. 

Σύμφωνα πάντα με τους παραπάνω, απαραίτητα βήματα για την αποτελεσματική εν-
σωμάτωση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας είναι: ο καθορισμός του σχετικού πλεονε-
κτήματος ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία του εκάστοτε αντικειμένου, 
ο λεπτομερής σχεδιασμός της αξιολόγησης, ο ακριβής προσδιορισμός των στρατηγι-
κών διδασκαλίας, η οργάνωση και προετοιμασία της τάξης και του διδακτικού υλικού 
και η αξιολόγηση και ενδεχόμενη αναθεώρηση των στρατηγικών ενσωμάτωσης. 

Διδακτική πρόταση 

Γενικές Πληροφορίες: Τίτλος μαθήματος: «Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου», Διδακτική 
Ενότητα: Αρχαϊκή Τέχνη, Συνθήκες διδασκαλίας: Σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική βαθμίδα: Γενικό Λύκειο – Α΄ Τάξη, Σύνολο μαθητών: 20, 
Λογισμικό: Κασταλία, Ώρες διδασκαλίας: 5  

Γενικοί σκοποί: να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα δημιουργήματα της αρχαϊκής τέχνης, 
να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της, να 
υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι σε θέματα που άπτονται της τέχνης μέσω της ε-
νεργού εμπλοκής τους και της παραγωγής πρωτότυπων προϊόντων με την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών αλλά και να συνεργαστούν εποικοδομητικά σε επίπεδο ομάδας. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: γνώση του ιστορικού πλαισίου της αρχαϊκής περιόδου, ά-
νεση στη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, λογισμικά, web 2 εργαλεία) 

Φάση 1η: Καθορισμός σχετικού πλεονεκτήματος ενσωμάτωσης της τεχνολογίας 
στη διδασκαλία της αρχαϊκής τέχνης 

Το κεντρικό πρόβλημα που εντοπίζεται στη διδασκαλία του θέματος αυτού είναι η έλ-
λειψη εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με την τέχνη γενικό-
τερα αλλά και με την αρχαϊκή τέχνη ειδικότερα. Στο πρόβλημα αυτό θεωρούμε ότι οι 
σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν λύση, καθώς επιτρέπουν την προσέγγιση 
στα εικαστικά με τρόπο παραστατικό και συγχρόνως ελκυστικό. Ένα σχολικό εγχειρί-
διο, όσο πλούσιο και καλογραμμένο και αν είναι, δεν μπορεί να διαθέτει την πολυμορ-
φία και την αλληλεπιδραστικότητα που έχουν ανάγκη οι μαθητές, ώστε να εμπλακούν 
ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. 

2640

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Με αφετηρία την παραδοχή ότι η συστηματική χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου και 
γενικότερα των νέων τεχνολογιών σε παιδαγωγικές δραστηριότητες συνιστά εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα διδακτική κατάσταση, διερευνάται εδώ ο ρόλος των παραπάνω στην 
υποστήριξη της διδασκαλία θεμάτων τέχνης με την ενσωμάτωση σε αυτήν εκπαιδευτι-
κού λογισμικού και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα web 2 εργαλεία 
(Μηλιώνης & Μπαλτά, 2001). 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το λογισμικό Κασταλία, ένα μαθησιακό περιβάλλον 
διαλογικών πολυμέσων, υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο για τη διερευνη-
τική μελέτη της ιστορίας και της τέχνης με τη χρήση ιστορικών πηγών. Το λογισμικό, 
που παρέχεται δωρεάν, διαθέτει ιστορικές πηγές ως πληροφοριακό υλικό και εργαλεία 
(βιβλιοθήκες έρευνας σε βάση δεδομένων, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια) για 
την επεξεργασία των πηγών. Διαθέτει, επίσης, χώρο εργασίας, όπου μπορούν να μελε-
τηθούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες του γνωστικού αντικειμένου. Για τη μελέτη του 
αρχαίου κόσμου το διδακτικό υλικό του λογισμικού αναφέρεται στην αρχαϊκή περίοδο, 
μέρος της οποίας είναι η αρχαϊκή τέχνη. 

Για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων θα αξιοποιηθούν τα παρακάτω 
web 2 εργαλεία: dipity (www.dipity.com) για την δημιουργία χρονογραμμής, quizlet 
(www.quizlet.com) για την παραγωγή flash cards και την αυτο-αξιολόγηση, glogster 
(www.glogster.com) για την δημιουργία slide show,bubbl (www.bubbl.us) για τον νοη-
τικό χάρτη της ανακεφαλαίωσης. Απαραίτητη είναι, ακόμη, η χρήση επεξεργαστή κει-
μένου, υπολογιστικών φύλλων και εφαρμογής διαχείρισης εικόνων. 

Φάση 2: Σχεδιασμός των αξιολογήσεων 

Η επιτυχία της παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης επιβεβαιώνεται με την επίτευξη 
από πλευράς των μαθητών των αρχικών στόχων. Ως καταλληλότερη μέθοδος αξιολό-
γησης κρίνεται η διαμορφωτική, λόγω της δυνατότητας που παρέχει για παρακολού-
θηση της προόδου των μαθητών σε κάθε στάδιο της διδασκαλίας. Τα εργαλεία αξιολό-
γησης κατασκευάζονται από τον εκπαιδευτικό και είναι: ηλεκτρονικό ατομικό φύλλο 
εργασίας, διαδικτυακή εφαρμογή αυτο-αξιολόγησης με ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολ-
λαπλής επιλογής και σωστού – λάθους, ποιοτικό κριτήριο αξιολόγησης (ολιστική ρου-
μπρίκα) και κλείδα παρατήρησης συνεργατικότητας των μαθητών στις ομαδικές εργα-
σίες. 

Φάση 3η: Στρατηγικές της διδασκαλίας 

Η παρούσα διδασκαλία είναι μοναδικού θέματος και οι προτεινόμενες διδακτικές δρα-
στηριότητες είναι ατομικές και ομαδικές. Οι τελευταίες διεξάγονται σε ομάδες των 5 
μαθητών (σύνολο: 4 ομάδες Χ 5 μαθητές = 20 μαθητές). Οι δραστηριότητες που συν-
δυάζουν το καθοδηγητικό και το εποικοδομηστικό μοντέλο έχουν ως εξής: 

1η ημέρα – Προετοιμασία και πρακτική στο λογισμικό: Προκειμένου να βεβαιωθεί για 
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την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τον προτεινόμενο λογισμικό, ο διδά-
σκων προβαίνει σε επίδειξη αυτού και αξιοποιεί εγχειρίδιο χρήσης. 

2η ημέρα – Εργασία κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό: Στην παρούσα φάση ο δι-
δάσκων: Ατομική εργασία 1: α. καθοδηγεί τους μαθητές στον εντοπισμό εντός του ει-
κονικού μουσείου του λογισμικού Κασταλία των πηγών από ΙΙΙ έως και VII του σενα-
ρίου Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου, τις οποίες και θα μελετήσουν, β. ζητά από τους 
μαθητές να ταυτοποιήσουν στις εικόνες των ναών που συνιστούν τις πηγές, τα διασω-
ζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη και να συμπληρώσουν τον πίνακα του αντίστοιχου ηλε-
κτρονικού φύλλου εργασίας. 

Ατομική εργασία 2: α. καθοδηγεί τους μαθητές στον εντοπισμό εντός του εικονικού 
μουσείου του λογισμικού Κασταλία των πηγών από ΙΙ έως και VII του σεναρίου Η 
τέχνη της αρχαϊκής Αθήνας - ανάδειξη του ατόμου, τις οποίες και θα μελετήσουν, β. 
ζητά από τους μαθητές να διακρίνουν κάποια κύρια χαρακτηριστικά για την κάθε μία 
από τις αρχαϊκές κόρες που συνιστούν τις πηγές και να συμπληρώσουν τον πίνακα του 
αντίστοιχου ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας. 

Κατ’ οίκον δραστηριότητα: Ανατίθεται στους μαθητές κατ’ οίκον δραστηριότητα που 
στοχεύει στην εξοικείωσή τους με τα χρώματα των αρχαίων αγαλμάτων μέσα από το 
διασκεδαστικό ψηφιακό παιχνίδι Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο, διαθέσιμο στον ιστότοπο 
του Μουσείου Ακροπόλεως. O ρόλος του εκπαιδευτικού στην συγκεκριμένη φάση συ-
νίσταται στην υποβοήθηση των εκπαιδευομένων και καθοδήγησή τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διδακτικής ώρας για κάθε είδους πρόβλημα (γνωστικό, διαδικαστικό, τε-
χνικό ή άλλο) που θα μπορούσε να προκύψει. 

3η ημέρα – Εργασία μερικώς κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό: Ο εκπαιδευτικός 
προβαίνει σε χωρισμό των μαθητών σε τέσσερις ομάδες των πέντε, οι οποίες καλούνται 
να εκτελέσουν ανά δύο τις παρακάτω εργασίες με υποστήριξη από πλευράς του εκπαι-
δευτικού. Συγκεκριμένα ο διδάσκων: 

Ομαδική εργασία 1 / Ομάδες 1-2 : α. καθοδηγεί τους μαθητές στον εντοπισμό εντός 
του εικονικού μουσείου του λογισμικού Κασταλία των πηγών από Ι έως και VII, που 
αναπαριστάνουν κόρες από την Αττική, του σεναρίου Η τέχνη της αρχαϊκής Αθήνας - 
ανάδειξη του ατόμου, τις οποίες και θα μελετήσουν, β. ζητά από τους μαθητές, αφού 
συμπληρώσουν στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας τον πίνακα με βάση τη 
χρονολογική σειρά των γλυπτών, να κατασκευάσουν μια χρονογραμμή. 

Ομαδική εργασία 2 / Ομάδες 3-4 : α. καθοδηγεί τους μαθητές στον εντοπισμό εντός 
του εικονικού μουσείου του λογισμικού Κασταλία των πηγών Ι και II, που αναπαρι-
στάνουν κατόψεις ναών, του σεναρίου Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου - καινοτομίες 
και ανατολικές επιδράσεις, τις οποίες και θα μελετήσουν, β. ζητά από τους μαθητές, 
αφού συμπληρώσουν τον πίνακα του αντίστοιχου ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας με 
τα χαρακτηριστικά των ναών να οργανώσουν μια παρουσίασή τους με flash cards με 
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σκοπό την εμπέδωσή τους. 

Κατ’ οίκον δραστηριότητα: Ανατίθεται στους μαθητές κατ’ οίκον δραστηριότητα που 
στοχεύει στην εξοικείωσή τους με τα χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών ρυθμών των 
αρχαίων ναών μέσα από την διασκεδαστική διαδικτυακή εφαρμογή Build a temple, 
διαθέσιμη στον ιστότοπο του Βρετανικού Μουσείου. Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρου-
σιάζει το αποτέλεσμα της εργασίας της στην ολομέλεια. - Στη συγκεκριμένη φάση ο 
εκπαιδευτικός ασκεί υποστηρικτικό ρόλο και οι μαθητές εκπονούν ομαδικά και με σχε-
τική αυτονομία τις δραστηριότητες. 

4η ημέρα – Αυτόνομη εργασία μαθητών ανεξάρτητα από τον εκπαιδευτικό: Ζητείται 
από τις ομάδες να προβούν σε συλλογή, από την ήδη εμπλουτισμένη από τους ίδιους 
τους μαθητές βάση του εικονικού μουσείου του λογισμικού Κασταλία, οπτικού υλικού 
σχετικού με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς ναών (ομάδες 1-2) και τις αρχαϊκές κόρες 
(ομάδες 3-4), κατηγοριοποίησή του, δημιουργία νέας θεματικής πινακοθήκης εντός του 
λογισμικού και παρουσίασή του υλικού σε αντίστοιχα slide shows. Στη συνέχεια κάθε 
ομάδα παρουσιάζει το αποτέλεσμα της εργασίας της στην ολομέλεια. Στην παρούσα 
φάση ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει μόνο όταν χρειαστεί. 

Η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με ατομική δραστηριότητα αυτο-αξιολόγησης στην 
θεματική της διδαχθείσας ενότητας μέσω web 2.0 εργαλείου που παρέχει άμεση ανα-
τροφοδότηση σε ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους. 

5η ημέρα – Εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων, Συζήτηση, Ανακεφαλαίωση: Στη διάρ-
κεια της τελευταίας διδακτικής ώρας διεξάγεται συζήτηση επί των αποτελεσμάτων α-
ξιολόγησης των επιμέρους ομαδικών εργασιών με ρουμπρίκα (ετερο-αξιολόγηση), πα-
ρουσιάζονται και αναλύονται από τον εκπαιδευτικό τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των e-portfolios, διανέμεται στους μαθητές ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της 
όλης διδακτικής διαδικασίας, γίνεται ανακεφαλαίωση με τη χρήση νοητικών χαρτών, 
ανατίθεται στους μαθητές κατ’ οίκον δραστηριότητα μετα-γνωστικού χαρακτήρα σχε-
τική με την διδαχθείσα ενότητα. 

Φάση 4η: Οργάνωση και προετοιμασία της τάξης και του διδακτικού υλικού 

Στη φάση αυτή και καθώς το μάθημα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο Εργαστή-
ριο Πληροφορικής ο εκπαιδευτικός: ■ Φροντίζει για τη σωστή διαρρύθμιση του χώρου 
■ Εγκαθιστά το λογισμικό στις μονάδες Η/Υ ■ Σχεδιάζει τα ηλεκτρονικά φύλλα εργα-
σιών-δραστηριοτήτων και τους νοητικούς χάρτες για την ανακεφαλαίωση ■ Αναζητεί 
το κατάλληλο ερέθισμα ως αφόρμηση κατά την έναρξη της διδασκαλίας. 

Φάση 5η: Αξιολόγηση και αναθεώρηση των στρατηγικών ενσωμάτωσης 

Ο εκπαιδευτικός θα συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να καταλήξει σε συμπερά-
σματα για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης που σχεδίασε και 
υλοποίησε μέσω: ■ Αναστοχασμών: Αξιοποίησαν όλοι οι μαθητές ικανοποιητικά τις 
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νέες τεχνολογίες και τη δυναμική των ομάδων κατά τις ομαδο-συνεργατικές δραστη-
ριότητες; Επέδειξαν προθυμία για ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
Κατάφεραν να δημιουργήσουν άρτια πρωτότυπα έργα; Παρείχα την απαιτούμενη υπο-
στήριξη στους μαθητές σε κάθε φάση της διδασκαλίας; Υπήρχαν αστοχίες ως προς τον 
σχεδιασμό της διδασκαλίας (χρόνος, υλικά, είδος δραστηριοτήτων); ■ Ανώνυμου ερω-
τηματολογίου: Αυτό συμπληρώνεται από τον κάθε μαθητή ως μέσο ανατροφοδότησης 
του εκπαιδευτικού για την έκβαση της διδασκαλίας του. ■ Των δεδομένων επίδοσης 
των μαθητών: Το ποσοστό των μαθητών που κατάφεραν υψηλές επιδόσεις είναι σημα-
ντικό στοιχείο, καθώς αποτελεί κριτήριο επίτευξης των αρχικών στόχων κάθε εκπαι-
δευτικής παρέμβασής. 

Συμπεράσματα 

Η εξοικείωση των μαθητών της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου με την αρχαϊκή τέχνη και η 
συνειδητοποίηση της σημασίας της μέσα από μία πληθώρα προσεκτικά αρθρωμένων 
δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την ενεργό και δημιουργική εμπλοκή των 
διδασκομένων με τη χρήση της τεχνολογίας είναι ο στόχος της παρούσας διδακτικής 
πρότασης. Επελέγη γι’ αυτό το μοντέλο ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
στη διδασκαλία των Roblyer και Doering ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό, καθώς, 
βασιζόμενο στην θεμελιώδη αρχή πως οι χρήσεις της τεχνολογίας θα πρέπει να 
εξυπηρετούν συγκεκριμένες διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες, διασφαλίζει την 
παρακίνηση του ενδιαφέροντος και της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στο 
προτεινόμενο βιωματικό πλαίσιο μάθησης. 
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ypararas@gmail.com 

Περίληψη 

Πρόκειται για μία διδακτική πρόταση της 5Β ενότητας «Τελικές και Αιτιολογικές Προ-
τάσεις» του σχολικού εγχειριδίου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου η 
οποία πραγματοποιείται στο εργαστήριο Πληροφορικής με τη βοήθεια λογισμικών και 
διαδικτύου. Οι μαθητές υλοποιούν απλές δραστηριότητες με στόχο να διδαχθούν με 
επαγωγικό τρόπο συντακτικές δομές της νεοελληνικής, βασιζόμενοι περισσότερο στην 
ερευνητική περιέργειά τους και λιγότερο στην καθοδήγηση του διδάσκοντα. Με βάση 
τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους θα επιχειρήσουν να διατυπώσουν κανόνες και 
να καταλήξουν σε διαπιστώσεις, που αφορούν τις δευτερεύουσες τελικές και αιτιολο-
γικές προτάσεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συντακτικό, τελικές, αιτιολογικές προτάσεις  

Εισαγωγή 

Το θέμα του σεναρίου (ΙΤΥ, Τ. Ε. (2010) Τεύχος 3, σελ. 331-338) αποτελεί μέρος της 
ύλης του σχολικού εγχειριδίου «Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου», έχει χρονική 
διάρκεια 4 διδακτικές ώρες και εμπλέκονται σε αυτό δύο γνωστικά αντικείμενα: η Νέα 
Ελληνική Γλώσσα και η Πληροφορική. Εκ μέρους του διδάσκοντος, η πειραματική και 
ανανεωτική διάθεση όσο και η διαθεματική αντίληψη στη διδασκαλία θεωρούνται προ-
απαιτούμενα για την επιτυχή υλοποίηση της πρότασης. Από την προηγούμενη διδα-
κτική ώρα ο διδάσκων ενημερώνει τους μαθητές ότι το μάθημα θα διεξαχθεί στο εργα-
στήριο της Πληροφορικής και τους ανακοινώνει την ομάδα στην οποία ο καθένας ανή-
κει, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και τον τρόπο αξιολόγησης του έργου τους. 
Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να γνωρίζει το διδακτικό αντικείμενο, να έχει προετοιμά-
σει τις πηγές του και να έχει πολύ καλή γνώση των ηλεκτρονικών μέσων. Από την 
πλευρά τους, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τον χειρισμό των ηλεκτρονικών ερ-
γαλείων για την εκπόνηση των εργασιών τους. 

Απαιτούμενο λογισμικό 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (διαδίκτυο), λογισμικό 
επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, λογισμικό σχεδιασμού εννοιολογι-
κών χαρτών CmapTools.  

Στόχοι 
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Παιδαγωγικοί 

 Επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να ενθαρρυνθούν να εκφράζουν την άποψή τους και να ακούει ο ένας τον άλ-
λον με σχέση ισοτιμίας, ώστε να παράγουν λόγο που να μπορεί να αξιοποιηθεί 
για διδακτικούς σκοπούς. 

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσα από την αξιολόγηση του όγκου των πλη-
ροφοριών.  

• Να συνειδητοποιήσουν την αξία της συνεργασίας μέσα από την ανάληψη και 
υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων.  

• Να καλλιεργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές 
τους, ώστε να δημιουργήσουν κλίμα γόνιμης αλληλεπίδρασης. (Κατσαρού Ε., 
Μαγγανά Α., Σκιά Α., Τσέλιου Β. (2014), σελ. 8)  

Γνωστικοί 

• Να κατακτήσουν τη δομή και τη λειτουργία του υποταγμένου λόγου, ώστε να 
τον χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευχέρεια. Ειδικότερα: α) να αναγνωρίζουν 
εύκολα μέσα στο νεοελληνικό κείμενο τις τελικές και αιτιολογικές προτάσεις 
από τον τρόπο εισαγωγής τους και από το ρήμα εξάρτησης, β) να κατανοούν τη 
λειτουργία τους στο λόγο.  

• Να αντιληφθούν ότι οι συντακτικοί κανόνες της γλώσσας δεν είναι αυθαίρετοι 
αλλά συνάγονται επαγωγικά από παρατηρήσεις στα ίδια τα κείμενα. (ΙΤΥ, Τ. 
Ε. (2010) Τεύχος 3, σελ. 315-316) 

Τεχνολογικοί 

• Να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν ανοιχτά διαδικτυακά πε-
ριβάλλοντα, όπως η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. (ΙΤΥ, Τ. Ε. (2010) Τεύχος 
3, σελ. 302-320) 

• Να εξοικειωθούν με τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως Σώματα Κειμένων και λο-
γισμικά (επεξεργασίας κειμένου, προβολής παρουσιάσεων, δημιουργίας εν-
νοιολογικών χαρτών) 

Διδακτική προσέγγιση 

Στο σενάριο χρησιμοποιείται η διερευνητική και επαγωγική μέθοδος στην πορεία 
διαμόρφωσης ομαδικών προϊόντων, ενώ το διατρέχουν οι αρχές της ανακαλυπτικής 
μάθησης και της συνεργατικής έρευνας. Στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης, η 
συνεργασία και η ανάληψη ρόλων από τους μαθητές μέσα στην ομάδα, δίνει 
προσωπικό νόημα στην αναζήτηση και βιωματικό χαρακτήρα στην οικοδόμηση της 
γνώσης, στοιχεία που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με την παραδοσιακή μορφή 
διδασκαλίας, στην οποία η εμπέδωση της γνώσης πηγάζει από μια δασκαλοκεντρική 
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παρουσίαση. Στόχος της διδακτικής πρότασης δεν είναι η παραγωγή 
προκατασκευασμένων συμπερασμάτων και η χρήση του υπολογιστή και του 
διαδικτύου ως απλών συμπληρωμάτων του σχολικού εγχειριδίου, αλλά η 
συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο ελεύθερης έρευνας και 
προβληματισμού με πλήθος πληροφοριών τις οποίες ο μαθητής μπορεί να εντοπίσει 
κριτικά και να τις αξιοποιήσει δημιουργικά. Ο διδάσκων διεπιδρά με τους μαθητές του 
σύμφωνα με τον νέο του ρόλο, αυτόν δηλαδή του καθοδηγητή και εμψυχωτή, ωθώντας 
τους σταθερά στην ανακάλυψη και οικοδόμηση της νέας γνώσης. Τα φύλλα εργασίας 
είναι δομημένα σύμφωνα με τις αρχές του οικοδομισμού και οι μαθητές προβαίνουν σε 
αναζήτηση, επιλογή και αξιολόγηση της πληροφορίας, ανακαλώντας εν μέρει την 
προϋπάρχουσα γνώση τους (Piaget). Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ 
συνεργάζονται, προβληματίζονται και διαλέγονται με το υλικό τους, ενώ σημαντική 
είναι η προσπάθεια να διατυπώσουν οι ίδιοι συμπεράσματα και κανόνες της 
νεοελληνικής γλώσσας, αλλά και να κοινοποιήσουν τη νέα αυτή γνώση στους 
συμμαθητές τους, προάγοντας έτσι τη μαθητική αυτενέργεια (Brüner). H γνώση 
οικοδομείται σταδιακά και οι γλωσσικές δεξιότητες καλλιεργούνται σε αυθεντικές 
επικοινωνιακές καταστάσεις. Οι μαθητές λειτουργούν βιωματικά, καθώς 
αναλαμβάνουν ρόλους και εργάζονται ομαδικά (Vigotsky). (ΙΤΥ, Τ. Ε. (2010) Τεύχος 
1, σελ. 28-32) 

Οργάνωση τάξης 

Οι μαθητές συνεργάζονται στο σχολικό εργαστήριο χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσ-
σάρων ατόμων (συνολικό δυναμικό 24 μαθητές, δύο σε κάθε υπολογιστή) σύμφωνα με 
τα φύλλα εργασίας που τους δίνονται και πρέπει να εκπονήσουν. 

Πορεία δραστηριοτήτων 

1η διδακτική ώρα 

 Προκειμένου να εφαρμοστεί το σενάριο οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πρωτίστως 
το περιβάλλον της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, γι’ αυτό αυτή την ώρα χρειάζεται 
να γίνει ξενάγηση στην ιστοσελίδα και εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά εργαλεία 
της, πιο συγκεκριμένα με τα Σώματα Κειμένων. Οι μαθητές προσέρχονται στο εργα-
στήριο Πληροφορικής χωρισμένοι από τον διδάσκοντα στις έξι ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων και κάθονται δύο ανά υπολογιστή. Περιηγούνται στο περιβάλλον της Πύλης 
και ο διδάσκων τούς υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πραγματοποιούν 
αναζητήσεις. Εν συνεχεία παρουσιάζει στους μαθητές το λογισμικό δημιουργίας εν-
νοιολογικών χαρτών Cmaptools, για να εξοικειωθούν με αυτό.  

2η και 3η διδακτική ώρα 

Τις δύο επόμενες ώρες οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους, ερευνώντας και επε-
ξεργαζόμενοι κριτικά πληροφορίες από το διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στις 
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ομάδες διαφορετικό φύλλο εργασίας σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου κειμένου και 
τους ανατίθεται η διερεύνηση των τελικών και των αιτιολογικών προτάσεων. Κάθε ο-
μάδα επισκέπτεται την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα στη διεύθυνση www.greek-
language.gr ακολουθώντας τη δική της πορεία σύμφωνα με το φύλλο εργασίας. Συγκε-
κριμένα, η 1η ομάδα, ακολουθώντας την πορεία Νέα Ελληνική → Εργαλεία → Σώματα 
Κειμένων → Διδακτικά Βιβλία Π.Ι., αναζητά και καταγράφει (με αντιγραφή και επι-
κόλληση) σε ένα αρχείο Word αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών προ-
τάσεων που εισάγονται με τους συνδέσμους «να», «για να». Στο ίδιο αρχείο οι μαθητές 
εισάγουν δύο πίνακες: Στον πρώτο διαχωρίζουν τις δευτερεύουσες σε ονοματικές και 
επιρρηματικές, αφού διακρίνουν ποιες από αυτές απαντούν στην ερώτηση «ποιος, 
ποιον, τι;» και ποιες στην ερώτηση «για ποιο σκοπό;». Στον δεύτερο σημειώνουν τον 
τρόπο εισαγωγής των επιρρηματικών προτάσεων και τη σχέση τους με την κύρια. Η 2η 
ομάδα, ακολουθώντας την πορεία Νέα Ελληνική → Εργαλεία → Σώματα Κειμένων → 
Διδακτικά Βιβλία Π.Ι., αναζητά και καταγράφει (με αντιγραφή και επικόλληση) σε ένα 
αρχείο Word αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών προτάσεων που εισά-
γονται με τον σύνδεσμο «να» (=«για να»). Στο ίδιο αρχείο εισάγει πίνακα όπου έπειτα 
από διερεύνηση των προτάσεων καταγράφει τις διαπιστώσεις της για τις τελικές προ-
τάσεις (επιρρηματική σχέση, τρόπος εισαγωγής, έγκλιση ρημάτων εκφοράς, σημασία 
ρημάτων εξάρτησης, συντακτικός ρόλος). Η 3η ομάδα, ακολουθώντας την πορεία Νέα 
Ελληνική → Εργαλεία → Σώματα Κειμένων → εφημερίδα «Μακεδονία», αναζητά και 
καταγράφει (με αντιγραφή και επικόλληση) σε ένα αρχείο Word αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα με τις προθετικές φράσεις «εξαιτίας + γεν.», «λόγω + γεν.» Στο ίδιο αρ-
χείο οι μαθητές εισάγουν πίνακα στον οποίο αντικαθιστούν τις προθετικές φράσεις με 
δικές τους ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις, τις οποίες χαρακτηρίζουν ονοματικές 
ή επιρρηματικές, αφού ελέγξουν αν απαντούν στην ερώτηση «για ποιο λόγο;». Εν συ-
νεχεία, επισκέπτονται τη διεύθυνση http://dschool.edu.gr/ ( Φωτόδεντρο Ψηφιακό Σχο-
λείο → διαδραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → διδακτικά πακέτα → ΝΕ 
Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου → σελ.104 ) και εντοπίζουν τους σημασιολογικά ισοδύναμους 
με τις προθετικές φράσεις συνδέσμους, για να αναζητήσουν στην ίδια εφημερίδα δευ-
τερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με αυτούς. Τέλος, εισάγουν νέο πίνακα στον ο-
ποίο τις καταγράφουν (με αντιγραφή και επικόλληση) και σημειώνουν τον τρόπο εισα-
γωγής και τη σχέση τους με την κύρια. Η 4η ομάδα, ακολουθώντας την πορεία Νέα 
Ελληνική → Εργαλεία → Σώματα Κειμένων → εφημερίδα «Τα Νέα», αναζητά και 
καταγράφει (με αντιγραφή και επικόλληση) σε ένα αρχείο Word αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα δευτερευουσών προτάσεων που εισάγονται με συνδέσμους νοηματικά 
ισοδύναμους με την έκφραση «μια και». Προηγουμένως, για να τους εντοπίσει, επι-
σκέπτεται τη διεύθυνση http://dschool.edu.gr/ ( Φωτόδεντρο Ψηφιακό Σχολείο → δια-
δραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → διδακτικά πακέτα → ΝΕ Γλώσσα Α΄ 
Γυμνασίου → σελ.104 ). Κατόπιν στο ίδιο αρχείο εισάγει πίνακα, όπου έπειτα από διε-
ρεύνηση των προτάσεων καταγράφει τις διαπιστώσεις της σχετικά με τις αιτιολογικές 
προτάσεις (επιρρηματική σχέση, τρόπος εισαγωγής, έγκλιση ρημάτων εκφοράς, συντα-
κτικός ρόλος). Η 5η ομάδα, ακολουθώντας την πορεία Νέα Ελληνική → Εργαλεία → 
Σώματα Κειμένων → εφημερίδα «Τα Νέα», αναζητά και καταγράφει (με αντιγραφή 
και επικόλληση) σε ένα αρχείο Word αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών 
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προτάσεων που εισάγονται με «γιατί», που σε μερικές ισοδυναμεί με «αφού», «ε-
πειδή». Στο ίδιο αρχείο οι μαθητές εισάγουν δύο πίνακες: Στον πρώτο διαχωρίζουν τις 
δευτερεύουσες σε ονοματικές και επιρρηματικές, αφού διακρίνουν ποιες από αυτές α-
παντούν στην ερώτηση «ποιος, ποιον, τι;» και ποιες στην ερώτηση «για ποιο λόγο;». 
Κατόπιν ερευνούν α) τη σχέση όσων χαρακτήρισαν επιρρηματικές με την κύρια, β) 
γιατί στις ονοματικές το «γιατί» δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη νοηματικά ισο-
δύναμη λέξη, και σημειώνουν τα αποτελέσματά στον δεύτερο πίνακα. Η 6η ομάδα, α-
κολουθώντας την πορεία Νέα Ελληνική → Εργαλεία → Σώματα Κειμένων → εφημε-
ρίδα «Μακεδονία», αναζητά και καταγράφει (με αντιγραφή και επικόλληση) σε ένα 
αρχείο Word αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών προτάσεων που εισά-
γονται με «που», σε μερικές από τις οποίες το «που» ισοδυναμεί με την αντωνυμία «ο 
οποίος» στα τρία της γένη. Στο ίδιο αρχείο οι μαθητές εισάγουν δύο πίνακες: Στον 
πρώτο διαχωρίζουν τις δευτερεύουσες σε ονοματικές και επιρρηματικές, αφού διακρί-
νουν ποιες από αυτές προσδιορίζουν ονοματικό όρο της κύριας και ποιες συμπληρώ-
νουν τη σημασία του ρήματος, δίνοντας μια πληροφορία. Κατόπιν ερευνούν α) τη 
σχέση όσων χαρακτήρισαν επιρρηματικές με την κύρια και τη σημασία των ρημάτων 
εξάρτησης, β) γιατί στις ονοματικές το «που» δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη 
νοηματικά ισοδύναμη λέξη, και σημειώνουν τα αποτελέσματα στον δεύτερο πίνακα. 

Αφού κάθε ομάδα ολοκληρώσει τις προηγούμενες δραστηριότητες, διατυπώνει γραμ-
ματικούς κανόνες και συμπεράσματα: Οι ομάδες 1 και 2 τον γραμματικό κανόνα των 
τελικών προτάσεων, οι 3 και 4 των αιτιολογικών, οι 5 και 6 τα συμπεράσματά τους σχε-
τικά με τη διάκριση τελικών και αιτιολογικών προτάσεων από δευτερεύουσες που ει-
σάγονται με τον ίδιο τρόπο. Τους κανόνες επιβεβαιώνουν όλες οι ομάδες από τη Γραμ-
ματική ΝΕΓ Γυμνασίου http://dschool.edu.gr/ ( Φωτόδεντρο Ψηφιακό Σχολείο → δια-
δραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → διδακτικά πακέτα → ΝΕ Γλώσσα Α΄ 
Γυμνασίου → Γραμματική ΝΕΓ Γυμνασίου ) και αποθηκεύουν τα συμπεράσματά τους. 
Τα συμπεράσματα σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα σε πλάγιες ερωτηματικές ή ανα-
φορικές επιθετικές και αιτιολογικές προτάσεις, επιβεβαιώνουν από το σχολικό εγχειρί-
διο της ΝΕΓ και τα αποθηκεύουν. Βάσει αυτών ένας εκπρόσωπος από τις δύο πρώτες 
ομάδες και ένας από τις υπόλοιπες, χρησιμοποιώντας το λογισμικό CmapTools, δη-
μιουργούν δύο εννοιολογικούς χάρτες - έναν για κάθε είδος προτάσεων - στους οποίους 
αποτυπώνουν τα συμπεράσματα όλων των ομάδων και αποθηκεύουν τους χάρτες ως 
εικόνες, για να δημιουργήσουν την επόμενη ώρα μία παρουσίαση με το αντίστοιχο λο-
γισμικό. Η οπτικοποίηση των συμπερασμάτων, αφενός, αποτελεί εναλλακτική αναπα-
ράσταση της νέας γνώσης που απέκτησαν οι μαθητές με την προσωπική τους διερεύ-
νηση, αφετέρου, βοηθά όλες τις ομάδες να την αφομοιώσουν.  

4η διδακτική ώρα 

Την ώρα αυτή ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας με τη βοήθεια των εννοιολογικών χαρτών 
παρουσιάζει στο σύνολο της τάξης τα αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας του. Εν 
συνεχεία ο καθηγητής συζητά με τους μαθητές, ώστε να προκύψει η σύνθεση των 
επιμέρους εργασιών και η ανακεφαλαίωση του νέου μαθήματος. 
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αφορά συνολικά την κάθε ομάδα και βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια: 
α) αν οι μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις σχετικές με κάθε δραστηριότητα πληροφορίες 
στο ανοιχτό διερευνητικό περιβάλλον της Πύλης, β) αν έχουν ανταποκριθεί με 
πληρότητα σε όλες τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας, γ) αν έχουν αξιοποιήσει 
τις δυνατότητες της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δ) αν οι εργασίες έχουν 
προκύψει από συνεργασία, αμοιβαία συνεισφορά και ανταλλαγή απόψεων όλων των 
μελών κάθε ομάδας.  

Αναστοχασμός 

Υλοποιώντας παρόμοιες διδακτικές προτάσεις που αφορούν και τα υπόλοιπα είδη ε-
πιρρηματικών ή ονοματικών προτάσεων στη διάρκεια της χρονιάς, οι μαθητές θα μπο-
ρούσαν να δημιουργήσουν μια συλλογή εργασιών τους για τις σημαντικές συντακτικές 
δομές της νέας ελληνικής. 
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Φύλλα εργασίας 

1ο φύλλο εργασίας 

Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-
language.gr) και να χρησιμοποιήσετε τα Σώματα Κειμένων. (Νέα Ελληνική → Εργα-
λεία → Σώματα Κειμένων → Διδακτικά Βιβλία Π.Ι.) 

Να αναζητήσετε έξι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών προτάσεων που 
εισάγονται με «να» και να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο Word, προσέχοντας: α) την 
εμφάνιση του «να». Να μην είναι το δεικτικό μόριο ή τονισμένο «να»  β) το «να» να 
εμφανίζεται με τα συμφραζόμενά του και χωρίς επιλογή θεματικής ενότητας / κειμενι-
κού είδους  γ) μετά την «εμφάνιση λέξης» θα επιλέξετε τον τετραψήφιο αριθμό στην 
αρχή  των συμφραζομένων, θα διαβάσετε προσεκτικά την πλήρη πρόταση και  κατόπιν 
θα καταγράψετε τις δευτερεύουσες. Στις τρεις από αυτές το «να» να ισοδυναμεί με το 
«για να»  δ) να αποθηκεύσετε το αρχείο σας (Word) στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ  

Στο ίδιο αρχείο να εισαγάγετε πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα:  

δευτερεύουσα πρόταση εισάγεται με ονοματική/επιρρηματική 
 να  
 να  

 να  
 να (= για να)  
 να (= για να)  
 να (= για να)  

Να αντιγράψετε τις προτάσεις που έχετε αποθηκεύσει στη σωστή θέση. Ποιες από τις 
παραπάνω δευτερεύουσες απαντούν στην ερώτηση «ποιος, ποιον, τι»; Ποιες στην ερώ-
τηση «για ποιο σκοπό»; Να τις διακρίνετε σε δύο ομάδες που θα ονομάσετε ονοματικές 
και επιρρηματικές αντίστοιχα. Τι δηλώνουν αυτές που χαρακτηρίσατε επιρρηματικές; 

Να καταγράψετε τις διαπιστώσεις σας από τις δραστηριότητες 4 και 5 σε νέο πίνακα 
διαμορφωμένο ως εξής: 

δευτερεύουσα τελική πρόταση εισάγεται με δηλώνει 

   
   
   

Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα να διατυπώσετε τον γραμματικό κα-
νόνα για τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις.  

Να επιβεβαιώσετε τον κανόνα από τη Γραμματική ΝΕΓ (http://dschool.edu.gr/) (Φω-
τόδεντρο Ψηφιακό Σχολείο → διαδραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → δι-
δακτικά πακέτα → ΝΕ Γλώσσα Α΄ Γ/σίου → Γραμματική ΝΕΓ Γυμνασίου → 5.2.β 
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Τελικές προτάσεις, σελ.149) και να αποθηκεύσετε και τα τελευταία σας συμπερά-
σματα.  

 2ο φύλλο εργασίας 

Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-
language.gr) και να χρησιμοποιήσετε τα Σώματα Κειμένων. (Νέα Ελληνική → Εργα-
λεία → Σώματα Κειμένων → Διδακτικά Βιβλία Π.Ι.) 

Να αναζητήσετε τέσσερα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών προτά-
σεων που εισάγονται με «να» και να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο Word, προσέχο-
ντας:  α) την εμφάνιση του «να». Να μην είναι το δεικτικό μόριο ή τονισμένο «να»  β) 
το «να» να εμφανίζεται με τα συμφραζόμενά του και χωρίς επιλογή  θεματικής ενότη-
τας / κειμενικού είδους  γ) μετά την «εμφάνιση λέξης» θα επιλέξετε τον τετραψήφιο 
αριθμό στην  αρχή των συμφραζομένων, θα διαβάσετε προσεκτικά την πλήρη πρόταση  
και κατόπιν θα καταγράψετε τις δευτερεύουσες, στις οποίες το «να» να   ισοδυναμεί με 
το «για να»   δ) να αποθηκεύσετε το αρχείο σας (Word) στην επιφάνεια εργασίας του 
Η/Υ  

Να διερευνήσετε, τώρα, τα ακόλουθα ερωτήματα:  α. Τι δηλώνουν οι πιο πάνω δευτε-
ρεύουσες;  β. Με ποιους συνδέσμους εισάγονται;  γ. Σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα 
ρήματα με τα οποία εκφέρονται;   δ. Τι εκφράζουν (π.χ. κίνηση, πράξη, κ.ο.κ.) τα ρή-
ματα από τα οποία  εξαρτώνται οι δευτερεύουσες;   ε. Τι συντακτικό ρόλο παίζουν; 

Να εισαγάγετε πίνακα στο ίδιο αρχείο σύμφωνα με το υπόδειγμα, να αντιγράψετε τις 
προτάσεις που έχετε αποθηκεύσει και να καταγράψετε τις  διαπιστώσεις σας. 

δευτερεύουσα  

τελική πρόταση 

δηλώνει εισάγεται  

με 

εκφέρεται 

(έγκλιση) 

το ρήμα εξάρτησης  

εκφράζει 

λειτουργεί 

 ως 
      
      
      
      

Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα να διατυπώσετε τον γραμματικό κα-
νόνα για τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις.  

Να επιβεβαιώσετε τον κανόνα από τη Γραμματική ΝΕΓ (http://dschool.edu.gr/) (Φω-
τόδεντρο Ψηφιακό Σχολείο → διαδραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → δι-
δακτικά πακέτα → ΝΕ Γλώσσα Α΄ Γ/σίου → Γραμματική ΝΕΓ Γυμνασίου → 5.2.β 
Τελικές προτάσεις, σελ.149) και να αποθηκεύσετε και τα τελευταία σας συμπερά-
σματα. 

 

 

2652

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/


3ο φύλλο εργασίας 

Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-
language.gr) και να χρησιμοποιήσετε τα Σώματα Κειμένων. (Νέα Ελληνική → Εργα-
λεία → Σώματα Κειμένων → εφημερίδα «Μακεδονία») 

Να αναζητήσετε από ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα με τις προθετικές φράσεις «ε-
ξαιτίας + γεν.», «λόγω + γεν.» και να τα καταγράψετε σε ένα αρχείο Word, προσέχο-
ντας: α) οι φράσεις να εμφανίζονται με τα συμφραζόμενά τους και χωρίς επιλογή θε-
ματικής ενότητας / κειμενικού είδους β) μετά την «εμφάνιση λέξης» θα επιλέξετε τον 
τετραψήφιο αριθμό στην αρχή των συμφραζομένων, θα διαβάσετε προσεκτικά την 
πλήρη πρόταση και κατόπιν θα την καταγράψετε σε ένα αρχείο Word γ) να αποθηκεύ-
σετε το αρχείο σας (Word) στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ  

Στο ίδιο αρχείο να εισαγάγετε πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα στον οποίο:  α) να 
αντιγράψετε τις φράσεις που έχετε αποθηκεύσει  β) να τις αντικαταστήσετε με δικές 
σας ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις γ) να ελέγξετε αν και οι δικές σας δευτερεύ-
ουσες απαντούν στην ερώτηση «για ποιο λόγο» δ) να τις χαρακτηρίσετε ονοματικές ή 
επιρρηματικές 

φράσεις που απαντούν στην ερώ-
τηση «για ποιο λόγο» 

ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση ονοματική/επιρρηματική 

   
   

Να αναζητήσετε στην εφημερίδα «Μακεδονία» τέσσερις δευτερεύουσες που εισάγο-
νται με συνδέσμους νοηματικά ισοδύναμους με τις πιο πάνω προθετικές φράσεις, δια-
φορετικούς μεταξύ τους βλ. πίνακα συνδέσμων στη δ/νση http://dschool.edu.gr/ (Φω-
τόδεντρο Ψηφιακό Σχολείο → διαδραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → δι-
δακτικά πακέτα → ΝΕ Γλώσσα Α΄ Γ/σίου → Γραμματική ΝΕΓ Γυμνασίου, σελ.104) 
και να τις καταγράψετε σε νέο πίνακα διαμορφωμένο ως εξής: 

δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση εισάγεται με δηλώνει 

   
   
   
   

Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα να διατυπώσετε τον γραμματικό κα-
νόνα για τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις.  

Να επιβεβαιώσετε τον κανόνα από τη Γραμματική ΝΕΓ (http://dschool.edu.gr/) (Φω-
τόδεντρο Ψηφιακό Σχολείο → διαδραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → δι-
δακτικά πακέτα → ΝΕ Γλώσσα Α΄ Γ/σίου → Γραμματική ΝΕΓ Γυμνασίου → 5.2.β 
Αιτιολογικές προτάσεις, σελ.148) και να αποθηκεύσετε και τα τελευταία σας συμπε-
ράσματα. 
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4ο φύλλο εργασίας 

Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-
language.gr) και να χρησιμοποιήσετε τα Σώματα Κειμένων. (Νέα Ελληνική → Εργα-
λεία → Σώματα Κειμένων → εφημερίδα «Τα Νέα») 

Να αναζητήσετε τέσσερα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών προτά-
σεων που εισάγονται με συνδέσμους νοηματικά ισοδύναμους με την έκφραση «μια 
και» βλ. πίνακα συνδέσμων στη δ/νση http://dschool.edu.gr/ (Φωτόδεντρο Ψηφιακό 
Σχολείο → διαδραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → διδακτικά πακέτα → ΝΕ 
Γλώσσα Α΄ Γ/σίου → Γραμματική ΝΕΓ Γυμνασίου, σελ.104) και να τις καταγράψετε 
σε ένα αρχείο Word, προσέχοντας: α) οι σύνδεσμοι να εμφανίζονται με τα συμφραζό-
μενά τους και χωρίς επιλογή θεματικής ενότητας / κειμενικού είδους  β) μετά την «εμ-
φάνιση λέξης» θα επιλέξετε τον τετραψήφιο αριθμό στην αρχή των συμφραζομένων, 
θα διαβάσετε προσεκτικά την πλήρη πρόταση και κατόπιν θα καταγράψετε τις δευτε-
ρεύουσες που έχετε επιλέξει γ) να αποθηκεύσετε το αρχείο σας (Word) στην επιφάνεια 
εργασίας του Η/Υ  

Να διερευνήσετε, τώρα, τα ακόλουθα ερωτήματα:  α. Τι δηλώνουν οι πιο πάνω δευτε-
ρεύουσες;  β. Με ποιους συνδέσμους εισάγονται;  γ. Σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα 
ρήματα με τα οποία εκφέρονται;   δ. Τι συντακτικό ρόλο παίζουν;  

Να εισαγάγετε πίνακα στο ίδιο αρχείο σύμφωνα με το υπόδειγμα, να αντιγράψετε τις 
προτάσεις που έχετε αποθηκεύσει και να καταγράψετε τις διαπιστώσεις σας. 

δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση δηλώνει Εισάγεται 
με 

Εκφέρεται  
(έγκλιση) 

Λειτουργεί 
ως 

     
     
     
     
Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα να διατυπώσετε τον γραμματικό κα-
νόνα για τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις.  

Να επιβεβαιώσετε τον κανόνα από τη Γραμματική ΝΕΓ (http://dschool.edu.gr/) (Φω-
τόδεντρο Ψηφιακό Σχολείο → διαδραστικά σχολικά βιβλία → υλικό ανά τάξη → δι-
δακτικά πακέτα → ΝΕ Γλώσσα Α΄ Γ/σίου → Γραμματική ΝΕΓ Γυμνασίου → 5.2.β 
Αιτιολογικές προτάσεις, σελ.148) και να αποθηκεύσετε και τα τελευταία σας συμπε-
ράσματα. 

5ο φύλλο εργασίας 

Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα  (www.greek-
language.gr) και να χρησιμοποιήσετε τα Σώματα Κειμένων. (Νέα  Ελληνική → Εργα-
λεία → Σώματα Κειμένων → εφημερίδα «Τα Νέα») 
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Να αναζητήσετε τρία αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών προτάσεων  
που εισάγονται με «γιατί» και να τα καταγράψετε σε αρχείο Word, προσέχοντας:   α) 
το «γιατί» να εμφανίζεται με τα συμφραζόμενά του και χωρίς επιλογή θεματικής  ενό-
τητας / κειμενικού είδους  β) μετά την «εμφάνιση λέξης» θα επιλέξετε τον τετραψήφιο 
αριθμό στην αρχή των  συμφραζομένων, θα διαβάσετε προσεκτικά την πλήρη πρόταση 
και κατόπιν θα  καταγράψετε τις δευτερεύουσες. Στις δύο από αυτές το «γιατί» να ισο-
δυναμεί με   «αφού», «επειδή»   γ) να αποθηκεύσετε το αρχείο σας (Word) στην επι-
φάνεια εργασίας του Η/Υ  

Στο ίδιο αρχείο να εισαγάγετε πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα:  

δευτερεύουσα πρόταση εισάγεται με ονοματική/επιρρηματική 
 γιατί  
 γιατί (=αφού)  
 γιατί (=επειδή)  
Να αντιγράψετε τις προτάσεις που έχετε αποθηκεύσει στη σωστή θέση. Ποιες από  τις 
παραπάνω δευτερεύουσες απαντούν στην ερώτηση «ποιος, ποιον, τι»; Ποιες  στην ε-
ρώτηση «για ποιο λόγο»; Να τις διακρίνετε σε δύο ομάδες που θα ονομάσετε  ονομα-
τικές και επιρρηματικές αντίστοιχα.  

Να διερευνήσετε, τώρα, τα ακόλουθα ερωτήματα:  α. Τι δηλώνουν αυτές που χαρακτη-
ρίσατε επιρρηματικές;  β. Γιατί σε αυτές που χαρακτηρίσατε ονοματικές το «γιατί» δεν 
μπορεί να  αντικατασταθεί με άλλη νοηματικά ισοδύναμη λέξη (αφού, επειδή, διότι, 
κ.ο.κ)  

Να καταγράψετε τις διαπιστώσεις σας από τις δραστηριότητες 4 και 5 σε νέο  πίνακα 
διαμορφωμένο ως εξής:  

δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση εισάγεται με δηλώνει 
   
   

δευτερεύουσα ………………………………. πρόταση εισάγεται με λειτουργεί ως 
   

Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα να διατυπώσετε τα  συμπεράσματά 
σας σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα στις δύο διαφορετικές  δευτερεύουσες προτάσεις.  

Να επιβεβαιώσετε τα συμπεράσματά σας από το σχολικό εγχειρίδιο της ΝΕΓ  (πίνακες 
θεωρίας της 3ης ενότητας, σελ.50,52) και να τα αποθηκεύσετε.  

6ο φύλλο εργασίας 

Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα   (www.greek-
language.gr) και να χρησιμοποιήσετε τα Σώματα Κειμένων. (Νέα  Ελληνική → Εργα-
λεία → Σώματα Κειμένων → εφημερίδα Μακεδονία) 
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Να αναζητήσετε α) δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δευτερευουσών  προτάσεων 
που εισάγονται με «που», β) δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα  δευτερευουσών 
προτάσεων που εξαρτώνται από τα «χαίρομαι» / «λυπάμαι», και να τα καταγράψετε σε 
ένα αρχείο Word, προσέχοντας:  α) την εμφάνιση του «που». Να μην είναι τονισμένο 
«πού»   β) όλα τα λήμματα να εμφανίζονται με τα συμφραζόμενά τους και χωρίς επι-
λογή θεματικής ενότητας / κειμενικού είδους  γ) μετά την «εμφάνιση λέξης» θα επιλέ-
ξετε τον τετραψήφιο αριθμό στην αρχή των  συμφραζομένων, θα διαβάσετε προσε-
κτικά την πλήρη πρόταση και κατόπιν θα καταγράψετε τις δευτερεύουσες. Στις δύο 
από αυτές το «που» να ισοδυναμεί με την αντωνυμία «ο οποίος» στα τρία της γένη  δ) 
να αποθηκεύσετε το αρχείο σας (Word) στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ  

Στο ίδιο αρχείο να εισαγάγετε πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα:  

δευτερεύουσα πρόταση εισάγεται με ονοματική/επιρρηματική 
 που (=το οποίο)  
 που (=τις οποίες)  
 [χαίρομαι] που  
 [λυπάμαι] που  

Να αντιγράψετε τις προτάσεις που έχετε αποθηκεύσει στη σωστή θέση. Ποιες από  τις 
παραπάνω δευτερεύουσες προσδιορίζουν ονοματικό όρο της πρότασης από την  οποία 
εξαρτώνται; Ποιες συμπληρώνουν τη σημασία ρήματος, δίνοντας μια  πληροφορία; Να 
τις διακρίνετε σε δύο ομάδες που θα ονομάσετε ονοματικές και  επιρρηματικές αντί-
στοιχα.  

Να διερευνήσετε, τώρα, τα ακόλουθα ερωτήματα:  α. Τι δηλώνουν αυτές που χαρακτη-
ρίσατε επιρρηματικές; Τι εκφράζουν τα ρήματα  από τα οποία εξαρτώνται;   β. Γιατί σε 
αυτές που χαρακτηρίσατε ονοματικές η λέξη «που» δεν μπορεί να αντικατασταθεί με 
άλλη νοηματικά ισοδύναμη λέξη (αφού, επειδή, διότι, κ.τ.λ.);  

Να καταγράψετε τις διαπιστώσεις σας από τις δραστηριότητες 4 και 5 σε νέο  πίνακα 
διαμορφωμένο ως εξής: 

δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση εισάγεται 

με 

το ρήμα εξάρτησης 

εκφράζει 

δηλώνει 

    
    

δευτερεύουσα ……………………. πρό-
ταση 

εισάγεται με  λειτουργεί ως 

    
    

Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα να διατυπώσετε τα  συμπεράσματά 
σας σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα στις δύο διαφορετικές  δευτερεύουσες προτάσεις.  

Να επιβεβαιώσετε τα συμπεράσματά σας από το σχολικό εγχειρίδιο της ΝΕΓ  πίνακας 
θεωρίας της 4ης ενότητας, σελ. 68) και να τα αποθηκεύσετε.  
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Τρέχει, τρέχει το νερό …. Και που πάει; Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο 

Ζιούλη Γεωργία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
zioulig@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί δράση ενός ευρύτερου project Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος που έλαβε χώρα σε κλασικό τμήμα νηπιαγωγείου κατά το τρέχον σχο-
λικό έτος. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. τα νήπια παρωθούνται να αποκτήσουν γνώσεις και 
δεξιότητες εναρμονισμένες με την ηλικία και το γνωστικό τους υπόβαθρο. Αξιοποιού-
νται λογισμικά φιλικά προς τα παιδιά με στόχο την ανάπτυξη όλων των τομέων του 
Α.Π.Σ. & Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2002) 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαθεματικότητα,, Κύκλος του Νερού, Νέες Τεχνολογίες, Ομαδοσυ-
νεργατική 

Εισαγωγή 

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας όπως θα παρουσιαστεί ακολούθως 
τα νήπια καλούνται να προσεγγίσουν έννοιες όπως η εξάτμιση, η συμπύκνωση και άλ-
λες σχετικές με τον κύκλο του νερού αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και λογισμικά 
φιλικά προς αυτά. Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν έλαβαν χώρα κατά το 
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους όπου εξελισσόταν η υλοποίηση του Περιβαλλο-
ντικού Προγράμματος. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε., τα νήπια απέκτησαν γνώσεις και δε-
ξιότητες, εναρμονισμένες με την ηλικία και το γνωστικό τους υπόβαθρο. Η προστιθέ-
μενη αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. σε σχέση με μόνο τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας, 
είναι εμφανής. Οι δραστηριότητες ευνοούν την πολυτροπικότητα της έκφρασης (ήχος, 
video..), την ανατροφοδότηση καθώς παρέχει στα παιδιά μία διαδικασία μάθησης διε-
ρευνητική και εμπλουτισμένη. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι γνωστικές θεωρίες και ιδιαίτερα ο κονστρουκτιβισμός δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στις εσωτερικές νοητικές διεργασίες του ατόμου. Η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά απο-
τελεί προσωπική κατασκευή της γνώσης, η οποία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ο 
Piaget μιλά για μάθηση, στηριγμένη στη δράση. (Κουτσουβάνου, 2003 α:58). Άρα, πά-
ντα σύμφωνα με τον Piaget οι μαθητές μαθαίνουν σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εξω-
τερικά ερεθίσματα με τα οποία αλληλεπιδρά. Ο Bruner προτείνει ως βασική θεωρία για 
τη μάθηση την ανακαλυπτική. Μέσα από αρχές, κανόνες και δεξιότητες που καλλιερ-
γούνται οι μαθητές οδηγούνται στην ανακαλυπτική μάθηση μέσα από διαδικασίες όπως 
είναι το πείραμα, η δοκιμή, η επαλήθευση ή η διάψευση. Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού μπορεί να είναι διευκολυντικός ή και καθοδηγητικός όπου χρειάζε-
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ται για να οδηγηθούν τα παιδιά στην καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Ο Vygotsky εμπλέ-
κει έναν άλλο παράγοντα στις θεωρίες μάθησης: τον κοινωνικό πολιτισμικό παράγο-
ντα. Σημαντικό ρόλο στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες κατέχει η κοινωνική αλλη-
λεπίδραση. Σύμφωνα με τον Vygotsky ο μαθητής δεν κατασκευάζει την προσωπική 
του γνώση μέσα σε ένα επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντα μέσα σε συγκεκριμένα κοι-
νωνικά πλαίσια. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά περιλαμβάνουν υπηρεσίες 
συνεργασίας και επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες που στηρίζονται στην αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε., προσφέρουν στους μαθητές αυτονομία, ευελιξία, τη δυνατότητα έκφρασης, 
αναζήτησης και κατανόησης του περιβάλλοντος και των νοημάτων με παιγνιώδη τρόπο 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2011: 116). 

Ο Lewin (2000) μιλά για την κατάκτηση της γνώσης με παιγνιώδη τρόπο, υπό το πρί-
σμα αντίστοιχης ατμόσφαιρας ενώ η Δαφέρμου (2006) μιλά για τη γενικότερη χρήση 
των Τ.Π.Ε. στην προσχολική εκπαίδευση όπου θα πρέπει να αποτελούν οργανικό στοι-
χείο της τάξης και του σχολείου όπου η σημασία τους θα είναι ισοδύναμη των υπολοί-
πων υλικών που αξιοποιούνται σ’ αυτήν ( Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2011: 118). 

Σκοπός: Ως προς τη Μαθησιακή Διαδικασία: να κατανοήσουν τα νήπια την αλλαγή 
της φυσικής κατάστασης του νερού (υγρό, στερεό, αέριο), τη σημασία που έχει στη 
ζωή μας και τρόπους σωστής διαχείρισης του νερού 

Ως προς τις Νέες Τεχνολογίες: να γνωρίσουν εκπαιδευτικά λογισμικά μέσα από τα 
οποία θα οικοδομούν την νέα γνώση συμπληρωματικά με τον συμβατικό τρόπο. 

Στόχοι:  

Ως προς τα Γνωστικά Αντικείμενα ( γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ει-
καστικά) 

• Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο και το λεξιλό-
γιο ως προς την υπό μελέτη έννοια.  

• Να περιγράφουν και να ερμηνεύουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να επιχειρη-
ματολογούν.  

• Να αναπτύξουν τη φωνολογική τους ενημερότητα.  
• Να εξοικειωθούν με απλές μαθηματικές διαδικασίες, όπως η λογική χρονική α-

κολουθία, η αντιστοίχιση.  
• Να αντιληφθούν την αιτία της βροχής, και το φαινόμενο του κύκλου του νερού.  
• Να αναπτύξουν τη φαντασία, δημιουργικότητα και την αισθητική τους καλλιέρ-

γεια.  
Ως προς τις Νέες Τεχνολογίες 

• να γνωρίσουν τον Η/Υ και τα εργαλεία του ( εκτυπωτής, scanner, ηχεία ) 
• να προσεγγίσουν τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία και πηγές μάθησης 
• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και του ψηφιακού εγγραμματισμού μέσω των πα-

ρεχομένων εργαλείων του συγκεκριμένου λογισμικού. 
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Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης και επικοινωνίας 
• Η οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργούς συμμετοχής και διερεύνησης  
• Η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της Διδασκαλίας 

Η οργάνωση της διδασκαλίας γίνεται με βάση το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης 
από ανομοιογενείς ομάδες των τριών νηπίων στον υπολογιστή με βάση τις κοινωνικο-
πολιτισμικές θεωρίες μάθησης, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν, να συνερ-
γάζονται και να ανακαλύπτουν από κοινού εμπειρίες και γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο 
δεν ευνοείται η ομοιογένεια, αλλά αναδύονται οι κλίσεις και οι δυνατότητες του καθε-
νός στην ομάδα. Έχουμε διαμορφώσει μαζί με τα παιδιά τη γωνιά του υπολογιστή στην 
τάξη, με δύο υπολογιστές. 

Γνωστικά Προαπαιτούμενα 

Τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα με την έννοια του νερού, του σύννεφου αλλά και του 
φαινομένου της βροχής. Οι πρότερες αντιλήψεις και αναπαραστάσεις σχετικά με την 
υπό μελέτη έννοια, ανιχνεύονται μέσα από ερωταπαντήσεις και καταιγισμό ιδεών σε 
έναν εννοιολογικό χάρτη που αναρτάται στην τάξη (στη γωνιά συζήτησης).  

Ως προς τις Τ.Π.Ε. γνωρίζουν ήδη τη βασική λειτουργία του υπολογιστή ως προς τη 
χρήση του ποντικιού και του πληκτρολόγιου μέσω του λογισμικού g-comprises από 
προηγούμενες δραστηριότητες. Έχουν ήδη έρθει σ’ επαφή με τα λογισμικά kidspiration 
(εννοιολογικού χάρτη), tux paint ( έκφρασης και δημιουργίας ), hot potatoes (αξιολό-
γησης και εμπέδωσης γνώσεων), καθώς και έχουν εξερευνήσει θέματα με τη βοήθεια 
και την καθοδήγηση της νηπιαγωγού σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (google).  

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στη γωνιά του υπολογιστή υπάρχει ένας υπολογιστής, εκτυπωτής, ηχεία, σύνδεση με 
το διαδίκτυο. Επίσης έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης 
kidspiration, δημιουργίας και επικοινωνίας tux paint, αξιολόγησης και εμπέδωσης γνώ-
σεων hot potatoes, εφαρμογές διαδικτύου –μηχανή αναζήτησης google. Επίσης χρησι-
μοποιούνται βιβλία σχετικά με την υπό μελέτη έννοια: «πέφτει, πέφτει η σταγόνα», 
καθώς και εικόνες από το φαινόμενο του κύκλου του νερού. 

 

 

Δραστηριότητες 
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1Η Δραστηριότητα (Αφόρμηση) Τα νήπια γύρω από τον υπολογιστή ακούν και πα-
ρακολουθούν το τραγούδι: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=-CxbPJxH0a4 

Προστιθέμενη αξία δραστηριότητας:  

Τα νήπια κατανοούν ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο 
της αφήγησης ενός παραμυθιού ή απλής ακρόασης ενός τραγουδιού από το cd player. 
Κατανοούν ότι η σκέψη τους ακολουθεί ένα δρόμο δημιουργικό ο οποίος αποτυπώνε-
ται ορατά μπροστά τους. 

2η Δραστηριότητα: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 

Τα παιδιά μέσω του λογισμικού ανοιχτού τύπου kidspiration, δημιουργούν τον δικό 
τους εννοιολογικό χάρτη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ανιχνεύονται οι πρότερες γνώ-
σεις και αναπαραστάσεις των παιδιών. Χρησιμοποιούν τις εικόνες από την βιβλιοθήκη 
του λογισμικού, γράφουν δίπλα στην εικόνα την αντίστοιχη λέξη, και έτσι δημιουργούν 
το δικό τους ψηφιακό «πίνακα αναφοράς». 
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  Εννοιολογικός χάρτης: «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» 

3η Δραστηριότητα 

Τα νήπια έρχονται σε επαφή με το λογισμικό g compris και προσεγγίζουν με παιγνιώδη 
τρόπο το φυσικό φαινόμενο του κύκλου του νερού. 

Το g compris είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού και αποτελείται από ένα με-
γάλο πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. 

Μερικές από τις δραστηριότητες αν και έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, ωστόσο διατη-
ρούν τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό. 

  

  Εικονική αναπαράσταση του κύκλου του νερού 

4η Δραστηριότητα 

Τα νήπια αξιοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης google earth περιηγούνται σε θάλασσες, 
λίμνες, ποτάμια της χώρας τα οποία έχουμε πρώτα ανακαλύψει στο συμβατικό χάρτη. 

2661

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Γράφουν το όνομα της θάλασσας κ.άλ. που ψάχνουν και παρατηρούν την ταχύτητα με 
την οποία περιστρέφεται η Γη ώστε να φτάσει «η πινέζα» όπως την ονόμασαν στην 
τοποθεσία που αναζητούν. 

Προστιθέμενη αξία δραστηριότητας: 

Η αναζήτηση και αξιοποίηση του διαδικτύου ως πηγή πληροφοριών και γνώσεων και 
οπτικής προσέγγισης των δεδομένων που ψάχνουν καθώς επίσης και μείωση των απο-
στάσεων που μας χωρίζουν από πολλά μέρη. 

  

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ     ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

5η Δραστηριότητα 

Τα παιδιά δημιουργούν στο λογισμικό word, καρτέλες αναφοράς με λέξεις σχετικές 
με τον κύκλο του νερού. Προηγουμένως, έχουν περιηγηθεί στη μηχανή αναζήτησης 
google όπου επέλεξαν εικόνες σχετικές ( π.χ. εικόνα με βροχή, ήλιο, σύννεφα κλπ. ) 
ώστε να δημιουργήσουν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού το φύλλο εργασίες γραφής. 
Τα νήπια καλούνται να γράψουν στα πεζά και στα κεφαλαία τις αντίστοιχες λέξεις.

  Γραφή 
με κεφαλαία και πεζά γράμματα 

6η Δραστηριότητα: Αντιστοίχιση αριθμού- συνόλου 

Τα νήπια καλούνται να σύρουν από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού kidspiration τον 
αντίστοιχο αριθμό σε σχέση με το πλήθος που έχουν σε κάθε σύνολο. 

Προστιθέμενη αξία δραστηριότητας: Τα νήπια εξασκούνται σε μαθηματικές ασκή-
σεις με ένα τρόπο διαφορετικό από το συμβατικό και παράλληλα συνεργάζονται και 
εκπαιδεύονται με παιγνιώδη τρόπο. 
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    Αντιστοίχιση πλήθους - αριθμού  

7η Δραστηριότητα – Αξιολόγησης 

Τα παιδιά μέσα από το « φιλικό» προς αυτά λογισμικό, paint, αφού το συνδυάζουν 
αποκλειστικά με ζωγραφική, αποτυπώνουν όσα έμαθαν και το πώς 
μετασχηματίστηκαν οι πρότερες γνώσεις τους σε νέα γνώση. Αναπαριστούν με τη 
ζωγραφική τον κύκλο του νερού και γράφουν τον τίτλο του θέματος. 

   

    Δημιουργία και έκφραση στο Paint 

Επέκταση του Σεναρίου. 

Το νερό είναι ένα θέμα προσφιλές στα παιδιά. Έτσι, επεκταθήκαμε και σε άλλα παρεμ-
φερή θέματα όπως είναι η ρύπανση των θαλασσών, η σωστή διαχείριση των υδάτινων 
πόρων κτλ. 

Ακολούθησαν πολλές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, αναφέρεται η δημιουργία ψηφια-
κού κόμικ με τη βοήθεια του λογισμικού comic script creator, με εικόνες από ζωγρα-
φιές που δημιούργησαν τα παιδιά φτιάχνοντας μία ιστορία με αφορμή τον πίνακα ζω-
γραφικής «Παιδιά στην παραλία» 
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Αξιολόγηση 

Από τον αναστοχασμό των δραστηριοτήτων του σεναρίου διαπιστώθηκε ότι τόσο ο 
σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι επιτεύχθηκαν με τη χρήση των παραπάνω λογι-
σμικών και αναδείχτηκε η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Τα νήπια 
ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας και εκφράστηκαν με τον δικό τους τρόπο. Ακόμη 
συνεργάστηκαν σε ένα θετικό κλίμα για την παρουσίαση της ομαδικής εργασίας τους. 
Αξιολογώντας τις διδακτικές αυτές παρεμβάσεις θα μπορούσαμε να πούμε πως ο σκο-
πός, που είχε αρχικά τεθεί, έχει επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό. Ασφαλώς η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή διευκόλυναν τη μαθησιακή διαδικασία καθώς τα παιδιά μα-
γεύτηκαν και παρασύρθηκαν από τα περιβάλλοντα των λογισμικών που τους δόθηκαν. 
Τα λογισμικά kidspiration, paint, και comic script creator κατάφεραν να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των παιδιών, να καταστήσουν τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα και προ-
σιτή, να παραμερίσουν τη μονοτονία και να διατηρήσουν την προσοχή τους αποβάλ-
λοντας τη μαθητική πλήξη.  
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τικών». Βασικό επιμορφωτικό υλικό: τόμος Α: Γενικό Μέρος 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μάϊος 2011. «Μείζον Πρόγραμμα ΕπιμόρφωσηςΕκπαιδευ-
τικών». Βασικό επιμορφωτικό υλικό: τόμος Β: Ειδικό Μέρος ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 

ΥΠΕΠΘ/Π.Ι. (2002) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστη-
ριοτήτων. Αθήνα ΟΕΔΒ 

Δικτυογραφία 

https://www.youtube.com/watch?v=-CxbPJxH0a4 (ανακτήθηκε: Απρίλιος 2016) 
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Χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσους μαθη-
τές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Δρίκου Μαρία-Αγγελική 
Εκπ/κος Π.Ε.70- Μ.Δ.Ε. Διδασκαλίας Ιστορίας και Νέες Τεχνολογίες 

angie_drikou@hotmail.com 

Περίληψη 

Το ελληνικό δημόσιο σχολείο αποτελείται και από μαθητές- παιδιά μεταναστών ή γη-
γενών μειονοτήτων- των οποίων το επίπεδο κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας είναι 
αμυδρό. Η πολιτεία, μέσα από τις Τάξεις Υποδοχής, προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το 
κενό στην γλωσσική τους επίδοση και στην ομαλή τους ένταξη στον κοινωνικό περί-
γυρο. Στην παρούσα εργασία, θα καταγραφεί μια διδακτική ώρα σε μια τέτοια τάξη 
ενός δημόσιου σχολείου. Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγεται ο αναγνώστης στο θέμα του 
άρθρου, ενώ στο δεύτερο ενημερώνεται για τη διεθνή βιβλιογραφία πάνω στο συγκε-
κριμένο θέμα. Το τρίτο κεφάλαιο είναι το πιο πρακτικό, καθώς ξεδιπλώνονται μπροστά 
του οι σκέψεις και δράσεις ενός εκπαιδευτικού πάνω στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της διδασκαλίας, καθώς και τα αποτελέσματα που εξάγονται απ’ αυτή.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., δίγλωσσοι μαθητές, διδασκαλία, δεύτερη γλώσσα 

Εισαγωγή 

Δεν αποτελεί πλέον πρωτότυπη παραδοχή, ότι ο ρόλος ενός δάσκαλου, ενός εκπαιδευ-
τικού εν γένει, είναι πολύ πιο σύνθετος από ό,τι πιστεύει το ευρύ κοινό. Η αποστολή 
του δεν περιορίζεται απλά στο να μεταφέρει με έναν «ευφάνταστο» ή μη τρόπο την 
ύλη που ορίζει το αρμόδιο υπουργείο. Ας πάρουμε για παράδειγμα την διδασκαλία της 
Γλώσσας. Το βιβλίο της πρώτης τάξης περιέχει ασκήσεις, απλές και κατανοητές, για 
την εκμάθηση του ελληνικού αλφάβητου. Το πώς όμως καλείται ο δάσκαλος της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον όπου δεν περιλαμβάνει 
μόνο μαθητές όπου έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, και άρα θα έχουν και την 
απαραίτητη βοήθεια από τον οικογενειακό περίγυρο, δεν προβλέπεται. Μία τάξη απο-
τελεί έτσι κι αλλιώς ένα σύνολο από περιβάλλοντα οικογενειακά, πολιτισμικά, τόσα, 
όσα και οι μαθητές. Δεν είναι δυνατόν επομένως ο δάσκαλος να μη λαμβάνει υπόψη 
του αυτή τη συνιστώσα.  

Καλούμαστε λοιπόν να παίξουμε ένα πρωταρχικό ρόλο στην απόκτηση της γνώσης 
μέσα σε μια τάξη με διαφορετικά γλωσσικά και γνωστικά περιβάλλοντα. Μόνον έτσι, 
σύμφωνα με τον Skinner (1968), η διδασκαλία τους θα είναι επιτυχής και θα πραγμα-
τοποιηθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι.  

 Ως γνωστόν, οι μαθητές δεν είναι παρά μία σκιαγράφηση της κοινωνίας. Οι σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες, κάποιες περισσότερο και άλλες λιγότερο, είναι πολυπολιτισμικές, 
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με την έννοια ότι συμμετέχουν σ’ αυτές πληθυσμοί διαφορετικών πολιτισμικών χαρα-
κτηριστικών(Γεωργογιάννης, 2007). Η χώρα μας είναι ένα παράδειγμα μιας τέτοιας 
κοινωνίας. Αρχής γενομένης από το σχολείο, πλήθος παιδιών μεταναστών και εθνικών 
μειονοτήτων φοιτούν και αλληλεπιδρούν σ’ αυτό. Παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα από 
άλλες χώρες, με διαφορετικές καταβολές, ψυχοσυναισθηματικές, πολιτισμικές, μαθη-
σιακές ανάγκες και εκφράσεις που αποτυπώνονται στη χρήση μιας άλλης, πέραν των 
ελληνικών, μητρικής γλώσσας. Ο τελευταίος αυτός παράγοντας υπήρξε για πολλά χρό-
νια αποτρεπτικός στην εξέλιξη της προόδου τους.  

 Τα παραπάνω δεδομένα, η Ελλάδα, από το 1980, προσπάθησε να αποδεχτεί και προ-
σαρμοστεί σ’ αυτά. Στην αρχή βέβαια, οι Τ.Υ. ΖΕΠ είχαν στόχο την «ένταξη των πα-
λιννοστούντων ελληνόπουλων στο ελληνικό σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον» (Υ-
πουργική απόφαση, αρ. Φ.818-2/4139 (Φ.Ε.Κ. 1105 τ.Β΄/4-11-1980)), ενώ το 1994 έ-
γινε πρόβλεψη και για τους αλλοδαπούς μαθητές (Υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 930 
τ.Β΄/14-12-1994) που ευδοκίμησε στις αρχές του 21ου αιώνα και τον νόμο περί Ίδρυ-
σης Τάξεων Υποδοχής - Φροντ. Τμημ. ( Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999, ΦΕΚ 1789/Α΄/28-
9-1999).  

 Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί και η αντικρουόμενη σκοπιά που δηλώνει την πολιτι-
σμική απομόνωση και την επακόλουθη σχολική περιθωριοποίηση που συντελούνται 
με τα ανώτερα, προβλεπόμενα τμήματα καθώς δεν προβλέπεται η επιπρόσθετη διδα-
σκαλία των μαθητών στη σχολική τους τάξη, αλλά σε μια άλλη (Χατζηδάκη, 2000).  

Μέσα λοιπόν σε αυτά τα τμήματα, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους δίγλωσ-
σους μαθητές μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρόπο που να διευκολύνεται το έργο των 
εκπαιδευτικών, αλλά και να διευρύνονται οι γνωστικές αναπαραστάσεις των μαθητών. 
Ο τρόπος αυτός υπηρετείται από τις Τ.Π.Ε. που χρησιμεύουν ως εποπτικό μέσο και 
αναπτυξιακό εργαλείο άτυπης μάθησης και διασκέδασης. Έτσι, οι Τ.Π.Ε. αποτελούν 
έναν έξυπνο τρόπο για να αναθεωρήσουμε ορισμένες πλευρές της διδασκαλίας 
(DiSessa, 1988). 

Όλα τα ανωτέρω, δηλαδή η ίδια η φύση της διδασκαλίας και η υλοποίηση αυτής με τη 
χρήση των Τ.Π.Ε., συσχετίζοντάς τα με το δίγλωσσο δυναμικό μιας τάξης, που δεν 
είναι άλλο από τους μαθητές της, θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Έπειτα από τη 
βιβλιογραφική αναφορά και την εννοιολογική ανασκόπηση, ακολουθεί μια ήδη πραγ-
ματοποιήσιμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσους μαθητές που φοιτούν 
στην Α΄ τάξη- Α΄ επίπεδο Τμήματος Υποδοχής ενός δημοσίου σχολείου.  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές και αξιόλογες ακαδημαϊκές καταθέσεις, τόσο σε ελ-
ληνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο εξετάζουν το συγκεκριμένο θέμα. Στο κεφάλαιο 
αυτό, θα παρουσιαστεί ένα μέρος αυτών, ώστε να δοθεί ο βασικός άξονας στήριξης και 
καθοδήγησης της διδασκαλίας, το πλαίσιο γύρω από το οποίο κινείται η ελληνική και 
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διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με το θέμα, καθώς και μια εννοιολογική διευ-
κρίνιση για την ορθότερη κατανόηση των όρων.  

Δίγλωσσοι μαθητές 

 Ως δίγλωσσοι, εδώ, θα θεωρηθούν οι μαθητές που είτε έχουν μεταναστεύσει για οικο-
νομικούς λόγους με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα, είτε είναι κομμάτια μιας «γηγε-
νούς γλωσσικής μειονότητας» (Hoffman, 1991), χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή των 
Ρομά, αλλά βασικό τους γνώρισμα είναι η γνώση και χρήση δύο γλωσσών έστω και σε 
απλό επικοινωνιακό επίπεδο. Κυρίως αναφερόμαστε σ’ αυτούς που τα ελληνικά δεν 
είναι η μητρική τους γλώσσα, αλλά αυτή που έμαθαν σε μεγαλύτερη ηλικία για να 
διευκολυνθεί η καθημερινή τους επικοινωνία στον κοινωνικό περίγυρο. Είναι απαραί-
τητο να αναφερθεί ότι επιλέχθηκε η μία από τις τέσσερις ομάδες, διαμορφωμένες από 
την Τριάρχη- Herrmann(2000) βάσει κοινωνικών κριτηρίων, ως προς τον ορισμό των 
δίγλωσσων μαθητών, καθώς εκείνη συναντάται κυρίως σε δημόσια σχολεία που μελε-
τάται στην παρούσα εργασία. 

Για το ελληνικό κράτος, για πολλά χρόνια δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθεί επίσημα με 
τους δίγλωσσους μαθητές. Μέχρι και τη δεκαετία του ’80, η γλωσσική ομοιογένεια 
στον σχολικό χώρο έφτανε το 98%,με επίσημους δείκτες, εξαιτίας των αφομοιωτικών 
τάσεων του Υπουργείου (Ηρακλείδης,1997). Αυτό το γλωσσικό τοπίο άλλαξε στις αρ-
χές του ’90, με την μαζική εγγραφή και φοίτηση παιδιών μεταναστών και Ελληνοπο-
ντίων (Γεωργογιάννης,2006). Μάλιστα, το σχολικό έτος 2002-2003 ο αριθμός των αλ-
λοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ανήλθε σε 67.149 μαθητές (Γκότοβος &Μάρκου,2003), ενώ δύο χρονιές πριν 
άγγιζαν τους 98.241 οι αλλοδαποί μαθητές σ’ όλες τις βαθμίδες (Βέικου& Βαρέση 
&Πατούνα, 2008). Άργησε όμως και πάλι η πολιτεία να δράσει, καθώς επί σειρά ετών, 
αντιμετώπιζε τους δίγλωσσους μαθητές ως μονόγλωσσους, βάζοντάς τους να αντεπε-
ξέλθουν σε εργασίες και σχολικά βιβλία διαμορφωμένα για παιδιά που κατέχουν ως 
πρώτη γλώσσα τα ελληνικά (Γκότοβος, 2002).  

Πλέον οι δίγλωσσοι μαθητές είναι μια πραγματικότητα στο σημερινό σχολείο. Οι ορι-
σμοί όσον αφορά τον όρο δίγλωσσοι μαθητές είναι πολλοί. Ο Baker (1992) βασιζόμε-
νος σε τέσσερις παραμέτρους ως προς τη λειτουργία μιας γλώσσας ( ομιλία, ακρόαση, 
ανάγνωση, γραφή) θεωρεί δίγλωσσο τον μαθητή που μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμέ-
νες από αυτές τις παραμέτρους στην δεύτερη γλώσσα στην καθημερινή του επικοινω-
νία. Ο Weinreich (1964), συσχετίζοντας την κοινωνικο-ψυχολογική τοποθέτηση του 
μαθητή, ορίζει δίγλωσσο αυτόν που είναι ικανός να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες σε δια-
φορετικές καταστάσεις και κάθε φορά να αλλάζει αυτόματα, χωρίς δυσκολίες, τον 
γλωσσικό κώδικα. Αντίθετα ο Haugen (1956) εμμένει στην ολοκληρωμένη και σωστή 
από εννοιολογικό περιεχόμενο έκφραση και στις δύο γλώσσες. Το αν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις, κυρίως, των δύο ανωτέρων ορισμών οι συμμετέχοντες στη διδασκαλία δί-
γλωσσοι μαθητές θα διασαφηνιστεί παρακάτω.  
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Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα 

Η χρήση του όρου δεύτερη γλώσσα, αντί για ξένη γλώσσα, μόνο τυχαία δεν μπορεί να 
θεωρηθεί. Ως δεύτερη ορίζεται η γλώσσα, η εκμάθηση της οποίας πραγματώνεται μέσα 
σε ένα γλωσσικό περιβάλλον, στο οποίο η γλώσσα αυτή είναι η επίσημη γλώσσα επι-
κοινωνίας και αξιοποιείται στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις του ατόμου (Μήτσης ,2004·Σκούρτου, 2008). 

Ως προς την εκμάθησή της, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις: η μηδαμινή χρησιμοποίηση 
της μητρικής γλώσσας ή η χρησιμοποίησή της ως βάση για την εκμάθηση της δεύτερης 
(Νικολάου, 2000). Ενώ οι παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτή χωρίζονται σε ατομικούς 
και κοινωνικούς(Τριάρχη-Herrmann,2008), ο εκπαιδευτικός οφείλει να συντελέσει τον 
ρόλο του παραχωρώντας διαφορετικό ή επιπλέον υλικό με στόχο την καλύτερη κατα-
νόηση των εννοιών και την ομαλή πρόοδο του παιδιού (Χατζηδάκη και Γακούδη, 
2000). Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, υπομονή και συστηματική δουλειά προσαρ-
μοσμένη στις ανάγκες του παιδιού. Επιπλέον, θα πρέπει να σχετίζεται με την ανάπτυξη 
της επικοινωνιακής δεξιότητας του δίγλωσσου μαθητή με τον εκπαιδευτικό να είναι 
καθοδηγητικός, και όχι εξουσιαστικός (Baker, 2001).  

Τέλος, όπως εύστοχα αναφέρει η Walqui(2000) οι διαφορετικοί μαθητές έχουν και δια-
φορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν και επομένως χρειάζονται δραστηριό-
τητες που να παρέχουν εσωτερικά κίνητρα και να εξασφαλίζουν την αλληλεπίδραση 
των μαθητών τόσο με τον δάσκαλο όσο και με συμμαθητές.  

Τ.Π.Ε. 

Η ιστορική εξέλιξη των Τ.Π.Ε. και η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία σημα-
τοδοτείται στα μέσα του 1980 σ’ όλον τον κόσμο(Albirini, 2006). Στην ελληνική πραγ-
ματικότητα, μόλις το 2003, με τα ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 
εντάσσονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του δημοτικού, όχι η πληροφορική ως μά-
θημα, καθώς «σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως 
διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθε-
ται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα)», αλλά οι Τ.Π.Ε. στοχεύοντας «ο 
μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοι-
νωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους» (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφο-
ρικής 2003, σελ. 415) . 

Η χρήση αυτών των πληροφοριακών εφαρμογών εξασφαλίζει καλύτερες προϋποθέσεις 
για τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Για τον McNeil (1990) συνεισφέρουν 
έμπρακτα στη «διδακτική αποτελεσματικότητα, τη διάταξη των διδακτικών παρεμβά-
σεων και τον έλεγχο της προόδου των μαθητών». Πιο συγκεκριμένα, ο Χατζηγεωργίου 
(2004), αναφερόμενος πρότερα σε μια πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών, υποστη-
ρίζει ότι η τεχνολογία και οι υπολογιστές αποτελούν, μεταξύ άλλων, μέσο για την ανά-
πτυξη κινήτρων, για την ισότητα ευκαιριών για μαθητές δυσπρόσιτων περιοχών, για 
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την εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση, για την ομαδοσυνεργατική μάθηση και 
για τη σύνδεση των μαθητών με τον έξω κόσμο. Ειδικά η τελευταία παρατήρηση, εφά-
πτεται πλήρως στα εξαχθέντα συμπεράσματα της διδασκαλίας που θα παρουσιαστεί.  

Αλλά για να γίνει πιο κατανοητή η διασύνδεση των Τ.Π.Ε. με τη διδασκαλία, θα πρέπει 
να αναφερθεί τι είναι Τ.Π.Ε. και τι περιλαμβάνουν. Ο I.T.A.A. (International Transac-
tional Analysis Association) ορίζει τις Τ.Π.Ε. ως «τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη, την εφαρμογή, υποστήριξη ή διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων που 
βασίζονται στην υπολογιστική τεχνολογία και συγκεκριμένα στις εφαρμογές λογισμι-
κού (software) και υλικού (hardware) των ηλεκτρονικών υπολογιστών».  

Πιο κατατοπιστικοί και προσαρμοσμένοι στη διδασκαλία είναι οι δύο κάτωθι ορισμοί, 
που τις αναφέρουν ως μια προμελετημένη και οργανωμένη διαδικασία που στόχο έχει 
την σχεδίαση και εύρεση λύσεων σε ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη μάθηση 
εμπεριέχοντας ανθρώπους, ιδέες, συσκευές και διαδικασίες (Μικρόπουλος, 2006). Με 
μια πιο διευρυμένη έννοια, ο Κόμης (2004) διατυπώνει την ίδια άποψη χαρακτηρίζο-
ντας μάλιστα «ορθολογική» μια χρήση των Τ.Π.Ε. με απώτερο σκοπό όχι τη χρήση 
τους, αλλά την απόκτηση ενός επιθυμητού εκπαιδευτικού αποτελέσματος.  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. γενικότερα, 
αλλά και των Η/Υ ειδικότερα, στην εκπαιδευτική πράξη λειτουργούν ως γνωστικό και 
διερευνητικό εργαλείο, εποπτικό μέσο διδασκαλίας, καθώς και εργαλείο επικοινωνίας 
και αναζήτησης πληροφοριών, που μπορούν να εμπλουτίσουν τη γλωσσική διδασκα-
λία.  

Διδασκαλία και μάθηση 

Ήδη στην αρχή της εργασίας, αναφέρθηκε η διδασκαλία ως μια σύνθετη διαδικασία. Ο 
χαρακτηρισμός αυτός έχει να κάνει με την ίδια τη φύση της διδασκαλίας και με τον 
απώτερο σκοπό της που είναι η μάθηση.  

Το 1960, ο Smith όρισε τη διδασκαλία ως ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στο 
να προκαλέσουν μάθηση. Λίγο αργότερα, ο Opahle (1967), εξυμνώντας ίσως την πα-
ραδοσιακή διδασκαλία, την όρισε ως τον λόγο ανθρώπου προς άνθρωπο με σκοπό τη 
μετάδοση μιας συγκεκριμένης γνώσης. Ο Gagne (1970) προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα 
ονοματίζοντας τη διδασκαλία ως το σύνολο των ενεργειών που κάνει ο δάσκαλος για 
να ενισχύσει και να προωθήσει τη μάθηση, θεωρώντας την τελευταία τη διαδικασία 
που υποβοηθά τους οργανισμούς να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους μέσα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα και με μόνιμα αποτελέσματα.  

Με την παραπάνω επιστημονική άποψη του Gagne κατά νου, παρουσιάζεται η πεπραγ-
μένη διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές. 
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Ενδεικτική διδασκαλία 

Το τρίτο μέρος της εργασίας, περιλαμβάνει την αναδίπλωση μιας ήδη πραγματοποιη-
μένης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσους μαθητές και συγκεκριμένα 
μιας μονόωρης διδασκαλίας σε πέντε δίγλωσσους μαθητές στο πλαίσιο μιας Τάξης Υ-
ποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. ως επο-
πτικά και διερευνητικά μέσα, και συγκεκριμένα ορισμένες Δικτυοκεντρικές Εφαρμο-
γές και Περιβάλλοντα Εργαλεία που θα αναλυθούν παρακάτω.  

Οργάνωση διδασκαλίας 

Η Τάξη Υποδοχής βρίσκονταν στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Γιαννάδων, σ’ ένα δημόσιο 
σχολείο ενός χωριού της Μέσης Κέρκυρας, στελεχωμένη με θρανία σε ομαδοσυνεργα-
τική διάταξη και έναν Η/Υ. Η διδασκαλία έγινε ταυτόχρονα και στους πέντε μαθητές. 
Για την επιτυχή διεξαγωγή της χρειάστηκε ένα τετράδιο για το κάθε παιδί, ένας ηλε-
κτρονικός υπολογιστής με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του, ένα χαρτόνι και ένας 
μαρκαδόρος. Απαραίτητη ήταν η σύνδεση με το διαδίκτυο, καθώς χρησιμοποιήθηκε 
ελεύθερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(http://ts.sch.gr/software) και δικτυοκεντρικές εφαρμογές με ανάρτηση πολυμεσικού 
περιεχομένου(www.youtube.com) παραγωγής της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιο-
τηλεόρασης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων.  

Υπόβαθρο μαθητών- Γνωστικά Προαπαιτούμενα 

Δύο από τους μαθητές είναι αλβανικής καταγωγής, αγόρια. Το ένα γεννήθηκε στην 
Ελλάδα, αλλά επέστρεψε στην Αλβανία στην ηλικία του ενός χρόνου για να ξαναεπι-
στρέψει στην Ελλάδα λίγο πριν φοιτήσει στην Α τάξη. Δεν μιλά καλά την ελληνική 
γλώσσα, ενώ οι γονείς του αδυνατούν να επικοινωνήσουν στα ελληνικά. Το άλλο α-
γόρι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, αλλά η μόνη επαφή του με τα ελληνικά 
είναι στο σχολικό περιβάλλον. Είναι ο μόνος που φοίτησε σε νηπιαγωγείο έναν χρόνο. 
Διαφαίνεται και στους δύο ότι δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε άρτιο επίπεδο 
τουλάχιστον στη μία από τις δύο γλώσσες, ακολουθώντας τον άνωθεν ορισμό του 
Baker(1992) για τους δίγλωσσους. Και στους δύο μαθητές χρήζουν συνεδρίες λογοθε-
ραπείας.  

Οι άλλοι τρεις μαθητές είναι Ρομά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Από αυτά, μόνο το ένα 
είναι σε θέση να επικοινωνήσει ικανοποιητικά στα ελληνικά, καθώς μάλιστα μεταφρά-
ζει και στα υπόλοιπα το τι ακούει. Διαμένουν σε καταυλισμό και είναι η πρώτη φορά 
που φοιτούν σε σχολείο. Οι απουσίες τους είναι συχνές. Η ηλικία όλων είναι συμβατή 
με την Α τάξη.  
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Τα παιδιά έχουν ασχοληθεί με το προσυγγραφικό στάδιο σε προηγούμενα μαθήματα 
και είναι σε θέση να πιάνουν το μολύβι σωστά. Όλα φάνηκε να γνωρίζουν την ύπαρξη 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την εφαρμογή και ολοκλήρωση της διδασκαλίας χρειάστηκε ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής με ηχεία και εκτυπωτή. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν: 1) η υπο-
ενότητα «Η μαγική γραμμούλα» της ενότητας Γλώσσα Α’- Β’ τάξης του online εκπαι-
δευτικού λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://ts.sch.gr/software),2) το ε-
πεισόδιο «Η αχτένιστη αγελάδα» της εκπαιδευτικής σειράς «Ένα γράμμα μια ιστορία» 
της δικτυοκεντρικής εφαρμογής με ανάρτηση πολυμεσικού περιεχομέ-
νου(www.youtube.com) παραγωγής της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,3) το 
εγκατεστημένο πρόγραμμα ζωγραφικής (paint).  

Διδακτικοί στόχοι 

Η διδασκαλία ήταν πλήρως προσαρμοσμένη στους στόχους που αναλύονται στο 
ΑΠΣ(Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) για την εκμάθηση της γλώσσας στην Α τάξη 
τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα οι στόχοι χωρίστηκαν 
στις εξής τρεις κατηγορίες: ως προς το γνωστικό αντικείμενο(γνωστικοί-δεξιοτήτων), 
ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. (ψυχοκινητικοί- δεξιοτήτων) και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία (συναισθηματικοί). Αναλυτικότερα, οι μαθητές όφειλαν με το πέρας της 
διδασκαλίας να: 

• Εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν τον φθόγγο και το γράμμα (Α α) στην αρχή, τη 
μέση ή το τέλος μιας λέξης( φωνημική επίγνωση). 
• Επεξεργαστούν τον φθόγγο /γράμμα Α α. 
• Ταυτίζουν τον φθόγγο /γράμμα Α α με το γραπτό του σύμβολο.  
• Αναγνωρίζουν το γραπτό σύμβολο και να το εντοπίζουν σε λέξεις. 
• Γράφουν το γράμμα Α α ακολουθώντας τους σωστούς κανόνες γραφής.  
• Συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου.  
• Διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και να γνωρίσουν νέες λέξεις. 
• Ακροούνται, διατυπώνουν και εξηγούν με αυτοπεποίθηση και ακρίβεια. 
• Αναγνωρίζουν τα γράμματα, λέξεις και έννοιες μέσα από μουσικοακουστικά 
ερεθίσματα. – λογισμικό Π.Ι.  
• Σχεδιάζουν το γράμμα Α α ακολουθώντας τους σωστούς κανόνες γραφής στο 
πρόγραμμα ζωγραφικής (paint) του υπολογιστή. 
• Ζωγραφίσουν εικόνες με χρήση του Η/Υ. 
• Αποκτήσουν διαλογικές συνήθειες και ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες. 
• Κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική ικανότητα και τη φα-
ντασία. 
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• Συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν προκειμένου να επιτύχουν τους προτει-
νόμενους στόχους. 
• Ψυχαγωγηθούν με ιστορίες και να τις απολαύσουν ως ακροατές. 
• Ενθαρρυνθούν στην παραγωγή δικών τους προτάσεων σε προφορικό επίπεδο. 

Προβλεπόμενη διάρκεια και Διδακτική προσέγγιση 

Η διδασκαλία έχει διάρκεια μία διδακτική ώρα (45 λεπτά). Επιδιώχθηκε η ενεργός συμ-
μετοχή των μαθητών σε δύο ομάδες με τη χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών και 
εύχρηστων ηλεκτρονικών εργαλείων των Τ.Π.Ε.. Προτιμήθηκε η ολιστική(καθοδηγού-
μενη) προσέγγιση με τη χρήση Εκπαιδευτικών Λογισμικών κλειστού τύπου, καθώς οι 
μαθητές βρίσκονταν σε επίπεδο εξοικείωσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Δραστηριότητες 

Με την είσοδο των μαθητών στην τάξη και την τοποθέτηση τους σε διαμορφωμένα, 
σύμφωνα με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, θρανία δίπλα από τον υπολογιστή, εκφρά-
στηκε από τη δασκάλα ο βασικός στόχος, που είναι η εκμάθηση του γράμματος Αα. 
Έπειτα ακολουθούν οι δραστηριότητες με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν.  

1η δραστηριότητα: Οι μαθητές, σε έναν καταιγισμό ιδεών, κλήθηκαν να ανασύρουν 
από τη μνήμη τους λέξεις που γνωρίζουν και ξεκινούν με το φθόγγο α. Στη συνέχεια, 
μετέβησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που θα κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ένα 
επεισόδιο από τη σειρά «Ένα γράμμα μια ιστορία» τεσσάρων (4) λεπτών. Κατά τη 
διάρκεια του επεισοδίου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πληθώρα λέξεων που ξεκινούν μ’ 
αυτό το γράμμα. Στόχος τους, που διευκρινίστηκε σαφέστατα από την αρχή, ήταν να 
θυμηθούν με το πέρας του επεισοδίου, όσες περισσότερες λέξεις ξεκινούν με Αα. Επι-
πλέον, ρωτήθηκαν για τη δομή του επεισοδίου με βοηθητικές και καθοδηγητικές ερω-
τήσεις. Υπογραμμίζεται ότι ήταν μια συλλογική δουλειά δέκα (10) λεπτών.  

2η δραστηριότητα: Σ’ ένα χαρτόνι ,διαμορφωμένο ως ένα μεγάλο μπαλόνι, καταγρά-
φτηκαν από τη δασκάλα όλες οι λέξεις που ακούστηκαν από τα παιδιά. Το αρχικό 
γράμμα(α) γράφτηκε με διαφορετικό μαρκαδόρο. Ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές 
παρακολούθησαν την αποτύπωση του φθόγγου α. Το μπαλόνι κρεμάστηκε στην τάξη. 
Έπειτα μετρήσαμε τις λέξεις, σε μια προσπάθεια διασύνδεσης του μαθήματος με τα 
μαθηματικά και την αρίθμηση. (5 λεπτά) 

3η δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, των δύο και τριών ατόμων. 
Η μία ομάδα μετέβη στον υπολογιστή που επεξεργάστηκε το λογισμικό του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου. Μέσα από μια ιστορία των γραμμών, τους φανερώθηκε το γράμμα 
(Αα) και η γραφή του. Αμέσως μετέβησαν στην ζωγραφική που προσπάθησαν να το 
σχεδιάσουν με το ποντίκι. Στη συνέχεια το αντίγραψαν στο τετράδιό τους. Το ίδιο έ-
κανε και η άλλη ομάδα, αλλά με την αντίθετη σειρά. (10 λεπτά) 
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4η δραστηριότητα: Η πρώτη ομάδα, αφού ολοκλήρωσε τη γραφή, συνέχισε με μία ά-
σκηση που υπάρχει στο λογισμικό. Περιλαμβάνει την ζωγραφική εικόνων των οποίων 
οι λέξεις έχουν μέσα τους το γράμμα (Αα). Όταν τελείωσαν, ακολούθησε η άλλη ο-
μάδα. Στο τέλος, προσπαθήσαμε να δούμε ποια ομάδα εντόπισε και ζωγράφισε τις πιο 
πολλές εικόνες. Οι ζωγραφισμένες εικόνες εκτυπώθηκαν και κολλήθηκαν στην τάξη. 
Αναδείχθηκε η νικήτρια ομάδα, γνωρίζοντάς τους την έννοια της ταξινόμησης. (10 λε-
πτά) 

5η δραστηριότητα: Τελευταία είναι η δραστηριότητα της τελικής αξιολόγησης, που τα 
παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις της δασκάλας σχετικά με ποιο γράμμα 
μάθανε εκείνη την ημέρα, ποιες λέξεις συναντήσανε να ξεκινούν μ’ αυτό το γράμμα, 
ενώ ένα- ένα οδηγήθηκε στον υπολογιστή για να σχεδιάσει στην Ζωγραφική το γράμμα 
που έμαθαν. (10 λεπτά) 

 

Αξιολόγηση- Συμπεράσματα 

Με την άνωθεν διδασκαλία, οι δίγλωσσοι μαθητές εκτέθηκαν σε πληθώρα ηχητικών 
και εικονικών φθόγγων και λέξεων που με ευχάριστο και συνάμα παιγνιώδη τρόπο τους 
κατάκτησαν ως γνώση. Το διαφορετικό της διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. πα-
ρέκαμψε την πολιτισμική απομόνωση που κατέδειξε η Χατζηδάκη(2000) ως αποτρε-
πτική συνέπεια. Αντίθετα, τους συνεπήρε και τους προκατάβαλε θετικά για το γνω-
στικό αντικείμενο. Έτσι, αισθάνθηκαν ιδιαίτεροι, καθώς ήταν εκείνοι που είχαν στη 
διάθεσή τους ομαδικό υπολογιστή και άλλα μέσα για την εκπλήρωση του μαθήματός 
τους, κάτι που στην γενική τάξη δεν υπήρχε.  

Απ’ την άλλη, με τη χρήση των Τ.Π.Ε., έμαθαν να αναγνωρίζουν τη γραπτή απεικόνιση 
του γράμματος και τη σύνδεση του προφορικού τους λόγου με τον γραπτό. Μέσα από 
το τραγούδι, εκτέθηκαν σε πλήθος λέξεων που οικειοποιήθηκαν τη σημασία τους διευ-
ρύνοντας το λεξιλόγιό τους. Κατά την προτροπή της Walqui(2000),διαφορετικοί μα-
θητές έμαθαν με διαφορετικό τρόπο στηριγμένο στις ανάγκες τους. Τέλος, πέρα από 
τους γνωστικούς και συμπεριφοριστικούς στόχους που ικανοποιήθηκαν σε ικανοποιη-
τικό βαθμό(και προαναφέρθηκαν στο 3.4), εκπληρώθηκε και ένας πολιτισμικός στόχος, 
με την έννοια ότι γνώρισαν και χρησιμοποίησαν δίχως δισταγμό την ελληνική γλώσσα, 
κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής κοινωνίας, κομμάτι της οποίας 
αποτελούν και οι ίδιοι.  
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Πρόσφυγες και μετανάστες υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σκουρμαλλά Αργυρώ-Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.07 

argie.skourmalla@gmail.com 

Περίληψη 

Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές που ακολουθεί για το προσφυ-
γικό και το μεταναστευτικό ζήτημα αποτελούν φλέγον θέμα της καθημερινότητας. Εί-
ναι επίσης γεγονός ότι οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα και τον τομέα 
της εκπαίδευσης. Πώς αντιλαμβάνονται όμως οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες; Τι γνωρίζουν γι’ αυτούς και πώς αντιμετωπίζουν το 
ζήτημα; Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα σχέδιο μαθήματος το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές της τελευταίας τάξης του Δημοτικού σχολείου και συνδυάζει διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα με σκοπό να εντάξει τις νέες τεχνολογίες στην τάξη γύρω από ένα 
θέμα της επικαιρότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: πρόσφυγες, μετανάστες, Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήση Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αφορά ένα σχέδιο διδασκαλίας για τη ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού. 
Εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης καθώς περιλαμβάνει στόχους και ενότη-
τες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή και Μαθηματικά. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία εμπλέκει τεχνολογικά μέσα 
(προτζέκτορας και Η/Υ) με το διάλογο και τη συζήτηση ώστε να προωθηθεί η μάθηση.  

Γενικότερα, το διδακτικό πλάνο αναφέρεται σε μια τάξη με περίπου είκοσι (20) μαθη-
τές, οι οποίοι θα δουλέψουν αρχικά συνεργατικά ανά δύο, και στη συνέχεια σε ομάδες 
των τεσσάρων. Δεδομένου ότι τα παιδιά είναι στην τελευταία τάξη του δημοτικού, μπο-
ρούμε να δομήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη κουβέντα, πάνω στο θέμα. Έτσι, καλύ-
πτουμε μαθησιακά ενότητες που προτείνουν τα σχολικά εγχειρίδια των προαναφερθέ-
ντων μαθημάτων, αλλά παράλληλα προάγεται μια εποικοδομητική συζήτηση δίνοντας 
στο μάθημά μας την κοινωνική διάσταση που αρμόζει. 

Διδακτικοί στόχοι 

 Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα είναι σε θέση: 

- Να εντοπίζουν στον παγκόσμιο χάρτη την Ευρώπη (7.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο: η 
θέση της Ευρώπης, Γεωγραφία ΣΤ’ δημοτικού-βιβλίο εκπαιδευτικού) 

- Να γνωρίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7.10.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
33ο: οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γεω-
γραφία ΣΤ’ δημοτικού-βιβλίο εκπαιδευτικού / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: η Ευρωπαϊκή 

2678

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Ένωση: όργανα και λειτουργίες της, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ’ δημο-
τικού-βιβλίο εκπαιδευτικού) 

- Να προβληματιστούν πάνω στους στόχους της Ένωσης και στον τρόπο με τον 
οποίο η οργάνωση που διαθέτει τη βοηθά να τους πραγματοποιήσει (ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ 1ο: η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της, Κοινωνική και Πο-
λιτική Αγωγή ΣΤ’ δημοτικού-βιβλίο εκπαιδευτικού) 

- Να προβληματιστούν σχετικά με τα οφέλη, τα οποία απολαμβάνει η χώρα μας 
ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη συμβολή της Ελλάδας στην 
ένωση με τη συμμετοχή της στα όργανα και τις διαδικασίες λειτουργίας 
τους(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική και Πολι-
τική Αγωγή ΣΤ’ δημοτικού-βιβλίο εκπαιδευτικού) 

Επιπρόσθετα, επιδιώκονται μέσα από τη διδασκαλία βαθύτεροι στόχοι, όπως: 

- Να διακρίνουν τις έννοιες «μετανάστης», «πρόσφυγας», «λαθρομετανάστης», 
«παράτυπος μετανάστης» 

- Να αντιληφθούν τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι με-
τανάστες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους (προς Ελλάδα), 

- Να γνωρίσουν τις συνθήκες υποδοχής και υποδομής των μεταναστών-προσφύ-
γων στη χώρα μας, 

- Να διαπιστώσουν τη διαφορά στη διακίνηση προϊόντων και τη μετακίνηση αν-
θρώπων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της παγκοσμιο-
ποίησης, 

- Να εντοπίζουν στον χάρτη τα πιο γνωστά ναυάγια που σημειώθηκαν, καθώς 
αυτά αποτελούν μεγάλο μέρος της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα. 

Από τα προηγούμενα, η χρήση των τεχνολογικών μέσων προβλέπεται για τις εξής ερ-
γασίες: 

- δυναμική επεξεργασία του χάρτη της Ευρώπης με δυνατότητα επεξεργασίας και 
ανάρτησης και πληροφοριών. Μια διαφορετική προσέγγιση που απέχει από τη 
στατική εικόνα των συνηθισμένων χαρτών που βρίσκονται στη σχολική τάξη, 

- ως πηγή για έρευνα και πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες και υλικό, πέρα 
από το σχολικό εγχειρίδιο, 

- παρουσίαση των ευρημάτων των μαθητών στην ολομέλεια με παράλληλη προ-
βολή των εργασιών τους, 

- επεξεργασία των δεδομένων που συνέλεξαν οι μαθητές της ομάδας Δ’ στη δρα-
στηριότητα 3 (βλ. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ), με αυτόματους υπολογισμούς 
και απεικόνιση σε διάγραμμα μέσω της εφαρμογής excel, 

- αξιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού που έχει επιλεγεί, ως υποστήριξη στη 
διδασκαλία και ενίσχυση των απόψεων των μαθητών για το θέμα. 

Προκύπτει έτσι αβίαστα ότι οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν έναν όγκο πλη-
ροφοριών από διάφορες πηγές του διαδικτύου, να σχηματίσουν και να εκφράσουν τη 
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δική τους άποψη και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα συμπεράσματά τους, χωρίς 
να βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά αξιοποιώντας κάποιες 
από τις δυνατότητες που τους δίνει.  

Διδακτική μεθοδολογία 

Αναφερόμενοι στη διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, αξίζει να τονιστεί 
ότι η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται είναι διερευνητική. Πιο συγκεκριμένα, 
προτείνεται η χρήση διδακτικών τεχνικών για παρουσίαση δεξιότητας κυρίως σε σημεία 
που αφορούν τη χρήση Η/Υ και τις εφαρμογές που συμπεριλάβαμε. Στο σημείο διαχω-
ρισμού των εννοιών «πρόσφυγας» και «μετανάστης», βασιζόμενοι σε προϋπάρχουσες 
γνώσεις των μαθητών επιδιώκεται η παράθεση νέας γνώσης με απλοποιημένη μορφή, 
δίνοντας έμφαση σε σημεία-κλειδιά και βασικά χαρακτηριστικά των δύο εννοιών. Στη 
συγκεκριμένη διδακτική τεχνική της εξήγησης-επεξήγησης συμπεριλαμβάνονται παρα-
δείγματα, λεπτομερείς επεξηγήσεις -εφόσον χρειαστεί- και έλεγχος της κατανόησης με 
ερωτήσεις και δραστηριότητες. Ακόμη, δε θα μπορούσε να παραλειφθεί η διδακτική 
τεχνική των ερωτήσεων –κυρίως της μορφής ανάλυσης και αιτιολόγησης/εξήγησης- σε 
συνδυασμό πάντα με τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί. Τέλος, η συζήτηση και 
ο διάλογος, τόσο μεταξύ των μικρών ομάδων εργασίας όσο και μεταξύ δασκάλου – 
μαθητή, είναι στοιχεία που χρειάζεται να υπάρχουν σε κάθε φάση της διδασκαλίας. Για 
την τελευταία διδακτική τεχνική, η διαδικασία έχει ως εξής: οι μαθητές ξεκινούν ομα-
δικά να επικεντρώνονται σε δραστηριότητα και επανέρχονται στη συνέχεια στην ολο-
μέλεια παρουσιάζοντας τα συμπεράσματά τους, με την υποστήριξη και την επίβλεψη 
του εκπαιδευτικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ανατροφοδότηση όπου κρίνεται 
αναγκαίο. 

Οργάνωση της τάξης 

Η χωροταξική οργάνωση της τάξης θεωρείται πολύ σημαντική για την επιτυχή έκβαση 
της διδασκαλίας. Στο παρόν πλάνο, προτείνεται οργάνωση των θρανίων με τρόπο ώστε 
τα παιδιά να δουλεύουν σε ομάδες –αρχικά των δύο και έπειτα σε ομάδες των πέντε- 
και παράλληλα να έχουν όλοι εξίσου καλή οπτική στον πίνακα της τάξης. Η συγκεκρι-
μένη οργάνωση διδασκαλίας, είναι ιδανική για τις περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές 
ιδιαιτερότητες, καθώς πιστεύουμε ότι η αλληλεπίδραση στα πλαίσια της ομάδας εξυ-
πηρετεί πολυδιάστατους σκοπούς μάθησης. 

Πορεία διδασκαλίας 

Η διδασκαλία είναι σχεδιασμένη για δύο διδακτικά δίωρα και οι δραστηριότητες συν-
δέονται άμεσα μεταξύ τους.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 
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Εισάγοντας τους μαθητές στη διδασκαλία ξεκινάμε συζήτηση επαναλαμβάνοντας την 
έννοια της «Ευρωπαϊκής Ένωσης» και τη λειτουργία της -σύμφωνα με το σχολικό εγ-
χειρίδιο. Έπειτα, σε συνεργασία με τον/την διπλανό/-ή τους, οι μαθητές προετοιμάζουν 
το φύλλο εργασίας που τους δίνεται.  

 

Εικόνα 1 

Σε αυτό απεικονίζεται ο χάρτης της Ευρώπης και τους ζητείται να σημειώσουν τις χώ-
ρες-μέλη με τις πρωτεύουσές τους. Παράλληλα, το φύλλο εργασίας προβάλλεται και 
στον πίνακα μέσω ενός προβολικού. Έτσι, μετά το χρόνο που διαθέτουν, κάθε ομάδα 
σηκώνεται στον πίνακα και σημειώνει από ένα κράτος-μέλος στο χάρτη, γράφοντας τα 
στοιχεία που ζητούνται, μέχρι να συμπληρωθεί η λίστα. 

Μεταβαίνοντας στην επόμενη δραστηριότητα συζητάμε σχετικά με τη μετακίνηση 
πληθυσμών από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, 
εστιάζουμε στη δεύτερη περίπτωση (μετακίνηση πληθυσμών από χώρες εκτός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης) και αφήνουμε τα παιδιά να επεξεργαστούν τις προτεινόμενες πηγές, 
όπου εξηγούνται έννοιες όπως «μετανάστης», «λαθρομετανάστης», «πρόσφυγας», 
«παράτυπος μετανάστης». Στη συνέχεια κυκλώνουν λέξεις-κλειδιά και τις καταγρά-
φουμε στον πίνακα. Στο τέλος της δραστηριότητας συζητάμε στην τάξη τι σχέση έχουν 
οι όροι μεταξύ τους (π.χ ο οικονομικός μετανάστης θεωρείται και πρόσφυγας, επειδή 
αναγκάζεται σε κάποιες περιπτώσεις να εγκαταλείψει τη χώρα του για οικονομικούς 
λόγους που προκλήθηκαν από την πολιτική του κράτους απ’ το οποίο προέρχονται). Οι 
μαθητές μπορούν να συμβουλευτούν κάποιες προτεινόμενες σελίδες όπως αυτή του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (βλ. «Συχνές Ερωτήσεις», 2007), της Διεθνούς 
Αμνηστίας (βλ. «πρόσφυγες και μετανάστες, ερωτήσεις και απαντήσεις») και της σελί-
δας Αξιοπρέπεια & Αντοχή (βλ. «πρόσφυγας», «μετανάστης», «λαθρομετανάστης»: 
ποιος είναι ο σωστός όρος, 2013). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Στη συνέχεια η τάξη αλλάζει δομή. Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες (τέσσερα 
άτομα σε κάθε ομάδα), με τα εξής ονόματα: ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΑ, ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Σε αυτή τη δραστηριότητα έχουν επιλεγεί κάποιες 
από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης οι οποίες υποδέχονται ,σύμφωνα με στατιστικά 
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στοιχεία, περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες από τις υπόλοιπες, λόγω της γεω-
γραφικής τους θέσης. 

Οι πρώτες ομάδες που έχουν αναλάβει τις τέσσερις χώρες κάνουν μια έρευνα στο δια-
δίκτυο και συγκεντρώνουν στοιχεία σχετικά με: τις ομιλούμενες γλώσσες, την εφαρ-
μογή της μεταναστευτικής πολιτικής, την προέλευση και τον αριθμό των μεταναστευ-
τικών και προσφυγικών ροών στα πλαίσια της χώρας, και τη στάση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με το θέμα απέναντι στην κάθε χώρα. Η «Ομάδα μετακίνησης» συ-
μπεριλαμβάνει δύο μαθητές με ρόλο μετανάστη και δύο μαθητές με ρόλο πρόσφυγα. 
Τα άτομα αυτά, επιλέγουν από μια χώρα να συνεργαστούν. Η δική τους πλευρά για τη 
δραστηριότητα είναι μια έρευνα σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες μετακίνησης, τις 
υποδομές που υπάρχουν στη χώρα που επέλεξαν, καθώς και το πόσο εύκολα ή δύσκολα 
εντάσσονται αυτά τα άτομα σ τη χώρα υποδοχής. 

Μετά από την έρευνα που θα κάνει κάθε ομάδα, μαζί με το μέλος της ομάδας μετακί-
νησης με το οποίο συνεργάστηκε, καλούνται να αναρτήσουν στην εφαρμογή Google 
Earth -σε μορφή ρέοντος κειμένου- τις πληροφορίες που βρήκαν, και να τις παρουσιά-
σουν στην υπόλοιπη τάξη. Σε αυτό το σημείο η «ομάδα μετακίνησης» αναλαμβάνει να 
συγκεντρώσει το υλικό που βρήκαν τα μέλη της για τις σκληρές συνθήκες που αντιμε-
τωπίζουν κατά τη μετακίνησή τους οι αντίστοιχοι πληθυσμοί, και να εκθέσει τα απο-
τελέσματα στην τάξη. 

Προς υποστήριξη των ομάδων δίνουμε σχετικό διαδικτυακό υλικό (βλ. «Από τον πό-
λεμο της Συρίας, στη «φυλακή» της Βουλγαρίας», 2014, «Πάπας: «Η κακομεταχείριση 
των προσφύγων μάς κάνει να κλαίμε»,2015, «δείτε τους πρόσφυγες με άλλη ματιά»,2014, 
«όχι στους μετανάστες λέει η Μάλτα», 2013, «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στέλνει πίσω τους 
μετανάστες»,2015, «προτάσεις της κομισιόν για το μεταναστευτικό», 2015, «η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση εθελοτυφλεί στο θέμα των προσφύγων»,2015, «εξωτερική πολιτική και πολι-
τική ασφαλείας».) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα μας ενδιαφέρει να δούμε ότι οι μαθητές επεξεργάζονται 
κατάλληλα πληροφορίες σχετικές με το θέμα, ότι είναι σε θέση να εξετάσουν κατά 
πόσο ο αρχικός ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ικανοποιείται για κάθε χώρα, να δια-
κρίνουν αδυναμίες και θετικά σημεία της μεταναστευτικής πολιτικής κάθε χώρας, αλλά 
και να μπουν για λίγο στη νοοτροπία των μετακινούμενων πληθυσμών βλέποντας τις 
δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. 

Μετά από αυτές τις δύο δραστηριότητες κλείνει το πρώτο δίωρο διδασκαλίας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Το δεύτερο δίωρο ξεκινά σε παρόμοιο κλίμα εργασίας. Σε αυτό το κομμάτι της διδα-
σκαλίας μας επικεντρωνόμαστε στην Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, ζητώντας από τους 
μαθητές να δουλέψουν κάθε φορά σε διαφορετική πτυχή του ίδιου θέματος.  
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 Η δραστηριότητα ξεκινά χωρίζοντας πάλι την τάξη σε πέντε διακριτές ομάδες –διαφο-
ρετικές από την προηγούμενη φορά. Η δημιουργία των ομάδων μπορεί να είναι είτε 
τυχαία είτε προαποφασισμένη από εμάς, ανάλογα με ποιον τομέα επιθυμούμε να απα-
σχοληθεί κάθε μαθητής. Δυστυχώς όπως έχουμε σχεδιάσει τη διδασκαλία μας δεν προ-
βλέπεται να δουλέψουν όλα τα παιδιά σε όλες τις πτυχές και γι’ αυτό στο τέλος της 
διδασκαλίας γίνεται μια παρουσίαση –σε μορφή έκθεσης στην τάξη- της δουλειάς που 
έκανε κάθε ομάδα.  

Ομάδα Α’ –«πώς έρχονται οι μετανάστες-πρόσφυγες στη χώρα μας;» 

Η πρώτη ομάδα αναζητά στο διαδίκτυο αλλά και –ει δυνατόν- στον τύπο, ειδήσεις 
σχετικές με τη μετακίνηση των πληθυσμών αυτών προς την Ελλάδα. Αφού εντοπί-
ζουν σε χάρτη την περιοχή που σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ναυάγια κοντά στην Ελ-
λάδα αυτή την περίοδο, συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με αυτά και τις αναρτούν 
στην εφαρμογή Google Earth. Έπειτα, τους δίνονται τρεις γελοιογραφίες σχετικές με 
το θέμα (βλ. σκίτσο του Peter Brookes, 2015, paraskhnio.gr 2013, Αγκάρρα, 2015). 
Στο επόμενο στάδιο, η πρώτη ομάδα καλείται να δημιουργήσει το δικό της σκίτσο και 
να γράψει ένα σύντομο και αντιπροσωπευτικό κείμενο για κάθε ένα από τα σκίτσα. 

 Ομάδα Β’ –«μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας» 

Η επόμενη ομάδα εργάζεται σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και την εφαρμογή 
της συνθήκης FRONTEX στην Ελλάδα. Για να ενισχύσουμε την έρευνα, προτείνουμε 
αποσπάσματα από άρθρα (βλ. «έκθεση-κόλαφος για την Ελλάδα: η Frontex είναι “συ-
νεργός” στην παραβίαση δικαιωμάτων μεταναστών», Ιούνιος 2014, «κοινή επιχείρηση 
Poseidon 2011», « FRONTEX: η ευρωπαϊκή υπηρεσία συνόρων» (σελίδες 18-19), 2014, 
«ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση 2015-τέσερις πυλώνες για την κα-
λύτερη διαχείριση της μετανάστευσης») προς επεξεργασία για τα παιδιά. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να χρειαστεί επιπρόσθετη βοήθεια –λεξικό 
ή εγκυκλοπαίδεια- για αναζήτηση δυσνόητων όρων που χρησιμοποιούνται στα σχετικά 
άρθρα. 

Αφού συγκεντρώσουν βασικές πληροφορίες γύρω από το θέμα, τα παιδιά καλούνται 
να συντάξουν και να ονομάσουν μια νέα συνθήκη μεταναστευτικής πολιτικής και να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην τάξη, ενημερώνοντας σχετικά τους συμμαθητές 
τους. 

 Ομάδα Γ’ –«συνθήκες υποδοχής και υποδομές για τους μετανάστες-πρόσφυγες» 

Τα παιδιά της τρίτης ομάδας αναζητούν και οργανώνουν πληροφορίες σχετικά με τα 
υπάρχοντα κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα –σε νησιά όπως 
Μυτιλήνη, Ρόδος, Κως και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου η προσέλευσή τους 
είναι μεγαλύτερη, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Την έρευνά τους συνοδεύουν 
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φωτογραφίες και σχετικά βίντεο-μαρτυρίες. Με βάση αυτά στη συνέχεια, γράφουν μι-
κρές προτάσεις αλλαγής ή διατήρησης των συνθηκών τους δικαιολογώντας τη γνώμη 
τους και τις παρουσιάζουν σε ένα μεγάλο χαρτόνι στην ολομέλεια. 

Ομάδα Δ’- «μετανάστες και αριθμοί στην Ελλάδα» 

Η επόμενη ομάδα ασχολείται με τη μετανάστευση από αριθμητική πλευρά. Πιο συγκε-
κριμένα τα παιδιά επεξεργάζονται αριθμητικά στοιχεία των τομέων: παράνομη μετα-
νάστευση, προέλευση μεταναστευτικών ροών, εργαζόμενοι μετανάστες και πρόσβαση 
στην εκπαίδευση. Ως πηγές για την έρευνά τους, τους δίνουμε αποσπάσματα από πηγές 
που έχουμε επιλέξει με τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά από τα παιδιά 
(βλ. «10 αλήθειες για τη μετανάστευση» (5.Λαθρομετανάστες και παράνομοι μετανά-
στες; 2012, «συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες για παράνομη είσοδο & παραμονή 
ανά υπηκοότητα, από αστυνομικές & λιμενικές αρχές», 2015, «μετανάστευση στην Ελ-
λάδα και εκπαίδευση: αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης-προκλήσεις και προοπτι-
κές βελτίωσης» (πίνακας «κατανομή των αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες 
όλων των βαθμίδων 2002/2003, σελ. 14), 2004, «μετανάστευση και αγορά εργασίας, η 
κατάσταση και τα προβλήματα που αναδεικνύει η ελληνική πραγματικότητα. Προτάσεις 
για τις αναγκαίες πολιτικές» (πίνακας 11 «η απασχόληση των μεταναστών κατά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας», 2009, σελ. 36 –του αρχείου). 

Σε αυτή τη δραστηριότητα περιμένουμε από τα παιδιά να ομαδοποιήσουν και να τοπο-
θετήσουν σε πίνακες του προγράμματος EXCEL τα παραπάνω στοιχεία, και να παρου-
σιάσουν στην τάξη, συνοδεία του αντίστοιχου διαγράμματος –όπως προκύπτει από το 
ίδιο πρόγραμμα. Στόχος είναι να έρθουν σε επαφή με τα πραγματικά στατιστικά νού-
μερα των παραπάνω κατηγοριών και να τα επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας κάποιες 
από τις μαθηματικές τους δεξιότητες. 

Ομάδα Ε’ –«προϊόντα και άνθρωποι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Η τελευταία ομάδα μελετά τη διαφορά ανάμεσα στη διακίνηση προϊόντων και στη με-
τακίνηση ανθρώπων από την Ανατολή προς την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 
εξετάζουν την πορεία που ακολουθεί ένα χειροποίητο χαλί από την Ινδία στην Ελλάδα, 
παράλληλα με την πορεία που χρειάζεται να ακολουθήσει ο κατασκευαστής του. Για 
να οπτικοποιήσουν τη διαδικασία, σχεδιάζουν στο Google Earth τη διαδρομή, τους εν-
διάμεσους σταθμούς και τα μέσα μεταφοράς για τις δύο κατηγορίες. Συνοδευτικά, δί-
νουμε στην ομάδα μπερδεμένο φωτογραφικό υλικό, το οποίο οι μαθητές ταξινομούν. 
Έπειτα συζητούν μεταξύ τους πώς θα έπρεπε να είναι ιδανικά αυτές οι εικόνες. Η δική 
τους έκθεση θα περιλαμβάνει τη γνώμη τους για όσα είδαν και τις προτάσεις τους για 
αλλαγές.  
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Εικόνα 2 

 

Εικόνα 3 

 

Εικόνα 4 

Ηλεκτρονικές παραπομπές 

Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, 
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform
=view&id=5055&Itemid=466&lang=GR  

Euronews, https://www.youtube.com/watch?v=PVSJRyif9S0  

Newsroom ΔΟΛ με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό, 
http://news.in.gr/world/article/?aid=1500006472  

Ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 
https://www.youtube.com/watch?v=SeJhBfPKxGo  

Euronews, https://www.youtube.com/watch?v=qSsNIY5Xy0E 
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Πρώτο Θέμα-Πολιτική, http://www.protothema.gr/politics/article/470135/i-europaiki-
enosi-tha-stelnei-piso-tous-prosfuges-/  

Νίκος Μπέλλος, 
http://www.dw.com/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF
%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%
BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8
4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/a-18448061  

Newsbeast, http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/1846848/i-evropaiki-enosi-
ethelotifli-sto-thema-ton-prosfigon#  

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://europa.eu/index_el.htm  

News247, http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ekthesh-kolafos-gia-thn-ellada-h-
frontex-einai-synergos-sthn-paraviash-dikaiwmatwn-metanastwn.2855101.html 

Ελληνική Αστυνομία, 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5
164&Itemid=529&lang 

Amnesty International, http://www.amnesty.org.gr/wp-
content/uploads/2014/07/fortress_europe_report.pdf  

Ευρωπαϊκή επιτροπή, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/summary_european_agenda_on_migration_el.pdf 
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«Ανάβασις» μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο 

Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Σχολική Σύμβουλος  

Δρ. Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ΑΠΘ 

markoudor@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία προτείνει διδακτικές δραστηριότητες στη διδασκαλία ενοτήτων του σχολι-

κού εγχειριδίου «Αλεξάνδρου Ανάβασις» του Αρριανού της Γ΄ Γυμνασίου με την α-

ξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με ένα ιστοριο-

γραφικό κείμενο, γνωρίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο, ακολουθούν την εκστρατεία του, 

διερευνούν τον αντίκτυπο της προσωπικότητάς του σε όλον τον κόσμο, μελετούν έργα 

τέχνης που εμπνέονται από αυτόν, διαβάζουν μεταφράσεις.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μέγας Αλέξανδρος, εκστρατεία, Αλεξάνδρεια, ελληνιστικός  

Εισαγωγή 

Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας είναι αρκετά απαιτητικό 

και από αρκετούς/ές μαθητές και μαθήτριες θεωρείται δύσκολο. Έτσι λοιπόν καθίστα-

ται αναγκαιότητα για τον/την φιλόλογο όχι μόνο να προσαρμόσει τη διδασκαλία στο 

επίπεδο της τάξης του/της αλλά και να φροντίσει να την κάνει ελκυστική και ενδιαφέ-

ρουσα. Οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν στην ενεργητική και διερευνητική μάθηση και μπορούν 

να αξιοποιηθούν σε αντιστοιχία με τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος και με 

ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται (Γιάννου 

& Τσέλικας, 2011).  

Διδακτική Πρόταση 

Η διδασκαλία αποσπασμάτων της «Αρριανού - Αλεξάνδρου Ανάβασις» στην Γ΄ τάξη 

Γυμνασίου προβλεπόταν ήδη από το παλαιότερο πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ τ. Β΄ 

367/13-04-1999). Σύμφωνα με αυτό, στο τρίτο τρίμηνο της Γ΄ τάξης «η άσκηση των 

μαθητών στη γλωσσική κατανόηση κειμένου μπορεί να γίνει συστηματικότερα με ε-

κτενέστερες ενότητες συνεχούς κειμένου από την Αλεξάνδρου Ανάβαση του Αρριανού 

ή τον Ευαγόρα του Ισοκράτη ή ορισμένα έργα του Ξενοφώντα και του Πλάτωνα σχε-

τικά με την προσωπικότητα του Σωκράτη». Σε εφαρμογή του προγράμματος σπουδών 

του 1999, το σχολικό έτος 2000-01 εισήχθησαν τα νέα διδακτικά εγχειρίδια της Αρ-

χαίας Ελληνικής Γλώσσας και στο εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα (Ανθολόγιο)», στο δεύτερο μέρος, συμπεριλήφθηκε ένα τεύχος με εισαγωγή 

και αποσπάσματα από την Αλεξάνδρου Ανάβαση για τη διδασκαλία των μαθη-

τών/τριών στο τελευταίο τρίμηνο. Συγγραφείς του δεύτερου μέρους είναι οι Νέστορας 

Μπούρας, Κωνσταντίνος Ναστούλης και Αντώνης Σακελλαρίου. 
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Στη συνέχεια, με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 303/13-03-2003), στο πλαίσιο της άσκησης των μαθητών/τριών στην κα-

τανόηση και μετάφραση εκτενέστερων αποσπασμάτων συνεχούς κειμένου και της γνω-

ριμίας τους με την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου ως στρατιωτικής και πολιτικής 

ιδιοφυΐας αλλά και ως ανθρώπου στις σχέσεις του µε τους στρατιώτες του, τους φίλους 

και τους αντιπάλους του μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα της Αρριανού Αλεξάν-

δρου Αναβάσεως, το δεύτερο μέρος του προηγούμενου εγχειριδίου εκδόθηκε ως αυτο-

τελές τεύχος. Έτσι από το σχολικό έτος 2007-08 έγινε η εισαγωγή του βιβλίου «Αρρια-

νού “Αλεξάνδρου Ανάβασις”». Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας θεωρητικών μαθη-

μάτων (144963/Δ2/15-09-2015) προβλέπεται από την Εισαγωγή η διδασκαλία των κε-

φαλαίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VΙΙΙ και από το Κείμενο από το Α΄ Βιβλίο τα κεφάλαια 13,3-7, 

15, 3-8, 16, 4-7 (Η μάχη του Γρανικού. Αναδεικνύεται η στρατιωτική μεγαλοφυΐα του 

Αλεξάνδρου), από το Β΄ Βιβλίο το κεφάλαιο 4, 9-11 (Ο Αλέξανδρος και ο γιατρός του. 

Μια ιστορία που δείχνει την ανθρώπινη διάσταση του ηγεμόνα), από το Ε΄ Βιβλίο το 

κεφάλαιο 19, 1-3 (Η συνάντηση του Αλεξάνδρου με τον Πώρο και ο σεβασμός στον 

αντίπαλό του) και από το Ζ΄ Βιβλίο τα κεφάλαια: 28-30 (Χαρακτηρισμός του Αλεξάν-

δρου από τον Αρριανό). Η έκταση της παρούσας εργασίας δεν επιτρέπει την ενασχό-

ληση με την εισαγωγή του βιβλίου, γι’ αυτό θα περιοριστούμε σε ορισμένες διδακτικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το καθαυτό κείμενο, το φωτίζουν περισσότερο και 

το εμπλουτίζουν. Το βιβλίο «Αρριανού “Αλεξάνδρου Ανάβασις”» βρίσκεται στο Ψη-

φιακό Σχολείο και μάλιστα σε εμπλουτισμένη μορφή. 

Διδακτικές Δραστηριότητες 

Οι διδακτικές δραστηριότητες είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους κοινές για όλες τις ο-

μάδες των μαθητών και μαθητριών, τέσσερις έως πέντε, ανάλογα με τον αριθμό των 

παιδιών στην τάξη. Μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο εργαστήριο Πληροφορι-

κής είτε μέσα στην τάξη με τον διαδραστικό πίνακα ή έναν Η/Υ, εφόσον υπάρχει δια-

δίκτυο. Βρίσκονται σε συμφωνία με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. 

1η διδακτική δραστηριότητα-Φύλλο Εργασίας 

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας του αρχαίου ελληνικού κειμένου, μια διδακτική δρα-

στηριότητα που θα βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τον χωροχρόνο της εκ-

στρατείας είναι η μελέτη του Χάρτη του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, που αποτυ-

πώνει την πορεία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κεντρική Ασία και 

τις θέσεις των κυριότερων συγκρούσεων, του Διαδραστικού Χάρτη στο Φωτόδεντρο 

(χρονολογίες, πορεία, τόποι, γεγονότα), καθώς και μια σύντομη ιστορία της εκστρα-

τείας. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια διδακτική ώρα. 

 Μελετήστε τον Χάρτη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και σημειώστε τα τοπω-

νύμια που σχετίζονται με την πορεία της εκστρατείας του Αλεξάνδρου και τις μάχες 

που πραγματοποίησε στην Ασία. Θα σας βοηθήσει και ο Διαδραστικός Χάρτης-
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Χρονολόγιο της εκστρατείας στο Φωτόδεντρο. 

 Διαβάστε τη σύντομη ιστορία της εκστρατείας στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού 

Αγώνα και συγκρίνετε την αναφορά που κάνει ο Αλέξανδρος στον λόγο του στην 

πόλη Ώπι το 324 π.Χ. για τους τόπους που κατέκτησε με τα τοπωνύμια που σημειώ-

σατε στον Χάρτη. 

2η διδακτική δραστηριότητα-Φύλλο Εργασίας 

Διαβάζουμε το κείμενο που αναφέρεται στη μάχη του Γρανικού και προσπαθούμε να 

το εξομαλύνουμε με τη βοήθεια του λεξιλογίου που υπάρχει στο βιβλίο, καθώς επίσης 

και με τη βοήθεια του Ψηφιακού Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των H. G. 

Liddell και R. Scott, των Ηλεκτρονικών Λεξικών της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής 

γλώσσας στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, του Λεξικού της ΑΕΓ (ΟΕΔΒ). Μια 

εποικοδομητική δραστηριότητα είναι τα παιδιά να εκπονήσουν ένα Γλωσσάρι με στρα-

τιωτικούς όρους, οι οποίοι περιέχονται στο συγκεκριμένο κείμενο. Διαθέτουμε μία δι-

δακτική ώρα. 

 Μελετήστε στο Α΄ Βιβλίο τα κεφάλαια 13,3-7, 15, 3-8, 16, 4-7 (Η μάχη του Γρανι-

κού). Σημειώστε τις λέξεις που αναφέρονται στον στρατό, στη μάχη κ.λπ. και στη 

συνέχεια αναζητήστε τη σημασία τους στα λεξικά. Τοποθετήστε τις λέξεις με την 

ερμηνεία τους αλφαβητικά, ώστε να δημιουργήσετε ένα μικρό λεξικό. 

3η διδακτική δραστηριότητα-Φύλλο Εργασίας 

Μια σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη αφήγηση για την έναρξη της εκστρατείας στην 

Περσία και τη μάχη στον Γρανικό ποταμό παρέχει η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση σε 

ένα σύντομο βίντεο πέντε λεπτών περίπου. Ένα πολύ κατατοπιστικό σχεδιάγραμμα της 

μάχης μπορούν να μελετήσουν τα παιδιά στο βίντεο και στα κείμενα της Εκπαιδευτικής 

Ιστοσελίδας «Ελληνικός Πολιτισμός». Γι’ αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να διατεθεί 

μία διδακτική ώρα. 

 Παρακολουθήστε με προσοχή το βίντεο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης για 

την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και απαντήστε στις ερωτήσεις: 

Α. Εκτός από τις στρατιωτικές δυνάμεις, ποιοι άλλοι συνόδευαν τον Αλέξανδρο στην 

εκστρατεία του; 

Β. Γιατί ο Αλέξανδρος επισκέφτηκε τον τάφο του Αχιλλέα; 

Γ. Πού αποδίδει ο ιστορικός, που αφηγείται στο βίντεο, τη νίκη του Αλεξάνδρου στον 

Γρανικό ποταμό; 

Δ. Τι έγραφε η αναθηματική επιγραφή που έστειλε ο Αλέξανδρος στην Αθήνα μετά τη 

νίκη του; 
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 Με βάση το σχεδιάγραμμα της μάχης να αναφέρετε τους αντιπάλους, να περιγρά-

ψετε τις φάσεις διεξαγωγής της και τις κινήσεις του Αλεξάνδρου. 

 Χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη να μελετήσει την αφήγηση του Αρριανού για 

τη μάχη, η δεύτερη του Πλουτάρχου και η τρίτη του Διοδώρου του Σικελιώτη. 

Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρούνται στα τρία κείμενα;  

4η διδακτική δραστηριότητα-Φύλλο Εργασίας 

Μελετήστε στο Ε΄ Βιβλίο το κεφάλαιο 19, 1-3 (Η συνάντηση του Αλεξάνδρου με τον 

Πώρο και ο σεβασμός στον αντίπαλό του). Μία διδακτική ώρα. 

 Πώς περιγράφει ο Αρριανός τον Πώρο; 

 Στην Ιστοσελίδα της Wikimedia περιέχονται πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά κ.ά. 

με θέμα τη μάχη του Αλεξάνδρου με τον Πώρο και τη συνάντηση των δύο αντιπά-

λων. Παρατηρήστε τις εικόνες προσεκτικά και περιγράψτε τους αντιπάλους, όπως 

απεικονίζονται (ενδυμασία, στάση σώματος, έκφραση προσώπου). 

 Στην Ιστοσελίδα της ελληνικής Wikipedia, με πληροφορίες για τη μάχη στον Υδά-

σπη, περιέχονται επιπλέον έργα τέχνης, αλλά και νομίσματα. Παρατηρήστε τα Νο-

μίσματα σε ανάμνηση της μάχης του Υδάσπη και περιγράψτε τα. Σε τι πιθανόν να 

χρησίμευαν σύμφωνα με τον νομισματολόγο Ι. Τουράτσογλου;  

5η διδακτική δραστηριότητα-Φύλλο Εργασίας 

Στο Ζ΄ Βιβλίο στα κεφάλαια: 28-30 υπάρχει ο χαρακτηρισμός του Αλεξάνδρου από τον 

Αρριανό: οι αρετές του, τα σφάλματά του, το συνολικό του έργο. Για τη μελέτη αυτών 

των κειμένων, καθώς και την παραβολή τους με άλλα θα πρέπει να διατεθούν τουλάχι-

στον δύο διδακτικές ώρες. 

 Αφού μελετήσετε τον χαρακτηρισμό του Αρριανού για τον Αλέξανδρο, μελετήστε 

τα κείμενα 5.1. Μια λαμπερή αστραπή και 5.2. Όμορφος και φιλοκίνδυνος στις 

ψηφιακές πηγές της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Συγκρίνετε τα δύο κείμενα 

και γράψετε τον δικό σας χαρακτηρισμό.  

6η διδακτική δραστηριότητα-Φύλλο Εργασίας 

Μια πολύ σημαντική διδακτική δραστηριότητα είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

διερευνήσουν τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα του κόσμου, καθώς 

και τον αντίκτυπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυτόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος εμπνέει 

στην τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική), στη λογοτεχνία, στους θρύλους, στις παραδόσεις, 

σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το υλικό είναι πλουσιότατο και 

γι’ αυτό καλό είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να χωριστούν σε πέντε ομάδες και η 

διδακτική δραστηριότητα να διαρκέσει 2 ώρες. 
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1η Ομάδα 

 Αναζητήστε τις πόλεις με το όνομα Αλεξάνδρεια και εντοπίστε τις στον Χάρτη στο 

https://el.wikipedia.org/wiki.  

 Μελετήστε το κείμενο «Η εξάπλωση του ελληνιστικού πολιτισμού στη Μέση Ανα-

τολή από τους Μακεδόνες» στο http://www.archaiologia.gr και επισημάνετε και 

άλλες πόλεις που ιδρύθηκαν με άλλα ονόματα. Με βάση το κείμενο αναφέρετε 

στοιχεία για την αρχιτεκτονική των πόλεων και τον ρόλο που αυτές διαδραμάτισαν 

στην περιοχή. 

2η Ομάδα 

 Στο βιβλίο σας υπάρχουν ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά και άλλα έργα τέχνης. Κα-

ταγράψτε τα έργα τέχνης και ομαδοποιήστε τα κατά κατηγορία. Αναζητήστε στο 

διαδίκτυο πίνακες, γλυπτά, ψηφιδωτά, άλλα έργα τέχνης που σχετίζονται με τον 

Αλέξανδρο από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή (π.χ. το ψηφιδωτό του Με-

γάλου Αλεξάνδρου από την Πομπηία, τους πίνακες Μέγας Αλέξανδρος-Παύλος 

Μελάς, Αλέξανδρος και Βουκεφάλας του Νίκου Εγγονόπουλου, Αλέξανδρος του 

Giorgio de Chirico, Αλέξανδρος του Ευθυμίου Βαρλάμη κ.λπ.). Συμπληρώστε την 

πρώτη καταγραφή που κάνατε με τα νέα έργα. 

 Από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα εμπνέονται οι καλλιτέχνες από τον Αλέξαν-

δρο. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό;  

3η Ομάδα 

 Παρακολουθήστε στο Φωτόδεντρο το Βίντεο «Εκστρατεία στην Ινδία» και βρείτε 

τις περιοχές που αναφέρονται στον χάρτη. 

 Μπορείτε επίσης να δείτε το ντοκιμαντέρ για τους Καλάς στο 

https://www.youtube.com/watch?v=jQyXuxsEZ_o. Τι αναφέρει ο εκπαιδευτικός 

Α. Λερούνης γι’ αυτούς;  

4η Ομάδα 

 Μελετήστε στο http://www.komvos.edu.gr/mythology/6_neamythologia.html τους 

θρύλους που αναφέρονται στον Αλέξανδρο. Σε τι ακριβώς αναφέρονται; Ποιος εί-

ναι ο πιο διαδεδομένος; Γιατί κατά τη γνώμη σας ο Μέγας Αλέξανδρος «μυθοποι-

ήθηκε»; 

 Δείτε την παράσταση του Ευγένιου Σπαθάρη «Ο Καραγκιόζης και το καταραμένο 

φίδι» https://www.youtube.com/watch?v=xNlUPSrE610 (περίπου 19΄). Πώς πα-

ρουσιάζεται ο Μέγας Αλέξανδρος; Τι συμβολίζει στο έργο;  

5η Ομάδα 

 Αναζητήστε σε εκδοτικούς οίκους μυθιστορήματα για τον Μέγα Αλέξανδρο. 
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 Στο https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξανδρος_ο_Μέγας αναφέρονται επίσης βι-

βλία, μουσικά, κινηματογραφικά έργα κ.ά. με θέμα τον Αλέξανδρο. Γιατί κατά τη 

γνώμη σας ο Αλέξανδρος εμπνέει σε αυτό τον βαθμό τους καλλιτέχνες;  

Επίλογος 

Οι δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες. Εξάλ-

λου το προσφερόμενο υλικό για τον Μέγα Αλέξανδρο είναι ανεξάντλητο. Με τις δρα-

στηριότητες που προτείνουμε θεωρούμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται 

ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία, διερευνούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης 

και αναπτύσσουν τον ψηφιακό γραμματισμό, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και 

αναζητούν τη γνώση με προβληματισμό και κριτικό έλεγχο. 

Βιβλιογραφία-Παραπομπές στο Διαδίκτυο  

Αλέξανδρος Γ΄, Εκστρατεία Αλεξάνδρου Γ΄. Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. 
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us, προσπελάστηκε στις 30/08/2016)  
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Γιάννου, Τ. & Τσέλικας, Σ. (2011). Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των 
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δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων Τ.Π.Ε.: Κέντρο Ελ-

ληνικής Γλώσσας-ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Γρηγοράκου-Παρνασσού, Π. (2011). Η Εξάπλωση του ελληνιστικού πολιτισμού στη 

Μέση Ανατολή από τους Μακεδόνες. (Διαθέσιμο on 

line:http://www.archaiologia.gr/, προσπελάστηκε στις 30/08/2016) 

Διαδραστικός Χάρτης-Χρονολόγιο της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου με α-

ναφορές στην πορεία, τους τόπους και τα σημαντικότερα γεγονότα. (Διαθέσιμο 

on line:http://www.ime.gr/chronos/06/gr/politics/index101.html, προσπελά-

στηκε στις 30/08/2016)  

Εκστρατεία στην Ινδία, Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση. (Διαθέσιμο on 

line:http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/510, προσπελάστηκε στις 

30/08/2016) 
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θέσιμο on line: http://www.greek-language.gr/, προσπελάστηκε στις 

30/08/2016) 

Η μάχη του Υδάσπη. Ελληνική Wikipedia. (Διαθέσιμο on line: https://el.wikipe-

dia.org/wiki/Μάχη_του_Υδάσπη, προσπελάστηκε στις 30/08/2016) 

Κυρτάτας, Δ. (2012). Από τον Αλέξανδρο στον Πύρρο. Πύλη για την Ελληνική 

Γλώσσα. (Διαθέσιμο on line, http://www.greek-language.gr/ προσπελάστηκε 

στις 30/08/2016)  

Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. (Διαθέσιμο on line: http://ebooks.edu.gr/, προ-

σπελάστηκε στις 30/08/2016) 

Μήττα, Δ. (2008). Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; (Διαθέσιμο on line: 

http://www.komvos.edu.gr/mythology/6_neamythologia.html, προσπελάστηκε 

στις 30/08/2016) 

Οι μάχες του Αλεξάνδρου στην Περσία. Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση. (Διαθέσιμο 

on line: http://ebooks.edu.gr/, προσπελάστηκε στις 30/08/2016) 

Σπαθάρης, Ε., «Ο Καραγκιόζης και το καταραμένο φίδι. (Διαθέσιμο on line: 

https://www.youtube.com/watch?v=xNlUPSrE610, προσπελάστηκε στις 

30/08/2016) 

Σταθμοί στην πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. (Δια-

θέσιμο on line: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9315, προσπελάστηκε 

στις 30/08/2016) 
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Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του ανοσοβιολογικού συστήματος και του 
ιού H.I.V. με τη βοήθεια τρισδιάστατων προσομοιώσεων 

Ξαπλαντέρη Α. Μαρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, MSc, MSc, PhD,  

mxaplant@gmail.com 

Περίληψη 

Τόσο η δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος όσο και η δράση των ιών περιέχουν 
σύνθετα νοήματα που δυσκολεύουν τους μαθητές. Η νόσος του AIDS που οφείλεται 
στον ιό H.I.V. αποτελεί μάστιγα για την εποχή μας και συνεπώς η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών έχουν τεράστια σημασία. Έρευνες δείχνουν ότι οι μα-
θητές στηρίζονται στις γνώσεις από το μάθημα της Βιολογίας για τη στάση τους και τις 
αποφάσεις της ζωής τους που αφορούν την ασθένεια αυτή. Η παρούσα εργασία προ-
τείνει εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του ιού H.I.V. με τη βοήθεια τρισδιά-
στατων αναπαραστάσεων. Οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις διευκολύνουν την κατα-
νόηση και κάνουν προσιτές στους μαθητές διαδικασίες σύνθετες που πραγματοποιού-
νται σε πολλά επίπεδα από το μοριακό επίπεδο ως το επίπεδο ολόκληρου του οργανι-
σμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: ανοσοβιολογικό σύστημα, H.I.V., AIDS, διδασκαλία Βιολογίας 

Εισαγωγή 

Η δυναμική φύση του κυττάρου και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν τα διαφορετικά επί-
πεδα του κυττάρου από το μοριακό ως το επίπεδο του οργανισμού δεν μπορούν να 
αποδοθούν μέσω των κλασσικών μεθόδων διδασκαλίας όπως η χρήση του πίνακα 
(Slish, 2000). Για την κατανόηση διαδικασιών όπως η σύνθεση πρωτεϊνών, η κυττα-
ρική διαίρεση ή η σύνδεση του γονότυπου με το φαινότυπο, είναι απαραίτητο να πα-
ρουσιαστούν στους μαθητές οι αλλαγές που γίνονται σε πολλά επίπεδα, σε μοριακό, σε 
κυτταρικό και σε επίπεδο οργανισμού, αλλά και πως συνδέονται τα επίπεδα μεταξύ 
τους και πως γίνεται η ρύθμιση των μακρομορίων που συμμετέχουν στις διαδικασίες 
αυτές σε σχέση με το χρόνο και τη θέση τους στο κύτταρο (Marbach-Ad & Stavy, 
2000).  

Οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση τους μαθητές και 
διευκολύνουν την κατανόηση (Glynn, 1998). Προσομοιάζουν στην πραγματικότητα 
και κάνουν προσιτές στους μαθητές αυτές τις σύνθετες διαδικασίες. Αποτέλεσμα είναι 
να κινητοποιούνται οι μαθητές, να εγείρεται το ενδιαφέρον τους και να συμμετέχουν 
ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία θέτοντας ερωτήσεις (Campbell, 2008; McGill, 
2008; Schönborn & Anderson, 2006). Άλλωστε οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη 
νέα τεχνολογία και μπορούν αν οι αναπαραστάσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο να 
τις αναπαράγουν και κατά τη μελέτη τους εκτός σχολείου (Slish, 2000).  
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Η παρούσα εργασία προτείνει εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του ιού H.I.V. 
με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε.. Στη διδασκαλία για τον ιό H.I.V. επικουρούν δύο διαθέσιμα 
βίντεο από το διαδίκτυο. Πρόκειται για τρισδιάστατα βίντεο που δείχνουν τις αλληλε-
πιδράσεις στο κυτταρικό περιβάλλον που πραγματοποιούνται και όχι ως απλές δύο δια-
στάσεων απεικονίσεις που συναντάμε συνήθως στα λογισμικά για τη Βιολογία. Πα-
ράλληλα, οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις παρουσιάζουν τις αλληλεπιδράσεις όχι 
μόνο στο επίπεδο κυττάρου αλλά και ολόκληρου οργανισμού. Αναδύεται, μάλιστα η 
ανάγκη για τη δημιουργία νέου διδακτικού υλικού ώστε να έχουμε ενοποιημένες όλες 
τις διεργασίες του κυττάρου μαζί σε ένα «Οπτικό Κύτταρο» που θα μπορούμε όχι μόνο 
να περιηγηθούμε, αλλά και να αλληλεπιδράσουμε με αυτό (McGill, 2008). Στους μα-
θητές δίνονται φύλλα εργασίας με ερωτήσεις που απαντώνται στη διάρκεια του μαθή-
ματος. Η αφήγηση γίνεται από τον καθηγητή, καθώς τα βίντεο είναι στην αγγλική 
γλώσσα. Για τη βέλτιστη παιδαγωγική αξιοποίηση του υλικού, πρέπει ο καθηγητής να 
ενημερώσει τους μαθητές πριν την προβολή, αλλά και κατά τη διάρκεια να διακόπτει 
την παρουσίαση θέτοντας ερωτήσεις, ώστε να αξιολογεί το βαθμό κατανόησης από 
τους μαθητές (Schönborn & Anderson, 2006). 

Η διδασκαλία της λειτουργίας του ανοσοβιολογικού συστήματος και η δράση των ιών 
συμπεριλαμβάνονται σε δύο ενότητες του κεφαλαίου 4 της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου 
(Μαυρικάκη, Γκούβρα & Καμπούρη, 2013). Η δυσκολία στη διδασκαλία των παρα-
πάνω ενοτήτων έγκειται στο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι μαθητές καλούνται 
να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν νέες γνώσεις με σύνθετα νοήματα. Στην ενότητα 
των ιών δε δίνεται έμφαση στον ιό H.I.V. που προκαλεί το AIDS, καθώς αναφέρεται 
μόνο σε ένθετο. Όμως, η νόσος του AIDS αποτελεί μάστιγα για την εποχή μας με πολλά 
νέα κρούσματα ετησίως (ΚΕΕΛΠΝΟ, 2016) και συνεπώς η γνώση και η ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών είναι το ζητούμενο. Μάλιστα, έρευνες έδειξαν ότι η γνώση για το 
AIDS και η ευαισθητοποίηση σχετίζονται μεταξύ τους (Mnguni, Abrie & Ebersohn, 
2015). Οι μαθητές στηρίζονται στις γνώσεις από το μάθημα της Βιολογίας για τη συ-
μπεριφορά τους και τις αποφάσεις της ζωής τους που αφορούν την ασθένεια αυτή. Έ-
δειξαν επίσης ότι, στο μάθημα της Βιολογίας πρέπει να αυξηθεί στο Αναλυτικό Πρό-
γραμμα η διδασκαλία για το AIDS. Δεν είναι μόνο η ύλη που καλύπτεται ανεπαρκής 
αλλά και ο τρόπος που διδάσκεται, ώστε να καλυφθούν με επιτυχία οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι (Mnguni & Abrie, 2012).    

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού 
που θα βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις δύο ενότητες που προαναφέρθηκαν. 
Επιλέχθηκε για τη διδασκαλία του τρόπου δράσης των ιών ο ιός H.I.V. που προκαλεί 
την ασθένεια του AIDS. Η επιλογή έγινε λόγω της σημασίας του ιού για την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των έφηβων μαθητών.    

Το Εκπαιδευτικό Σενάριο 

Διδακτικοί στόχοι 
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Α. Σε επίπεδο γνώσεων ο μαθητής θα πρέπει: 

1. Να αναγνωρίζει ότι τα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος συμβάλλουν στην άμυνα του 
οργανισμού.  

2. Να κατονομάζει τους τρόπους με τους οποίους ο ιός H.I.V. προσβάλλει τα κύτταρα 
στόχους. 

3. Να διακρίνει τους στόχους των φαρμάκων κατά του ιού. 

4. Να περιγράφει και να εξηγεί τον τρόπο που μεταδίδεται ο ιός H.I.V..  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων ο μαθητής θα είναι σε θέση:  

5. Να αναπτύξει την ικανότητα να συλλέγει πληροφορίες από επιστημονικές πηγές α-
ξιοποιώντας την τεχνολογία της πληροφορικής 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων ο μαθητής θα πρέπει: 

6. Να διαπιστώσει τη συμβολή της Βιολογίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
ανθρώπου μέσω των εφαρμογών της Βιολογίας στην Ιατρική και την πρόληψη μετα-
δοτικών ασθενειών. 

7. Να υιοθετήσει συμπεριφορές και να ευαισθητοποιηθεί για τις μεθόδους πρόληψης 
κατά του ιού. 

Δραστηριότητα 1. 

Παρουσιάζεται το πρώτο μέρος του πρώτου βίντεο (διαθέσιμο στο 
https://www.youtube.com/watch?v=ng22Ucr33aw). Παρουσιάζει τη φαγοκυττάρωση 
βακτηρίων από τα λευκά αιμοσφαίρια ενός υγιούς οργανισμού (Εικόνα 1). Αρχικά πα-
ρατηρούμε τα βακτήρια που έχουν εισέλθει στον οργανισμό (Εικόνα 1α), στη συνέχεια 
την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού και τη φαγοκυττάρωση 
των βακτηρίων από τα φαγοκύτταρα, την παραγωγή των αντισωμάτων και τη φαγο-
κυττάρωση των βακτηρίων που είναι συνδεδεμένα με αντισώματα (Εικόνα 1β). Η 
πρώτη δραστηριότητα αποσκοπεί να καλύψει το διδακτικό στόχο 1. Οι μαθητές συνει-
δητοποιούν πως το ανοσοβιολογικό σύστημα και συγκεκριμένα τα φαγοκύτταρα συμ-
βάλλουν στην εξουδετέρωση των βακτηρίων και συνεπώς στην άμυνα του οργανισμού. 
Ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τι θα είχε συμβεί αν μειωνόταν ή περιοριζό-
ταν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων του ανθρώπου. Παρουσιάζουμε την Εικόνα 
1γ που δείχνει την εξάπλωση των βακτηρίων σε μία τέτοια περίπτωση. Στη συνέχεια, 
ρωτάμε αν γνωρίζουν κάποια ασθένεια που να το προκαλεί. Εισάγουμε την ασθένεια 
του AIDS και εξηγούμε με βάση τα παραπάνω γιατί ονομάζεται Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοβιολογικής Ανεπάρκειας.     
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Εικόνα 1. α. Λευκά αιμοσφαίρια καταστρέφουν βακτήρια (πράσινο χρώμα), β. φαγοκυτ-
τάρωση, γ. εξάπλωση των βακτηρίων σε ασθενείς με AIDS.   

Δραστηριότητα 2. 

Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί να καλύψει τον έκτο και τον έβδομο διδακτικό 
στόχο. Τι είναι η πρόληψη και ποια η σημασία της για τις μολυσματικές ασθένειες 
ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει θεραπεία. Δίνεται στα παιδιά η 4η δραστηριότητα του τετρα-
δίου εργασιών της Γ΄ Γυμνασίου (Μαυρικάκη, Γκούβρα & Καμπούρη, 2010) που α-
φορά στη μετάδοση μίας άλλης ασθένειας τον τυφοειδή πυρετό. Περιγράφει πως στις 
αρχές του προηγούμενου αιώνα το 1906 ένα άτομο η «τυφοειδής Μαίρη» κατάφερε να 
μεταδώσει την ασθένεια σε πολλούς ανθρώπους. Ζητάμε από τους μαθητές  να αντικα-
ταστήσουν το έτος της δραστηριότητας του τετραδίου τους με το τρέχον 2016 και να 
αντικαταστήσουν την ασθένεια ώστε αντί για τυφοειδής πυρετός να γράφει AIDS. Από 
τις αντιδράσεις και το ενδιαφέρον των παιδιών καταλαβαίνουμε ότι συνειδητοποιούν 
την αξία της πρόληψης και ιδιαίτερα μεταδοτικών ασθενειών που δεν υπάρχει θερα-
πεία. Διατυπώνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους τρόπους πρόληψης της ασθέ-
νειας. Επίτευξη στόχου 7. 

Δραστηριότητα 3. 

Με τη δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνονται οι στόχοι 2, 3, 4 και 7. Περιλαμβάνει με τη 
σειρά το δεύτερο τμήμα του πρώτου βίντεο, ένα δεύτερο βίντεο για τον τρόπο που ο 
ιός H.I.V. προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια και τέλος το υπόλοιπο πρώτο βίντεο. Συ-
γκεκριμένα, αρχικά προβάλλεται η συνέχεια του βίντεο που παρουσιάζει τον ιό H.I.V. 
να προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια και να τα καταστρέφει (μέχρι τους τρόπους με-
τάδοσης της ασθένειας). Συζητάμε για τις συνέπειες της μείωσης των λευκών αιμο-
σφαιρίων και συγκρίνουμε την Εικόνα 1γ με την 1α, την εξάπλωση επομένως των βα-
κτηρίων λόγω της μειωμένης άμυνας του οργανισμού. Εισάγουμε την έννοια ευκαιρια-
κές λοιμώξεις και την ασθένεια του AIDS.  

Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του δεύτερου βίντεο (διαθέσιμου στο 
https://www.youtube.com/watch?v=odRyv7V8LAE). Παρουσιάζεται συγκεκριμένα η 
δράση του ιού H.I.V. και πώς προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια. Εστιάζουμε στη δυ-
ναμική φύση του κυττάρου του λευκού αιμοσφαιρίου και την αλλαγή στη διαμόρφωση 
της πλασματικής του μεμβράνης που προκαλεί η σύνδεση του ιού με τους υποδοχείς 
της μεμβράνης του λευκοκυττάρου, στην αντίστροφη μεταγραφή μετά την είσοδο του 
ιού, στην ενσωμάτωση του DNA του ιού στο DNA του κυττάρου, στην παραγωγή μέσω 
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της πρωτεϊνικής συσκευής του κυττάρου των πρωτεϊνών των νέων ιών. Έχει επιτευχθεί 
ο δεύτερος στόχος.  

Ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τους πιθανούς στόχους των φαρμάκων κατά 
του ιού H.I.V.. Παρατηρούμε ότι τους προβλέπουν με μεγάλη επιτυχία και έχει επιτευ-
χθεί ο τρίτος διδακτικός στόχος. Προβλέπουν δηλαδή ότι θα μπορούσαμε πιθανόν να 
εμποδίσουμε την είσοδο του ιού και την αλληλεπίδρασή του με τους υποδοχείς της 
πλασματικής μεμβράνης ή την αντίστροφη μεταγραφή του RNA του ιού (Εικόνα 2α) ή 
την ενσωμάτωση του DNA του ιού στο DNA του λευκού αιμοσφαιρίου (Εικόνα 2β) ή 
τη σύνθεση των πρωτεϊνών του ιού από τα ριβοσώματα του λευκοκυττάρου (Εικόνα 
2γ) ή την τελική ωρίμανση του ιού. Ρωτούν αν οι ερευνητές έχουν πετύχει κάποιον από 
αυτούς τους στόχους. Τους ενημερώνουμε για τη θεραπεία HAART (Gulick et al., 
1997;  Hammer et al., 1997) που περιλαμβάνει συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων 
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ιού. Παρουσιάζεται το τελευταίο μέρος 
του πρώτου βίντεο που αναφέρεται στη HAART αλλά και στους τρόπους μετάδοσης 
και πρόληψης του ιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνονται και οι διδακτικοί στόχοι 4 
και 7.   

         

Εικόνα 2. α. Aντίστροφη μεταγραφή του RNA του ιού (αντίστροφη μεταγραφάση με 
μπλε χρώμα, RNA ιού πορτοκαλί, DNA μωβ) β. ενσωμάτωση του DNA του ιού (μωβ 

χρώμα) στο DNA του λευκού αιμοσφαιρίου (πράσινο χρώμα), γ. σύνθεση των πρωτεϊ-
νών του ιού σε ριβόσωμα (πράσινο χρώμα) του λευκοκυττάρου. 

Συζήτηση 

Η ασθένεια του AIDS αποτελεί μάστιγα της εποχής μας. Η ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση των μαθητών για την ασθένεια αυτή γίνεται στους έφηβους μαθητές μέσω του 
μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου. Για να γίνει κατανοητή η δράση των ιών 
είναι απαραίτητο στη διδασκαλία της ενότητας αυτής να εισαχθεί γενική θεώρηση του 
τρόπου που λειτουργεί το κύτταρο και ο οργανισμός. Στο μοριακό επίπεδο πως δρα ο 
ιός και σε επίπεδο συστημάτων και οργανισμού όπου παρατηρούμε τις συνέπειές του 
και την εκδήλωση της ασθένειας. Η σημασία των τρισδιάστατων προσομοιώσεων σε 
αυτό το σημείο είναι μεγάλη, καθώς βοηθούν να γίνουν κατανοητές οι αλληλεπιδράσεις 
αυτές και η δυναμική φύση του κυττάρου. Με διδακτικά σενάρια όπως το προτεινόμενο 
μπορεί να αποδοθούν αποτελεσματικά οι σύνθετες έννοιες της λειτουργίας του ανοσο-
βιολογικού συστήματος, αλλά και η ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσης και συμπε-
ριφοράς των μαθητών για την ασθένεια του AIDS.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις των κρατών της.  

Ψηφιακό διδακτικό σενάριο για την πλατφόρμα: Αίσωπος 

Παπαδημητρίου Φωτεινή 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

fopapadim@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε πάνω στο γνωστικό αντικείμενο 

της Γεωγραφίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρό-

σκληση και τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και 

ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αποτέλεσε πηγή έμπνευ-

σης και δημιουργικότητας και κατατέθηκε στην πλατφόρμα Αίσωπος, η οποία αναπτύ-

χθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ερ-

γαλείο συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα σύγχρονο 

και λειτουργικό περιβάλλον κι αξιολογήθηκε ως βέλτιστο. Δημιουργήθηκε με τη χρήση 

καινοτόμων και πρωτοποριακών εργαλείων που παρείχε η πλατφόρμα και αφορά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό και τις σχέσεις των κρατών μελών της.  

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακό διδακτικό σενάριο, πλατφόρμα Αίσωπος, Γεωγραφία Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Σε μία προσπάθεια διεύρυνσης του γνωστικού ορίζοντα των μαθητών μας μέσω της 

χρήσης των ΤΠΕ δημιουργήθηκε το παρόν διδακτικό σενάριο. Απευθύνεται σε μαθητές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα ηλικιών 9-12 ετών. Ταξινομείται θεμα-

τικά στο μάθημα ης Γεωγραφίας , ταυτόχρονα όμως εξυπηρετεί ανάγκες και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα της Κοινωνικής &Πολιτικής Αγωγής.  

Μέσω του Διδακτικού σεναρίου προωθείται η ενεργός μάθηση με χρήση διαδραστικών 

κυρίως εργαλείων, καθώς το επίπεδο διαδραστικότητας του είναι υψηλό. Συνεπώς οι 

μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση των ΤΠΕ αλλά κυρίως συνειδητοποιούν τα οφέλη 

της χρήσης τους κατά τη διαδικασία της μάθησης και της κατάκτησης της γνώσης. 

Συμμετέχουν ουσιαστικά και ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία η οποία πλέον είναι 

πιο κοντά στα ενδιαφέροντα τους και απέχει από την παλαιά και ίσως λίγο κουραστική 

μορφή της. 

Γενική περιγραφή περιεχομένου 

Στις μέρες μας επικρατούν εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και 

όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλή-

ματα. Για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης απαραίτητη κρίνεται ή 

ύπαρξη αλλαγών και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα ώστε οι πολίτες των κρατών – 
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μελών να νιώσουν ότι πράγματι αποτελούν ένα σύνολο με κοινά συμφέροντα και στό-

χους. Αυτό θα είναι και το θέμα που θα μελετήσουν οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή με 

την Ευρώπη ως ήπειρο, την προέλευση της ονομασίας της, την έννοια της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, τις λειτουργίες και τα όργανά της. Επίσης θα διερευνήσουν πώς οι λει-

τουργίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν τις σχέσεις των κρατών 

μελών της. 

Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ -ΑΠΣ / Μεθοδολογία 

Το σύγχρονο σχολείο δε θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτές τις αλλαγές και τις πα-

ρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν, καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και 

διαμόρφωσης της προσωπικότητας των μαθητών ,δηλαδή των νέων ευρωπαίων πολι-

τών. Έτσι λοιπόν ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής μας, κατανοούμε την 

αναγκαιότητα της διαθεματικής προσέγγισης και της απόδοσης ευρωπαϊκής διάστασης 

στη μάθηση και στην εκπαίδευση των μαθητών μας. Επιπρόσθετα, η χρήση των νέων 

τεχνολογιών αποτελεί αρωγό στην προσπάθειά μας και χρήσιμο εργαλείο. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα 

Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την έννοια και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και τους στόχους της για την ομαλή συμβίωση των λαών της ηπείρου. 

 Διδακτικοί Στόχοι  

 Να εντοπίσουν την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη, να μάθουν για την ονομασία της 

ενθυμούμενοι το μύθο. 

 Να γνωρίσουν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα εντοπίσουν στο 

χάρτη. 

 Να κατανοήσουν τις ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία της Ε.Ε. (ιστορία - εξέ-

λιξη). 

 Να ανακαλύψουν την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε. και να γνωρίσουν τα κυριό-

τερα κοινοτικά όργανα. 

 Να γνωρίσουν τους τομείς συνεργασίας των κρατών – μελών καθώς τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις τους. 

Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, κράτη-μέλη, σχέσεις, δικαιώματα, υποχρεώσεις 

Φάσεις Σεναρίου 

Φάση 1: Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης- έλεγχος γνώσεων 

Οι μαθητές αφού εντοπίσουν την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη, καλούνται να ανα-

καλέσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ονομασία της ενθυμούμενοι τον αντίστοιχο 

μύθο. Παρακολουθούν σχετικό διαδραστικό βίντεο με την αρπαγή της Ευρώπης και 
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στη συνέχεια με βάση το μύθο καλούνται να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν σχε-

τική αφίσα! Στη συνέχεια ελέγχεται ποιες είναι οι γνώσεις τους για την Ε.Ε. ως έννοια 

με τη βοήθεια ενός Φύλλου Εργασίας και ερωτήσεων που δημιουργούν σχετική συζή-

τηση. Ενδεικτικές ερωτήσεις: Τι είναι η Ε.Ε.; Πώς δημιουργήθηκε η Ε.Ε. και ποιος 

είναι ο σκοπός της ; Όλα τα κράτη της Ευρώπης ανήκουν στην Ε.Ε. ;  

Φάση 2: Ευρώπη- Ε.Ε. -Κράτη μέλη 

Οι μαθητές με αφορμή όσα συζήτησαν στην ΦΑΣΗ 1 καλούνται να αναζητήσουν τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε. .Τα εντοπίζουν στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης που έχουν στην 

τάξη τους ή στον αντίστοιχο που προβάλλεται στο διαδραστικό πίνακα της τάξης. Συ-

νειδητοποιούν ότι δεν ανήκουν όλα τα κράτη και συζητούν για την ένταξη της Ελλάδας 

στην Ε.Ε. (πότε - σειρά ένταξης) . Μαθαίνουν τα κράτη και τις πρωτεύουσες τους παί-

ζοντας διαδραστικά παιχνίδια. Στη συνέχεια συζητούν για τους λόγους δημιουργίας της 

Ε.Ε. και συνειδητοποιούν τα κριτήρια για την ένταξη μιας χώρας στην ένωση. Στο τέ-

λος φτιάχνουν τις σημαίες των κρατών μελών από χαρτόνι και δημιουργούν ένα παι-

χνίδι μνήμης (χώρα- σημαία).  

Φάση 3: Η ιστορία της Ε.Ε. - όργανα - λειτουργίες 

Στο σημείο αυτό οι μαθητές ασχολούνται με την ιστορία της Ε.Ε. και την εξέλιξή της. 

Ερευνούν τους τομείς τους οποίους επηρεάζει και πώς αυτό γίνεται. Γνωρίζουν κάθε 

όργανο ξεχωριστά, συζητούν για τον τομέα τον οποίο επηρεάζει και μελετούν ομαδικά 

το αντίστοιχο φύλλο εργασία. Στη συνέχεια οι μαθητές παίζουν παιχνίδι ρόλων αναπα-

ριστώντας το Συμβούλιο Υπουργών (κατάλληλη διαμόρφωση θρανίων) και θέτουν καί-

ριες ερωτήσεις ο ένας στον άλλο. Στο τέλος παρακολουθούν διαδραστικό βίντεο για 

την ιστορία της Ε.Ε. 

Φάση 4: Έλεγχος αποτελεσμάτων – αξιολόγηση 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές συνοψίζουν όσα έμαθαν και μελετούν το αντίστοιχο 

Φύλλο Εργασίας συνδέοντας την Ε.Ε. με τη συνεργασία των σχολείων. Το μάθημα 

κλείνει όσο πιο ευχάριστα γίνεται και οι μαθητές παίζουν διαδραστικά παιχνίδια με 

πληροφορίες για την Ε.Ε., τα κράτη μέλη της και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm  

Συμπερασματικά, αξιολογώντας την εφαρμογή του σεναρίου εντοπίστηκε ότι οι μαθη-

τές ήρθαν σε επαφή με τη γνώση μέσω της χρήσης των εργαλείων των ΤΠΕ (η/υ, δια-

δραστικός πίνακας) και εξοικειώθηκαν με τα εργαλεία αυτά . 

Τυπικός χρόνος αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό σενάριο σε διδακτικές ώρες για 

δουλειά εντός του σχολείου: 3 ώρες 
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Βιβλιογραφία – Πηγές από το διαδίκτυο 

Βοσνιάδου, Σ.,(χ.χ.). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: 

http://users.uoa.gr/~nektar/science/cognitive/stella_vosniadou_how_children_le

arn_greek.htm 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,(χ.χ.). Οδηγός του εκπαιδευτικού 

για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ. : Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: 

http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm 

https://europa.eu/european-union/index_el 

Το σενάριο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις των κρατών της» είναι διαθέσιμο 

στον διαδικτυακό τόπο: http://aesop.iep.edu.gr/node/20395 όπου υπάρχουν και τα 

φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν. Στο παράρτημα που ακολουθεί επισυνάπτεται 

ενδεικτικά ένα φύλλο εργασίας. 

Παράρτημα 

 

 

 

1o Φύλλο Εργασίας  

 

Γράφω μια δική μου, διαφορετική εκδοχή του μύθου και στη 

συνέχεια τη ζωγραφίζω. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Η αρπαγή της Ευρώπης 
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Ο περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου 

με χρήση δομημένης μορφής φύλλου εργασίας 

 

Κυριαζής Χρήστος  

M.Sc. Μαθηματικός 

Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Α.Π. 

chriskyriazis@gmail.com 

Πρωτοπαπάς Ελευθέριος  

Ph.D., M.Sc. Μαθηματικός 

lprotopapas@hotmail.com 

Περίληψη 

Η διδακτική των μαθηματικών είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται συνεχώς. Διαπραγ-

ματεύεται και προτείνει διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας με σκοπό τη βελτιστοποί-

ησή της. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικό-

τητα και την παιδαγωγική υφή της διδασκαλίας. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται με-

γιστοποιούν τα αποτελέσματά τους όταν συνδυάζονται με τη χρήση Τ.Π.Ε.. Παράλ-

ληλα, οι προτάσεις της διδακτικής των μαθηματικών στοχεύουν στην συνεργασία με-

ταξύ των μαθητών, αλλά και στην μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίησή τους. Μια από τις 

σύγχρονες τάσεις της διδακτικής είναι η διδασκαλία με τη χρήση δομημένης μορφής 

φύλλου εργασίας (Δ.Μ.Φ.Ε.). Βασική αρχή ενός Δ.Μ.Φ.Ε. είναι ότι ο μαθητής δου-

λεύει μέσα στην ομάδα του, μαζί με την ομάδα του, αλλά και με τις άλλες ομάδες, 

χωρίς τη διδακτική παρέμβαση του καθηγητή την ώρα του μαθήματος. Στην εργασία 

αυτή θα παρουσιάσουμε τη διδακτική εμπειρία που αποκομίσαμε από την εφαρμογή 

αυτής της μεθόδου με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε., στη διδασκαλία του περιγεγραμμένου 

κύκλου τριγώνου για την Α΄ Λυκείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Δ.Μ.Φ.Ε., περιγεγραμμένος κύκλος. 

Εισαγωγή 

Κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός καλείται να σχεδιάσει τη διδασκαλία του αντιμετωπί-

ζει ένα βασικό ερώτημα σχετικό με το αν η μάθηση πρέπει να προωθείται με άμεσες ή 

με έμμεσες μορφές διδασκαλίας. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα διαμορφώνεται από 

τις γενικές παραδοχές για τη φύση του παιδιού και τις διαδικασίες μάθησης (Ματσαγ-

γούρας, 2003). 

Καταρχήν, υπάρχει  η παραδοσιακή αντίληψη που αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία ως 

μεταβίβαση ή μετάδοση της γνώσης και τη μάθηση ως πρόσληψη και αποθήκευση πλη-

ροφοριών. Εκεί ο εκπαιδευτικός έχει το μονόλογο ως εργαλείο διδασκαλίας. Υπάρχει 

όμως και η έμμεση μορφή διδασκαλίας που έχει ως βασική της παραδοχή ότι οι μαθη-

τές έχουν τα εσωτερικά κίνητρα και τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να διαπραγμα-

τευτούν ελεύθερα τα θέματα της σχολικής γνώσης. Η μάθηση εκεί δεν αποτελεί μετα-

βίβαση γνώσης, αλλά οικοδόμησή της. Σε όλες της μορφές έμμεσης διδασκαλίας, πα-

ρέχονται στους μαθητές όλες οι δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

για την επίλυση προβλημάτων ή προβληματικών καταστάσεων, αλλά και έκφρασης 
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των συμπερασμάτων μέσω λεκτικών διατυπώσεων (Ματσαγγούρας, 2003, Vermunt 

and Verloop 1999). 

Η διδασκαλία των μαθηματικών με χρήση φύλλου εργασίας είναι ένας σύγχρονος τρό-

πος διδασκαλίας. Τα φύλλα εργασίας δίνονται από τον διδάσκοντα προς τους μαθητές 

και περιέχουν γραπτές οδηγίες οι οποίες κατευθύνουν τις ενέργειες και την εργασία 

των μαθητών που τα υλοποιούν. Έτσι, εξασφαλίζεται τουλάχιστον η γραπτή συμμετοχή 

του μαθητή σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων που περιέχει 

(Τουμάσης, 1999). Στη μέθοδο αυτή είναι παρούσα η καθοδηγούμενη ανακάλυψη.  

Η διδασκαλία με ΔΜΦΕ είναι μια ακόμη πιο νέα μέθοδος, που αποσκοπεί στην πλήρη 

απελευθέρωση από την παραδοσιακή διδασκαλία, κυρίως όμως στην ενεργοποίηση 

των μαθητών και στην έμπρακτη συμμετοχή τους στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθη-

σης, χρησιμοποιώντας και την επικοινωνία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας (Δημάκος & Νικολουδάκης, 2008; Νικολουδάκης & Χουστουλάκης, 

2004). Η μέθοδος αυτή πήρε στοιχεία από δύο θεωρίες: τη θεωρία των επιπέδων γεω-

μετρικής σκέψης του Van Hiele (Van Hiele, 1986) και τις Μεθόδους της Γνωστικής 

διδασκαλίας των Collins, Brown, Newman (Collins et al., 1989). 

Ένα ΔΜΦΕ κινείται κυρίως γύρω από τους παρακάτω τέσσερις άξονες (οι οποίοι απο-

τελούν και τις βασικές αρχές του): 

i. της μη μεταφοράς της πληροφορίας, 

ii. της κινητοποίησης, 

iii. της αναγκαιότητας των ορισμών και θεωρημάτων και 

iv. των υπομνήσεων και των διαδοχικών βημάτων. 

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, δεν πρέπει μέσω του ΔΜΦΕ να μεταφέρονται έτοιμες 

πληροφορίες στους μαθητές, αλλά να οικοδομούνται δράσεις οι οποίες θα έχουν ως 

βασικό στόχο να βοηθήσουν το μαθητή να οικοδομήσει μόνος του τη γνώση (σε συν-

δυασμό με την αλληλεπίδραση που προσφέρει η εργασία σε ομάδες) και να διατυπώσει 

τις απαντήσεις στο ΔΜΦΕ. Στο δεύτερο άξονα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ένα πρό-

βλημα που θα έχει ως βασικό του στόχο να κινητοποιήσει το μαθητή και να τον φέρει 

σε κατάσταση μάθησης. Με τον τρίτο άξονα, επιδιώκουμε να αιτιολογήσουμε στο μα-

θητή για ποιο λόγο μαθαίνει αυτά που μαθαίνει, ενώ στον τέταρτο άξονα δίνουμε στο 

μαθητή τα απολύτως απαραίτητα εφόδια με μορφή υπομνήσεων ώστε αυτός να κατα-

κτήσει τη γνώση (Νικολουδάκης, 2007). 

Κάθε διδακτική διαδικασία βελτιώνει τα αποτελέσματά της με την χρήση των Τ.Π.Ε.. 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός της προσφοράς της τεχνολογίας στην καθημερινή 

ζωή, κοινωνικής και επαγγελματικής. Δε θα μπορούσε παρά να αποτελεί πλέον αναπό-

σπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης και ειδικότερα της   διδασκαλίας. Διαδί-

κτυο, υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, ειδικά λογισμικά ανά μάθημα συμβάλλουν 

στη βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης και αυξάνουν το βαθμό κατανόησης. Ο τρόπος 

μετάδοσης της μαθηματικής γνώσης με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπόσχεται να βοη-

θήσει στην κατανόηση πολύπλοκων εννοιών με τρόπο που είναι αδύνατο να το πράξει 
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είτε το σχολικό βιβλίο είτε ο διδάσκων στον πίνακα. Επιπροσθέτως, η τεχνολογία βο-

ήθησε και στην έρευνα, όπου φωτίστηκαν δισεπίλυτα προβλήματα όπως το πρόβλημα 

των τεσσάρων χρωμάτων, η ανακάλυψη καινούργιων πρώτων αριθμών κ.τ.λ. Φυσικά 

όλα γίνονται με την αρχική παραδοχή πως δε μπορεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή τα 

βοηθητικά προγράμματα να υποκαταστήσουν τον καθηγητή ή να τον φέρουν σε δεύ-

τερη μοίρα. Σε οποιοδήποτε μάθημα που θα γίνει με τη χρήση των Τ.Π.Ε., ο εκπαιδευ-

τικός παραμένει ο κυρίαρχος της διαδικασίας, προβλέπει, σχεδιάζει και αξιολογεί τη 

διαδικασία μάθησης και τους μαθητές του (Τουμάσης & Αρβανίτης, 2003).  

Η πορεία του μαθήματος 

Στις 28/01/2016 στα πλαίσια ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου υπό την καθοδήγηση και 

εποπτεία του σχολικού συμβούλου μαθηματικών Γ΄ Αθήνας κ. Εμμ. Νικολουδάκη έ-

γινε διδασκαλία στο μάθημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου με χρήση 

ΔΜΦΕ. Το μάθημα έγινε τις δύο τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος στο 

2ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας στο τμήμα Α2 και πραγματεύονταν τον περιγεγραμμένο κύ-

κλο τριγώνου (Αργυρόπουλος κ.ά. 2015). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών 

ή τεσσάρων ατόμων, ανάλογα με τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσαν στο σχολείο. 

Αυτό συνέβη κατόπιν συνεννόησης με το σχολικό σύμβουλο και κρίθηκε καλύτερο. Σε 

κάθε ομάδα μοιράστηκε ένα ΔΜΦΕ, έτσι ώστε οι μαθητές-μέλη της ομάδας να συνδια-

λέγονται, να συνεργάζονται και να τοποθετούνται ως ομάδα. 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΔΜΦΕ είχαμε κατασκευάσει μια παρου-

σίαση, η οποία μας βοήθησε σημαντικά στη διαδικασία δίνοντας καλύτερη εποπτεία 

στους μαθητές και αξιοποιώντας στο έπακρο τον διαθέσιμο χρόνο. 

Στην αρχή του μαθήματος (στο στάδιο των υπομνήσεων) ο καθηγητής υπενθύμισε και 

επεξήγησε όλες τις απαραίτητες έννοιες για την ομαλή υλοποίηση του ΔΜΦΕ (Εικόνα 

1). Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός προσπαθεί όσο πιο παραστατικά μπορεί να προ-

σφέρει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια, ώστε αυτοί να ξετυλίξουν το κουβάρι της 

γνώσης συνεργαζόμενοι στην ομάδα. 

 

 

4) Ιδιότητα σημείων της μεσοκαθέτου: Κάθε σημείο 

της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα του 

ευθύγραμμου τμήματος, δηλαδή στο διπλανό σχήμα 

ισχύει ΜΑ = ΜΒ. 

 

 

5) Εγγεγραμμένη γωνία του κύκλου ονομάζεται η 

γωνία που  η κορυφή της είναι σημείο του 

κύκλου και οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο. 
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Εικόνα 1: Μέρος των υπομνήσεων 

Στο τέλος των υπομνήσεων ένας μαθητής διάβασε ένα σχετικό πρόβλημα (Εικόνα 2), 

το οποίο σκόπιμα αναφέρθηκε για να δράσει ως προκαταβολικός οργανωτής  στα παι-

διά (Ausubel, 1960) για την επερχόμενη γνώση, αλλά και την εφαρμογή της. 

 

Εικόνα 2: Πρόβλημα-προκαταβολικός οργανωτής 

Τα παιδιά μετά τις φάσεις των υπομνήσεων και του προβλήματος ασχολήθηκαν με τη 

διαδικασία των δράσεων. Οι δράσεις είναι κατά τέτοιον τρόπο φτιαγμένες στα ΔΜΦΕ 

έτσι ώστε η γνώση να χτίζεται βήμα βήμα και να αφομοιώνεται από τους μαθητές. 

Δίνεται κατάλληλος χρόνος, ανάλογος με τη δυσκολία της εκάστοτε δράσης και στη 

συνέχεια καλούνται οι μαθητές  να ανακοινώσουν το προϊόν της συνεργασίας τους πά-

ντα σε σχέση με τις τρέχουσες δράσεις. Αυτό γίνεται μόνο αν όλες οι ομάδες έχουν 

τελειώσει την αντίστοιχη δράση. Αν κάποια ομάδα δεν έχει ολοκληρώσει έγκαιρα μια 

δράση, ζητά βοήθεια από άλλη ομάδα που την έχει ολοκληρώσει. Αν για κάποια δράση 

καμία ομάδα δεν απαντήσει, τότε έχουν δικαίωμα βοήθειας από τον καθηγητή προς 

αναζήτηση πληροφοριών. Βέβαια αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι το ΔΜΦΕ έχει απο-

τύχει, αφού μία από τις βασικές αρχές του έχει καταπατηθεί. Σε όλη τη διαδικασία ο 

καθηγητής διέρχεται από τα θρανία των ομάδων και φροντίζει ώστε η διαδικασία να 

έχει το σωστό ρυθμό, ωθώντας τις ομάδες που δυσκολεύονται σε μια δράση να ζητή-

σουν βοήθεια από κάποια ομάδα που την έχει υλοποιήσει. 

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 52 λεπτά και το ΔΜΦΕ υλοποιήθηκε μέχρι και τη 

δράση 6 (από το σύνολο των 9 δράσεων). Η χρήση των Τ.Π.Ε. είχε δραστική επιρροή 

στην εξέλιξη του ΔΜΦΕ και στην κατανόηση των διαπραγματευόμενων εννοιών. Εν-

δεικτικά αναφέρουμε ότι στην 6η δράση τέθηκε το ερώτημα: «Να κατασκευάσετε τον 

περιγεγραμμένο κύκλο σε ένα ορθογώνιο και σε ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο και να προ-

σπαθήστε να συμπεράνετε τι συμβαίνει με το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου ενός 

τριγώνου». Αφού οι μαθητές μέσω της αντίστοιχης δράσης έκαναν τις εικασίες τους, 

κλήθηκαν να τις επιβεβαιώσουν ή να τις διαψεύσουν με τη βοήθεια ενός κατάλληλα 

διαμορφωμένου αρχείου του λογισμικού Geometer’s Sketchpad. Στο αρχείο αυτό ήταν 

κατασκευασμένο ένα τρίγωνο ΑΒΓ και ο περιγεγραμμένος κύκλος του. Οι μαθητές 

 

 

Πρόβλημα  

Τρεις αυτοκινητόδρομοι τέμνονται ανά δύο και 

σχηματίζουν τρίγωνο ΑΒΓ, όπως στο σχήμα. Η εταιρεία 

“Fast Courier” θέλει να χτίσει νέες αποθήκες, ώστε τα τρία 

μαγαζιά της, που βρίσκονται στους κόμβους Α, Β και Γ, να 

απέχουν την ίδια απόσταση από αυτές. Πού πρέπει να 

χτίσει τις νέες αποθήκες της; 
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αλλάζοντας τη θέση της κορυφής Α του τριγώνου, διαπίστωσαν που βρίσκεται το πε-

ρίκεντρο του τριγώνου ανάλογα με το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες (Εικόνες 

3 και 4). 

 

Εικόνα 3: Κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου σε ορθογώνιο τρίγωνο 

 

Εικόνα 4: Κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου σε αμβλυγώνιο τρίγωνο 

Στο τέλος δόθηκε απαντητικό φυλλάδιο του ΔΜΦΕ σε κάθε μαθητή, όπως ακριβώς 

επιτάσσει η μέθοδος ώστε ο μαθητής να έχει τις προσωπικές του σημειώσεις για μελέτη 

στο σπίτι. 

Τα σύνολο του υλικού βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=28&t=52759. 

Οι γνώμες  

2710

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=28&t=52759


Οι 24 μαθητές (11 αγόρια, 13 κορίτσια) που παρακολούθησαν το μάθημα κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε 10 ερωτήσεις σχετικές με τη 

διδασκαλία. Σε δύο από τις ερωτήσεις, τους δόθηκε χώρος να γράψουν τα πλεονεκτή-

ματα και μειονεκτήματα που εντόπισαν.  

Οι μαθητές αντέδρασαν θετικότατα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ερώτηση 9 του 

ερωτηματολογίου («Πώς θεωρούν πώς έμαθαν καλύτερα;») το 75% απάντησε με αυτήν 

τη μέθοδο! Στην αμέσως επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά με το πώς 

προτιμούν να γίνεται το μάθημα περίπου το 54,16% απάντησε σε συνδυασμό της με-

θόδου ΔΜΦΕ και της παραδοσιακής διδασκαλίας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα πλεονεκτήματα που ανέφεραν οι μαθητές: «Το 

να εργάζεσαι σε ομάδα και να διδάσκεσαι το μάθημα με αυτόν τον τρόπο κάνει το 

μάθημα πιο ευχάριστο και πιο εύκολο», «Καταφέραμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις 

μας για να καταλήξουμε σε κάποιο πόρισμα», «Μπορείς να μάθεις από αυτό», «Συνερ-

γαζόμουν με άλλους», «Μάθαμε να συνεργαζόμαστε σε ομάδες»,  «Ομαδική, ευχάρι-

στη διαδικασία»,  «Εργασία σε ομάδες», «Δουλέψαμε μόνοι μας, χωρίς να παρέμβει ο 

καθηγητής».  

Επιπλέον κάποιοι μαθητές έθιξαν και μειονεκτήματα, όπως: «Όλη η συζήτηση ανά-

μεσα στις ομάδες προκαλεί μια δυσάρεστη οχλαγωγία», «Είναι λάθος η ομαδική εργα-

σία, αφού σημειώνει ένας και οι άλλοι παρακολουθούν χωρίς να μαθαίνουν», «Είναι 

πιεστική διαδικασία», «Ήταν λίγος ο χρόνος», «Ίσως για καλούς μαθητές να είναι δύ-

σκολο να δουλέψουν σε ομάδες», «Ήμασταν περιορισμένοι», «Δεν μπαίνουν όλοι στη 

διαδικασία να σκεφτούν τις λύσεις, γιατί επαναπαύονται στους καλούς μαθητές», «Εί-

ναι χρονοβόρα διαδικασία». 

Τα συνολικά αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης βρίσκονται στη διεύθυνση 

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=28&t=52759. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και με συζητήσεις με τους μαθητές. 

Μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως άρεσε αρκετά ως μέθοδος διδασκαλίας, αφού 

ήταν κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο για αυτούς. Κρατάμε πως οι μαθητές ως επί το 

πλείστον ευχαριστήθηκαν τη διαδικασία και εξεδήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν 

να διδάσκονται και με αυτό τον τρόπο. 

Η δική μας εντύπωση είναι πως πρόκειται για μια μέθοδο διδασκαλίας ξεχωριστή και 

σαφώς διαφοροποιημένη από τη συνηθισμένη μετωπική που εφαρμόζεται συνήθως. Η 

υποστήριξή της με τη χρήση διαφανειών (power point), αλλά και κατάλληλα προετοι-

μασμένων μαθηματικών εργαλείων (αρχεία Geometer’s Sketchpad, Geogebra) μπορεί 

να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο κατανόησης των μαθητών  στις παρεχόμενες γνώσεις 

ενός κατ’ εξοχήν δύσκολου μαθήματος, όπως τα μαθηματικά. 

Στον αντίλογο υπάρχει το θέμα του χρόνου. Το μάθημα του περιγεγραμμένου κύκλου 

έχουμε συνηθίσει να το διεκπεραιώνουμε σε χρόνο αρκετά μικρότερο των 52 λεπτών 
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και ίσως ο χρόνος που αφιερώθηκε να ξενίζει. Συνυπολογίζουμε βέβαια πως ήταν η 

πρώτη φορά που διδάξαμε (αλλά και η πρώτη φορά που διδάχθηκαν τα παιδιά) με αυτό 

τον τρόπο, οπότε αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα σε μελλοντικές εφαρμογές. Θε-

ωρούμε πως στην ελληνική πραγματικότητα με τα πιεστικά αναλυτικά προγράμματα, 

της υπερβολικής και αγχωτικής ύλης είναι αρκετά δύσκολη η εφαρμογή της μεθόδου. 

Εκτιμούμε ότι η διδασκαλία με ΔΜΦΕ θέλει άλλες συνθήκες ύπαρξης. Ίσως στο Γυ-

μνάσιο να ταιριάζει καλύτερα, αφού εκεί η πίεση χρόνου και ύλης είναι μικρότερη.  

Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών μπορεί να εξελιχτεί και να γίνει απο-

δοτικότερη με τη χρήση νέων μορφών διδασκαλίας και με την αρωγή των Τ.Π.Ε.. Οι 

μαθητές αξίζουν ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης του προσφερόμενου μαθήματος 

και οι εναλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας βοηθούν σε αυτόν τον άξονα. Η διδασκα-

λία με δομημένης μορφής φύλλο εργασίας είναι ξεχωριστή και οι Τ.Π.Ε. μπορούν να 

συνδράμουν θετικότατα.  
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 Περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της Λογοτεχνίας  

Μελισσουργού Βασιλική  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ε.Α.Π. (Δ.Π.Μ.) 

beemel91@gmail.com  

 Περίληψη 

Στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της τεχνολογικής και ηλεκτρονικής επανάστασης, η λογο-

τεχνική παραγωγή πνευματικών αγαθών φαντάζει μια όαση πολιτισμού και πηγή γνώ-

σης. Η παρούσα διδακτική παρέμβαση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα αποτελέ-

σματα που προκύπτουν μέσα από τη γνωριμία και τη μελέτη της λογοτεχνίας. Οι μα-

θητές, μέσω της επαφής και της ενασχόλησης με τη λογοτεχνία και την ποίηση με α-

ρωγό την τεχνολογία, καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, κερδίζουν σε αισθητική 

απόλαυση και επιλέγουν τρόπους σωστής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Προω-

θείται έτσι η φιλαναγνωσία, αναπτύσσεται και καλλιεργείται η κριτική σκέψη και ικα-

νότητα, αναζητούνται και εντοπίζονται κλίσεις και ταλέντα. Μέσα από τις σελίδες της 

λογοτεχνίας γνωρίζουν αξίες και αρχές που διέπουν τον κόσμο και την κοινωνία, έρχο-

νται σε επαφή με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, σκέψης και επικοινωνίας των ανθρώ-

πων, ευαισθητοποιούνται, προβληματίζονται και συγκινούνται. Τέλος, μέσω του ανα-

στοχασμού και της ενδοσκόπησης προσδιορίζουν τη δική τους πορεία, θέτοντας σε πε-

ρίοπτη θέση τον άνθρωπο ως έννοια και αξία. 

Λέξεις-Κλειδιά : λογοτεχνία, ποίηση, φιλαναγνωσία, λογοτεχνικό τάλαντο 

Συνοπτική Παρουσίαση του Σεναρίου 

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων για τη φετινή σχολική χρονιά (2015-

16) υλοποιήθηκε μια πρόταση που αφορούσε τη γνωριμία και την επαφή των μαθητών 

με λογοτέχνες της τοπικής κοινωνίας. Μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου επέλεξαν 

και διάβασαν βιβλία λογοτεχνών, σχολίασαν με δημιουργική κριτική και εμπνεύστη-

καν από το έργο τους γράφοντας δικές τους δημιουργίες. Τίτλος σεναρίου: «Περιδια-

βαίνοντας τα μονοπάτια της λογοτεχνίας» Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Έκθεση 

– Έκφραση Α΄ και Β΄ Λυκείου, Λογοτεχνία Α΄ και Β΄ Λυκείου, Πολιτική Παιδεία Α΄ 

& Β΄, Βασικές αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β΄ Λυκείου, Ιστορία. Συμβατότητα με το 

Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στο Βιβλίο της Β ΄ Λυκείου Έκθεση - Έκφραση υπάρχει το 

Κεφάλαιο 1. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου.  

Μεθοδολογία Σεναρίου 

Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκε έχοντας ως θεωρητικό υπόβα-

θρο σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση δεν 

εκλαμβάνεται ως αποτέλεσμα μιας απλής διαδικασίας μετάδοσης της γνώσης από το 

δάσκαλο στο μαθητή (δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης),αλλά ως μια σύνθετη δια-

δικασία στην οποία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην ανακάλυψη, κατασκευή και 
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συγκρότηση της γνώσης (μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης).Έτσι 

ο μαθητής λειτουργεί ως ερευνητής, οργανωτής και αξιολογητής των πληροφοριών και 

δημιουργός της νέας γνώσης, ενώ ο καθηγητής λειτουργεί καθοδηγητικά στον καθορι-

σμό των παιδαγωγικών διαδικασιών και υποστηρικτικά και συμβουλευτικά στη διάρ-

κεια της διδακτικής διαδικασίας. Κατευθυντήριες αρχές για τη διαμόρφωση του Σενα-

ρίου είναι οι παρακάτω θεωρίες μάθησης: 

1. Η γνωστική θεωρία του κονστρουκτιβισμού και του Jean Piaget,που υποστηρίζει την 

οικοδόμηση της γνώσης ενεργά από τον ίδιο το μαθητή στα διάφορα στάδια γνωστικής 

ανάπτυξης με γνώμονα την αισθητηριακή εμπειρία και τη λογική του παιδιού, χωρίς να 

παρεμποδίζεται ο αυθόρμητος τρόπος σκέψης του. 

2. Η ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση του Jerome Bruner .Η μέθοδος αυτή α-

ξιοποιεί τους μηχανισμούς μάθησης του παιδιού,διαμορφώνει αντιληπτικές και ερευ-

νητικές δεξιότητες,ευνοεί την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Ο μαθητής 

δεν είναι παθητικός δέκτης,αλλά αποκτά νέες γνώσεις,δομημένες στις ήδη υπάρχουσες 

και βασισμένες σε προσωπικά ευρήματα για τα οποία χρησιμοποίησε τη λογική του και 

αξιοποίησε δημιουργικά τη σκέψη του. Σε αυτή τη διαδικασία καθοριστικό ρόλο παίζει 

η χρήση του Διαδικτύου, όπου οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν σωρεία πληροφο-

ριών,τις οποίες καλούνται να επεξεργαστούν κριτικά, να επιλέξουν τις κατάλληλες για 

την απάντηση στα ζητούμενα των εργασιών τους, ώστε να οικοδομήσουν μόνοι τους 

τη γνώση.  

 3. 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. 

4. Η συνεργατική στρατηγική μάθησης και η εργασία σε ομάδες ευνοεί την ελεύθερη 

έκφραση ιδεών,την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη θετική αλληλεξάρτηση των 

μελών της ομάδας. Αναπτύσσεται το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, 

ενθαρρύνεται η προσωπική εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

εμπλουτίζεται η λεξιλογική και εκφραστική δεινότητά τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σ’ 

αυτή τη διαδικασία τηρούν τους κανόνες ενός άτυπου κοινωνικού συμβολαίου με δια-

κριτούς ρόλους,έτσι ώστε να επιτύχουν αποτελεσματικότερα την επίτευξη του κοινού 

στόχου. 

5. Η μάθηση μέσα από τις τεχνικές της δραματοποίησης και της ανταλλαγής ρόλων, 

που επιτρέπει στους μαθητές να αυτενεργήσουν μέσα από μία ευχάριστη διαδικασία 

μίμησης πραγματικών καταστάσεων επικοινωνίας.  

Σύγχρονες αντιλήψεις για τους στόχους της εκπαίδευσης εστιάζουν στην ανάγκη για 

καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης και κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή επικοι-
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νωνίας, συνύπαρξης με τους άλλους και συνεργασίας. Αναγνωρίζεται δηλαδή ως ανα-

γκαιότητα της σύγχρονης μεταβιομηχανικής εποχής, που χαρακτηρίζεται από συνθήκες 

ανταγωνισμού και συνεχών αλλαγών λόγω της παγκοσμιοποίησης, η ανάπτυξη ικανο-

τήτων κοινωνικού χαρακτήρα (Goleman, 2011), προκειμένου οι άνθρωποι να διαθέ-

τουν ευρύτητα πνεύματος και κατανόησης των καταστάσεων, ικανότητες προγραμμα-

τισμού, δημιουργικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και επι-

κοινωνίας καθώς και αξιοποίησης των πηγών μάθησης (Κόκκος, 2005).  

Στα νέα Προγράμματα Σπουδών δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της δεξιότητας της διά 

βίου μάθησης και της συνεργασίας. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε η ταξινομία των τεσσά-

ρων επιπέδων της UNESCO (2002)1, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι/οι μα-

θητές επιδιώκεται: α. Να μάθουν πώς να μαθαίνουν (γνωρίζοντας και κατανοώντας) β. 

Να μάθουν πώς να ενεργούν (διερευνώντας και εντοπίζοντας) γ. Να μάθουν πώς να 

συμβιώνουν με τους άλλους (επικοινωνώντας και συνεργαζόμενοι) και δ. Να μάθουν 

πώς να υπάρχουν (συνδεόμενοι με τη ζωή).  

Οργάνωση της Διδασκαλίας & απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στο πλαίσιο προγραμμάτων που σχεδιάζει και εφαρμόζει η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας, υλοποιήθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα που αφορούσε σε 

έργα λογοτεχνών της τοπικής κοινωνίας. Οι μαθητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμ-

μετοχής στο πρόγραμμα επέλεξαν, ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα των λογοτεχνών, 

τους δημιουργούς και το έργο των οποίων θα μελετήσουν. Στο αμφιθέατρο του σχο-

λείου οι λογοτέχνες παρουσίασαν το έργο τους και πραγματοποιήθηκε μια δημιουργική 

συζήτηση με τους μαθητές. Στη συνέχεια καταρτίστηκε κατάλογος με τα ονόματα των 

είκοσι (20)μαθητών, τον δημιουργό και το έργο που θα μελετήσουν . Οι μαθητές χωρί-

στηκαν σε πέντε (5) ομάδες ανάλογα με τον λογοτέχνη και το έργο της επιλογής τους. 

Κάποια παιδιά με λογοτεχνικό τάλαντο και ικανότητα γραφής έχοντας ως αφόρμηση 

σκέψεις και συναισθήματα που αναδύθηκαν από την ανάγνωση του έργου των δη-

μιουργών, έγραψαν τα δικά τους έργα. Υπήρχε εβδομαδιαία συνάντηση με όλες τις 

ομάδες και καταγραφή της προόδου των εργασιών τους σε κείμενο word. Επίσης, υ-

πήρχε επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (e-

mail & Facebook ) μαθητών και λογοτεχνών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε διάρκεια 

πέντε μηνών κατά το σχολικό έτος 2015-16. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή για το 

κοινό εκδήλωση σε πνευματικό κέντρο της πόλης, όπου συμμετείχαν οι λογοτέχνες, οι 

μαθητές διάβασαν τις δικές τους δημιουργίες και απηύθυναν ερωτήματα στους λογο-

τέχνες αναφορικά με τα έργα που επέλεξαν. 

Ο ρόλος του μαθητή και του δασκάλου 

Η Σύγχρονη Προσέγγιση της Διδασκαλίας δεν θεωρεί τους μαθητές παθητικούς δέκτες, 

αλλά άτομα που συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή του οικοδομήματος της γνώσης. 

1  Καλογρίδη, Κόκκος, & Μέγα, 2013, σ. 9  
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Ο μαθητής εμπλέκεται σε μια ενεργητική διαδικασία μάθησης, η οποία εμπεριέχει την 

κατάκτηση του νοήματος (και της σημασίας) των πραγμάτων μέσα από διαπροσωπική 

συζήτηση και επικοινωνία. Η γνώση δεν είναι απόλυτα αντικειμενική. Μπορεί να α-

ξιολογηθεί από το άτομο με βάση το βαθμό που ταιριάζει στην εμπειρία του και είναι 

συναφής με άλλες πτυχές της γνώσης του,τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις και ιδέες του. 

Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης, οδήγησε στη μετατόπιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, από τη μετωπική διδασκαλία με «πομπό» της γνώσης τον εκπαιδευτικό, 

προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μαθητοκεντρικών δημιουργικών δραστηριοτήτων 

που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να συνδυάσουν γνώσεις ήδη αποκτημέ-

νες, να ανατρέξουν σε πηγές για την οικοδόμηση νέων γνώσεων και να συνθέσουν 

αυτές τις γνώσεις δημιουργικά με το δικό τους προσωπικό τρόπο. Απαιτείται ένα πλού-

σιο σε ερεθίσματα διευρυμένο περιβάλλον, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, διάφορα 

μοντέλα μάθησης, διαρρύθμιση των χώρων μάθησης, και μια παρακινητική και ευχά-

ριστη ατμόσφαιρα μέσω χρωμάτων, μουσικής, έργων τέχνης. Τυποποίηση προγραμμά-

των μάθησης και ρουτίνα σκοτώνουν το ενδιαφέρον. Πρέπει, επομένως, να απομακρυ-

νόμαστε διαρκώς από τη μάθηση διεκπεραίωσης προς τη μάθηση της μελλοντικής προ-

οπτικής και να ενδιαφερόμαστε για το νέο, το ασυνήθιστο, το σημαντικό για το μέλλον.  

Διδακτικοί Στόχοι 

Α/ Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Με την επιλογή και τη διδασκαλία αξιόλογων λογοτεχνικών έργων επιδιώκεται:  

 να επιδείξουν οι μαθητές έντονο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, ώστε με μεθοδική 

και σταδιακή άσκηση να οδηγηθούν σε αισθητική απόλαυση 

 να διευρύνουν την προσωπική εμπειρία τους με δημιουργική και ελεύθερη ανά-

γνωση, ερμηνεία και κριτική των κειμένων 

 να παρατηρήσουν με προσοχή το κείμενο και να αξιοποιήσουν τα κύρια θεματικά 

και εξωκειμενικά στοιχεία, προκειμένου να σχολιάσουν πολύπλευρα τις διάφορες 

πτυχές της σύνθεσής τους και να τα ερμηνεύσουν με τρόπο μεθοδικό και ολόπλευρο 

 να αποκομίσουν ποικίλες πληροφορίες για σημαντικά ιστορικά,κοινωνικά, πολι-

τικά, υπαρξιακά και άλλα ζητήματα που θίγονται στα λογοτεχνικά έργα, να ασκή-

σουν κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό, να εκφράσουν τεκμηριωμένα τις δι-

κές τους θέσεις και να ευαισθητοποιηθούν 

 να συνθέσουν το δικό τους προφορικό ή γραπτό σχόλιο ή εκτενέστερα κείμενο  

 να καλλιεργήσουν μια πλατιά ποικιλία αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιο-

τήτων, μέσα από την αξιοποίηση κειμένων από όλο το φάσμα της πολιτισμικής 

παραγωγής, από όλα δηλαδή τα διαφορετικά είδη της εικονικής, θεατρικής και μα-

ζικής επικοινωνίας  

 να αποκτήσουν μέσα από τη λογοτεχνία πολλαπλές γλωσσικές εμπειρίες και εξοι-

κείωση µε τη μεταφορική λειτουργία της γλώσσας, απαραίτητη για τη φιλοσοφία, 

την έρευνα και τον στοχασμό .  

Β/ Γνωστικοί Στόχοι 

 να αναπτύξουν αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη προσωπική άποψη, 
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 αρέσκειας ή απαρέσκειας, για τα κείμενα που διαβάζουν 

 να αυτοαξιολογήσουν τη δική τους ερμηνευτική προσέγγιση,καθώς 

 και εκείνης των συμμαθητών τους  

 να προβούν στην αναγνώριση των πολιτισμικών στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε 

κείμενο και στον προσδιορισμό της ιστορικότητάς τους. (Αναγνώριση και περι-

γραφή ιστορικού πλαισίου: χρόνος, χώρος, ιστορικά γεγονότα 

 που ορίζουν την εξέλιξη της πλοκής, τους χαρακτήρες, καθώς και 

 την οπτική γωνία του συγγραφέα ) 

 να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις συμβάσεις και τις τεχνικές των 

 λογοτεχνικών κειμένων (συσχέτιση µε τις χαρακτηριστικές μορφές και συμβάσεις 

των διαφορετικών ειδών της λογοτεχνίας) 

 να αντιληφθούν την μετουσίωση και να βιώσουν τα συναισθήματα που τους προ-

καλεί μια λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο κείμενο κάθε είδους: πεζό, 

 ποιητικό, δοκιμιακό, ζωγραφικό,,δραματικό 

 να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της λογοτεχνίας µε την ανθρώπινη εμπειρία 

 και, επομένως, τη σημασία της για την κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε 

και του εαυτού µας. 

 να επιδιώξουν τη δημιουργία ενός «έθνους αναγνωστών». Προώθηση της φιλανα-

γνωσίας, ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας αναγνωστών 

Γ/ Τεχνολογικοί Στόχοι  

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιτυγχάνει τον κλασικό γραμματισμό, που αφορά 

στις γνώσεις,τις δεξιότητες και τις στάσεις, τον κριτικό γραμματισμό που αφορά στην 

όξυνση της κριτικής σκέψης,τον ψηφιακό γραμματισμό που αφορά στη γνώση και το 

χειρισμό των τεχνολογικών επιτευγμάτων,τον πολιτισμικό γραμματισμός που αφορά 

στην ηλεκτρονική μορφή της λογοτεχνίας και τη δυνατότητα επιλογής της εξέλιξης και 

του τέλους μιας ιστορίας( διαφορετική οπτική γωνία). Συγκεκριμένα, επιδιώκει :  

 να φέρει σε επαφή τον μαθητή µε πολύ περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα από αυτά 

που είναι διαθέσιμα στα σχολικά ανθολόγια. 

 να δώσει τις δυνατότητες στους μαθητές να κατανοήσουν την κατασκευή των λο-

γοτεχνικών κειμένων, επεμβαίνοντας σ’ αυτά µε τροποποιήσεις και πειραματιζό-

μενοι µε τη δημιουργική γραφή. 

 να προωθήσει νέους τρόπους συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους στην κατεύ-

θυνση της διαπραγμάτευσης και συνοικοδόμησης του νοήματος του λογοτεχνικού 

κειμένου και να φέρει σε επαφή τους λογοτέχνες με τους μαθητές παρουσιάζοντας 

την εξέλιξη των εργασιών τους (forum, blog, Facebook, twitter, wikis). 

 να αναπτύξει τις συνθετικές και κριτικές ικανότητες των μαθητών µε διαθεματικές 

εργασίες, με πολυμεσική παρουσίαση.  

Προβληματισμός 

Συγκεκριμένα, μέσα από την προσέγγιση της λογοτεχνίας οι μαθητές κατανόησαν τη 

σύλληψη μιας ιδέας, τη μεταφορά ενός βιώματος και μιας εμπειρίας σε λογοτεχνικό 
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περιβάλλον, τη δομή και την ολότητα ενός λογοτεχνήματος, τις διαφορετικές οπτικές 

και στάσεις ζωής των ηρώων και βίωσαν στιγμές αισθητικής απόλαυσης που υπόσχο-

νται τα έργα της τέχνης και της λογοτεχνίας. Η διδάσκουσα, από την άλλη, ένιωσε ότι 

προσέφερε στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία, αφού «ἐποίησε ἦθος» και 

καλλιέργεια ψυχής, οδηγώντας τους μαθητές στα μονοπάτια της λογοτεχνίας και ενι-

σχύοντας την αγάπη για τη γνώση και τη φιλαναγνωσία. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε 

αφορμή για αναθεώρηση των απόψεων των μαθητών τόσο για τη διδάσκουσα, όσο και 

για το θεσμό του σχολείου, αφού γνώρισαν και συμμετείχαν ενεργά σε μια άλλη διά-

σταση του σχολείου πέρα από τον επιβεβλημένο και εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τον ενθουσιασμό και την περιέργεια των μαθητών 

μου, που γνώρισαν και επικοινώνησαν με ένα συγγραφέα ή ποιητή με σάρκα και οστά, 

αντιλαμβανόμενοι και την ανθρώπινη υπόστασή του πέρα από την πνευματική ιδιότητά 

του. Επίσης, οι μαθητές μυήθηκαν στα μυστικά και τις αρχές μιας επιτυχούς συνεργα-

σίας και του συντονισμού για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, εκείνου της ομαδικής 

παρουσίασης ενός σχολικού εγχειρήματος που σχετίζεται, όμως, και με πτυχές της το-

πικής κοινωνίας και των λογοτεχνών. Τέλος, οι μαθητές αντιλήφθηκαν την συνεισφορά 

των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία μάθησης και την κατάκτηση της γνώσης αλλά και της αι-

σθητικής απόλαυσης, όταν προβαίνουν στη λελογισμένη και ορθή χρήση των τεχνολο-

γικών εργαλείων και αξιοποιούν τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν. 

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Φύλλα Εργασίας 

Έχοντας ως αφόρμηση τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και με στόχο την 

κατανόηση και την ερμηνεία,, την απόλαυση και την κριτική ενός λογοτεχνήματος, 

αλλά και την προσπάθεια ανάδειξης ταλέντων με λογοτεχνικές αναζητήσεις και φιλο-

λογικές ανησυχίες πραγματοποιήθηκε το παρόν εγχείρημα. Φέρνοντας σ΄ επαφή δη-

μιουργούς των λογοτεχνημάτων και μαθητές, επιδίωξη της διδάσκουσας ήταν η καλ-

λιέργεια της φιλαναγνωσίας και η αγάπη για το βιβλίο που μπορεί να σταθεί αρωγός 

και πολύτιμος σύμβουλος στη ζωή και τη δράση των μαθητών τώρα και μετέπειτα των 

ενήλικων πια ολοκληρωμένων πολιτών. 

1ο Φύλλο Εργασίας 

1. Επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη σελίδα του ΕΚΕΒΙ για τους 

τοπικούς συγγραφείς. Επιλέξτε τον συγγραφέα ή τον ποιητή της καρδιάς σας . 

2. Διατυπώστε ερωτήματα σχετικά με το έργο της επιλογής και κρατήστε ηλεκτρονική 

επαφή. 

(Έχει προηγηθεί συνάντηση με κάποιους λογοτέχνες στο αμφιθέατρο του σχολείου που 

παρουσίασαν το συγγραφικό ή ποιητικό τους έργο. ) 

2ο Φύλλο Εργασίας 
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Καταρτίζεται κατάλογος μαθητών και αντίστοιχων έργων που επέλεξαν . Ανακοινώνε-

ται στην ολομέλεια. Απευθύνεται πρόσκληση στην Υπεύθυνη των Πολιτιστικών θεμά-

των. Ενημέρωση της ομάδας για τη δημιουργική γραφή. Ασκήσεις Δημιουργικής γρα-

φής. 

1. Με τις λέξεις « θάλασσα, ήλιος, φως, βίωμα, πλούσιος, είναι» να δημιουργήσετε 

μια παράγραφο ή μια ποιητική στροφή. 

2. Διαβάστε στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας. 

3ο Φύλλο Εργασίας 

Στην πόλη μας διοργανώνεται Φεστιβάλ Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου. Σε συγκεκρι-

μένες ημερομηνίες, όπου παρουσιάζονται δημιουργοί και μιλούν για τη ζωή και το έργο 

τους, η λογοτεχνική ομάδα των μαθητών πραγματοποίησε τρεις (3) συναντήσεις. Οι 

συναντήσεις αφορούσαν την παρουσίαση του έργου των : 

 Ηρώ Παπαμόσχου: Στα βήματα της Ιφιγένειας, Εκδόσεις Πατάκη. Δράση για εφή-

βους. Η συγγραφέας Ηρώ Παπαμόσχου συνομιλεί με τους εφήβους για το πολυδια-

βασμένο μυθιστόρημά της, ξετυλίγοντας μια πραγματική ιστορία που μοιάζει με 

παραμύθι, γραμμένη στο πρώτο πρόσωπο και με τα πραγματικά ονόματα όλων των 

συντελεστών. Πώς ένα κοριτσάκι, από ένα λάθος και μια σύμπτωση, βρέθηκε να 

πρωταγωνιστεί στο κινηματογραφικό έργο Ιφιγένεια εν Αυλίδι του παγκοσμίου φή-

μης σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη. Με παράλληλη αφήγηση αναλύονται και πε-

ριγράφονται τα αισθήματα και οι αντιδράσεις της μητέρας, που συνοδεύει την κόρη 

σε όλα τα γυρίσματα, και της ίδιας της μικρής που υποδύεται και μπαίνει στο πετσί 

του ρόλου της μυθικής Ιφιγένειας. Μια ιστορία συνταρακτική, αληθινή, αστρα-

φτερή, που διασκεδάζει αλλά και προβληματίζει 

 Κώστας Νίκας: Δράση για μικρούς και μεγάλους. Ο συγγραφέας με αφορμή το νέο 

του βιβλίο «Το όνειρο της τριανταφυλλιάς» (εκδόσεις «ΗΡΑ») διαπραγματεύεται 

μια τρυφερή ιστορία ανάμεσα σε ένα λουλούδι κι έναν άνθρωπο, που αποθεώνει με 

γλαφυρότητα την έννοια και τη δύναμη της αγάπης. Μέσα από ζωηρές περιγραφές 

και λέξεις που καίνε και δίνουν την υγρασία της συγκίνησης, ο αναγνώστης επιχει-

ρεί να διεισδύσει στο θυμικό της ηρωϊδας, να βιώσει έντονα την εξεγερμένη αγάπη 

της, να καταδυθεί στο όνειρό της και να αναδυθεί μαζί της, αγγίζοντας την αλήθεια 

της 

 Γιώργος Μπουμπούσης: Η «Συναισθηματική Διαλεκτική» για παιδιά. Η «Συναι-

σθηματική διαλεκτική» είναι μία μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμω-

σης όλων εκείνων των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που βελτιώνουν την 

καθημερινότητά μας. Ο Γιώργος Μπουμπούσης, με την ιδιότητα του ψυχολόγου-

συγγραφέα, θα επιχειρήσει μία περιγραφή της «Συναισθηματικής Διαλεκτικής για 

παιδιά» και των βασικών αξόνων της. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν μικρές βιω-

ματικές δράσεις με γονείς και παιδιά, όπου θα αναδειχθούν με ευχάριστο τρόπο 

πτυχές της μεταξύ τους σχέσης αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προ-

σωπικότητάς μας. Στο τέλος, με αφορμή τη «Συναισθηματική Διαλεκτική», θα γίνει 
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σύντομη αναφορά στο καινούριο του μυθιστόρημα για παιδιά «Πιο πολύ κι από 

βιντεοπαιχνίδι» με μία μικρή συζήτηση προβληματισμού πάνω στους κινδύνους 

της συνεχούς έκθεσης των νέων στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.  

1. Διατυπώστε απορίες και ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από την παρουσίαση 

του συγκεκριμένου λογοτέχνη 

2. Τι σας εντυπωσίασε και σας συγκίνησε ιδιαίτερα;  

3. Απεικονίστε στο χαρτί συναισθήματα και ιδέες είτε με στίχους και λέξεις είτε με 

ζωγραφιές και σχέδια 

4ο Φύλλο Εργασίας  

 Ερωτήσεις πάνω στα βιβλία που διάβασαν.  Χρόνος Μυθοπλασία - Πρόσωπα 

1. Σε ποιον χώρο εκτυλίσσεται η δράση ; Είναι σημαντική η επιλογή του συγκεκριμέ-

νου χώρου; 

2. Πότε συμβαίνουν τα γεγονότα; Ποια χρονική περίοδο καλύπτει η εξέλιξη του έρ-

γου; 

3. Ποια πρόσωπα εμφανίζονται στο έργο; Ποια θεωρείς τα πιο σημαντικά; Για ποιο 

λόγο;  

4. Ποιες είναι οι σημαντικότερες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα βασικά 

πρόσωπα και τους δευτερεύοντες ρόλους ; 

5. Στο τέλος του έργου υπάρχει κάποια διαφορά στην κατάσταση (υλική, κοινωνική, 

συναισθηματική, ψυχική) του ήρωα / των ηρώων σε σύγκριση με την αρχική τους 

κατάσταση  

6. Πώς δικαιολογείται ο τίτλος του έργου και πώς συνδέεται με την υπόθεση;  

5ο Φύλλο Εργασίας 

Τεχνική της Αφήγησης 

1. Ποιος είναι ο ρόλος του αφηγητή ; Είναι κάποιος από τα πρόσωπα του έργου; Πρω-

ταγωνιστεί (δραματοποιημένος αφηγητής);δεν συμμετέχει στην ιστορία, αλλά γνω-

ρίζει τα πάντα (παντογνώστης αφηγητής)  

2. Ποια είναι η οπτική γωνία της αφήγησης, υιοθετείται η οπτική κάποιου προσώπου 

της ιστορίας από την αρχή ως το τέλος του έργου ; 

3. Η αφήγηση διαθέτει: ομαλή χρονική σειρά - αναδρομές / προλήψεις - εγκιβωτισμένες 

αφηγήσεις -σύνοψη /επιμήκυνση του χρόνου 

4. Ο λόγος του αφηγητή αποτελείται από:  διήγηση – σχόλια - περιγραφή - μονολό-

γους/ διαλόγους Ποιο από τα παραπάνω αφηγηματικά μέσα κυριαρχεί;  

5. Ποια η γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα / ποιητή; Σκέψου με ποιον τρόπο συν-

δέονται όλες οι παραπάνω επιλογές με την υπόθεση, τον τόπο, την ψυχογράφηση 

των προσώπων και την αποτελεσματικότητα της αφήγησης .  

6ο Φύλλο Εργασίας 

1. Ανταλλάξτε ιδέες και παρουσιάστε προτάσεις για το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Συντάξτε το κείμενο του προγράμματος σε κείμενο word. 
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2. Φιλοτεχνήστε την αφίσα της εκδήλωσης μέσω του προγράμματος Photoshop, αφού 

συμβουλευτείτε και τον υπεύθυνο της πληροφορικής.  

7ο Φύλλο Εργασίας 

 Αφορά σε όλες τις ομάδες και ως επικοινωνιακό πλαίσιο ορίζεται εκείνο της παρουσί-

ασης του πολιτιστικού προγράμματος στο κοινό.  

1. Παρουσιάστε την περίληψη του έργου, έτσι ώστε να κατατοπίσετε και να κεντρί-

σετε το ενδιαφέρον του κοινού που σας παρακολουθεί.  

2. Ποια βασικά ζητήματα (θέματα, προβληματισμοί, ιδέες, ερωτήματα ) τίθενται στο 

έργο; Τα ζητήματα αυτά αφορούν στη ζωή και την εποχή μας;  

3. Επικοινωνήστε με το κοινό με δικά σας κείμενα και προβληματισμούς που προέ-

κυψαν μέσα από την ανάγνωση του έργο των συγγραφέων. 

4. Για τις ποιητικές συλλογές 

5. Ποιο το κυρίαρχο συναίσθημα και η διάθεση του δημιουργού ; Ποια συναισθήματα 

και σκέψεις γεννήθηκαν από την ανάγνωση των ποιητικών κειμένων;  

6. Έχοντας ως αφόρμηση το ποιητικό κείμενο παρουσιάστε τις δικές σας εμπνεύσεις 

σε ποιητική γλώσσα, επιλέγοντας ελεύθερο στίχο ή ομοιοκαταληξία .  

Επέκταση 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Νεοελληνικών Κει-

μένων εκτός από την παρουσίαση στο κοινό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη μορφή: 

μιας θεατρικής παράστασης με δραματοποίηση ρόλων,  κινηματογραφικής μεταφοράς, 

έκθεση ζωγραφικής με σκηνές, πρόσωπα και χρώματα αντίστοιχα συναισθημάτων  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του όλου εκπαιδευτικού εγχειρήματος, 

επειδή ελέγχεται ο βαθμός επιτυχίας και αποτελεσματικότητας των μεθόδων σε συνάρ-

τηση με την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων. Η αξιολόγηση θα γίνει 

σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο με βάση  τα φύλλα εργασίας (πληρότητα και τεκ-

μηρίωση απαντήσεων),ικανοποιητική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., επίτευξη διδακτικών 

στόχων, αποτελεσματικότητα διαθεματικής, βαθμός συνεργασίας, συνεισφοράς και α-

νταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η διδάσκουσα 

επιβραβεύει τις προσπάθειες, εντοπίζει θετικά και αρνητικά στοιχεία και μ΄ αυτό τον 

τρόπο ενθαρρύνονται οι μαθητές για ενεργητικότερη συμμετοχή σε μελλοντικά διδα-

κτικά εγχειρήματα. Οι μαθητές καλό είναι να προβούν και στη διαδικασία της αυτοα-

ξιολόγησης, εντοπίζοντας αδυναμίες ή δυσχέρειες επίτευξης των στόχων τους .Έτσι 

μαθαίνουν να ελέγχουν, να κρίνουν και να εκτιμούν τις δυνατότητές τους, καθώς επι-

τυγχάνεται η αυτογνωσία που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διά βίου εκπαίδευσης. 

Από την αξιολόγηση, εξάλλου, δε λείπει το κομμάτι που αφορά στη δουλειά και την 

προσπάθεια της διδάσκουσας. Τέλος, το παρόν διδακτικό εγχείρημα απέσπασε ευμενή 

σχόλια και χαιρετίστηκε από τους υπευθύνους και το κοινό ως καινοτόμος δράση. Αυτό 
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συντέλεσε στην αύξηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και αποτέλεσε ένα είδος επι-

βράβευσης των προσπαθειών τους. Το μεγαλύτερο κέρδος, όμως, υπήρξε η ενασχό-

ληση και η αγάπη για το βιβλίο που θα τους συντροφεύει για πάντα. 
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Από τις δημιουργίες των παιδιών 

Αναζητώντας 

Παρουσίες και απουσίες Μα οι μέρες πληκτικές  

Ένταση, ηρεμία, αδιαφορία …. διαδέχονται η μια την άλλη  

Έννοιες σχετικές δίχως απρόοπτα….  

Καταστάσεις εναλλασσόμενες Σταθερός ο ρυθμός της ζωής.  

 Η αλλαγή όμως αναγκαία. 
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 Και η αναζήτησή της το μόνο που μας απομένει. 

 Λεμονιά 

Ένα ταξίδι για τη διαδρομή 

Έχοντας αφήσει πίσω μου κάθε ίχνος πολιτισμού, κάθε ίχνος που μαρτυρά ανθρώπινη 

παρέμβαση, περπατάω με προορισμό το άγνωστο. Μοναδικός μου σύντροφος μια από-

κοσμη σιωπή που με τυλίγει. Μοναδικός μου φόβος μια ασημένια θάλασσα ομίχλης 

που με πλησιάζει. Μοναδικός μου οδηγός μια ελπίδα ατελέσφορη που με κατακλύζει. 

………Έχω δει όλα όσα ήθελα να δω πριν φτάσω καν στον προορισμό μου. Και συνε-

χίζω έτσι το δρόμο μου ευτυχισμένη πια και γελώντας με τον εαυτό μου γιατί ξέχασα 

πως ο άνθρωπος και ολόκληρος ο κόσμος κρέμεται από μια στιγμή και περιμένει τα 

πάντα σε ένα τίποτε ενός τέλους και όχι σε μια διαδρομή ! 

 Αμάλθεια 

(Η μαθήτρια βραβεύτηκε στο 18ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης Διηγή-

ματος 2016)  
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Χρήση εφαρμογών της πλατφόρμας του MOODLE στη διδασκαλία του διδακτι-
κού αντικειμένου της Χημείας Β΄ Γυμνασίου 

Ζήκος Νικόλαος 
Δρ. Χημικός 

nzikoschem@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του διδα-
κτικού αντικειμένου της Χημείας στη Β΄ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα γίνεται χρήση 
συγκεκριμένων εφαρμογών που παρέχει η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του 
ΜΟΟDLE για την κατασκευή ασκήσεων μέσω των οποίων ελέγχεται ο βαθμός εμπέ-
δωσης από τους μαθητές συγκεκριμένων εννοιών της χημικής ορολογίας που περιέχο-
νται στη διδασκόμενη ύλη στη βαθμίδα του Γυμνασίου. Περιγράφονται τα βήματα για 
την κατασκευή σταυρόλεξου το οποίο θα αποτελείται από χημικές έννοιες.  

Λέξεις-Κλειδιά: Χημεία, Τ.Π.Ε., MOODLE, oρολογία, σταυρόλεξο 

Εισαγωγή 

Στη σχολική βαθμίδα του Γυμνασίου η εισαγωγή του διδακτικού αντικειμένου της Χη-
μείας γίνεται στη Β΄ Γυμνασίου (1 ώρα εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα). Σκο-
πός της Χημείας στην υποχρεωτική Εκπαίδευση είναι να καταστήσει όλους τους μα-
θητές - αυριανούς πολίτες - ικανούς να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και να απο-
κωδικοποιούν τον τρόπο με τον οποίο αυτός λειτουργεί (Αβραμιώτης κ.α., 2011). Η 
Χημεία δεν είναι κάτι αόριστο και αφηρημένο, αλλά είναι μέσα στη ζωή, είναι η ίδια η 
ζωή. Μελετώντας τη Χημεία ο μαθητής μαθαίνει επιπλέον μια ισχυρή διεθνή επιστη-
μονική γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως και εκτός επιστήμης, αποκτώντας έτσι ένα 
δίαυλο επικοινωνίας. Στους επιμέρους σκοπούς της Χημείας εντάσσονται η απόκτηση 
γνώσεων που αφορούν θεωρίες, νόμους και θεμελιώδεις αρχές, ώστε να είναι ικανοί να 
παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να προβλέπουν διάφορα χημικά φαι-
νόμενα και η εξάσκηση των μαθητών στην επιστημονική ορολογία ώστε να διακρίνουν, 
να ταξινομούν και να περιγράφουν χημικά φαινόμενα, υλικά και διαδικασίες 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.Φ.Χ., 2001). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι κατά τη διδασκαλία της Χημείας οι μαθητές έρ-
χονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη χημική ορολογία την οποία πρέπει να ενσωμα-
τώσουν ομαλά στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Ενδεικτικά αναφέρονται στη Β΄ Γυ-
μνασίου οι όροι εξάχνωση (Ενότητα 1.2 Καταστάσεις των υλικών), διήθηση (Ενότητα 
2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων). Η πλειοψηφία των όρων αυτών χρησιμοποιείται στην 
καθημερινότητα αλλά γίνεται χρήση τους και από μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές. Α-
παιτείται λοιπόν εκ μέρους του διδάσκοντος η εμβάθυνση στις νέες έννοιες μέσω συ-
γκεκριμένων ασκήσεων. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αποδώσουν τον ορισμό 
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όταν τους δίνεται μια έννοια και αντίστροφα με δεδομένο τον ορισμό να οδηγηθούν σε 
αυτή. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι ασκήσεις οι οποίες ε-
μπεριέχουν το στοιχείο του γλωσσικού παιχνιδιού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα 
σταυρόλεξα. Στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας στο Γυμνάσιο τέτοια μορφή ά-
σκησης υπάρχει στη Β΄ Γυμνασίου στην ενότητα 2.5 (Διαχωρισμός μειγμάτων) όπως 
φαίνεται στο σχήμα 1. Η συγκεκριμένη άσκηση είναι και η μοναδική που υπάρχει στη 
διδακτέα ύλη στο σχολικό εγχειρίδιο της Χημείας Β΄ Γυμνασίου. Αντίθετα υπάρχουν 
ασκήσεις παραπλήσιας μορφής αλλά με μικρότερο βαθμό δυσκολίας (κρυπτόλεξο) 
τόσο στο σχολικό εγχειρίδιο στην ενότητα 1.3 (Φυσικές ιδιότητες των υλικών ) όσο και 
στο τετράδιο εργασιών της ίδιας τάξης και στις ενότητες 2.2 (Το νερό ως διαλύτης – 
Μείγματα) και 2.6 (Διάσπαση του νερού) (Αβραμιώτης κ.α., 2009). 

Κατά αντιστοιχία στη διδακτέα ύλη του διδακτικού αντικειμένου της Βιολογίας Β΄ Γυ-
μνασίου η οποία εντοπίζεται σε δυο σχολικά εγχειρίδια σε αυτό της Α΄ Γυμνασίου (6ο 
κεφάλαιο) και στο αντίστοιχο της Γ΄ Γυμνασίου (2ο και 4ο κεφάλαιο) εμπεριέχονται 
τρεις ασκήσεις μορφής κρυπτόλεξου στις ενότητες 6.4 (Η αναπαραγωγή στον άν-
θρωπο), (Μαυρικάκη κ.α., 2014), 2.2 (Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος 
– Ο ρόλος της ενέργειας) και 4.2 (Ασθένειες) (Μαυρικάκη κ.α., 2014) αλλά καμιά ά-
σκηση σταυρόλεξου. 

 
Σχήμα 1. Σταυρόλεξο Χημείας Β΄ Γυμνασίου (ΙΤΥΕ Διόφαντος) 

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το σταυρόλεξο. Η πλειοψηφία των λέξεων 
αντιστοιχεί σε μεθόδους διαχωρισμού μειγμάτων, αλλά και σε μετατροπές φυσικών 
καταστάσεων (Ενότητες 1.2 Οι καταστάσεις των υλικών και 2.5 Διαχωρισμός μειγμά-
των). Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις για τη συμπλήρωση του σταυρόλεξου είναι οι 
εξής: (στην παρένθεση παρατίθεται η σωστή λέξη) (Αβραμιώτης κ.α., 2014) 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 
2. Ο διαχωρισμός αυτός στηρίζεται στη γρήγορη περιστροφική κίνηση του μείγματος. 
(φυγοκέντριση) 
10. Και έτσι μετατρέπονται τα υγρά σε αέρια. (βρασμός) 
12. Μία μέθοδος διαχωρισμού ενός υγρού από αδιάλυτο στερεό. (απόχυση) 

ΚΑΘΕΤΩΣ 
1. Λέγεται και έτσι η μέθοδος για το διαχωρισμό υγρών από αδιάλυτες στερεές ου-
σίες. (φιλτράρισμα) 
5. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παρασκευή ροφήματος τσαγιού. (εκχύ-
λιση) 
9. Χρησιμοποιείται συχνά για το διαχωρισμό χρωστικών ουσιών. (χρωματογραφία) 
11. Αλλαγή από την υγρή στην αέρια κατάσταση. (εξάτμιση) 
13. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ενός στερεού από το διαλύτη 
μέσα στον οποίο έχει διαλυθεί. (απόσταξη) 

Το επίπεδο δυσκολίας της συγκεκριμένης άσκησης είναι χαμηλότερο από αντίστοιχες 
που οι μαθητές καλούνται με βάση τον ορισμό να αποδώσουν την έννοια διότι με βάση 
το σταυρόλεξο οι μαθητές γνωρίζουν τον αριθμό των γραμμάτων που περιέχει η ζη-
τούμενη λέξη και καθώς προχωρούν στη συμπλήρωση του αποκαλύπτονται και επι-
πλέον γράμματα από τους εναπομείναντες όρους. Αποτελεί πάντως μια πάρα πολύ 
καλή προσπάθεια εκμάθησης της θεωρίας η οποία μάλιστα εμπεριέχει και το στοιχείου 
του παιχνιδιού. Με τη βοήθεια της συγκεκριμένης άσκησης μπορεί να γίνει ομαλή με-
τάβαση των μαθητών σε αυξημένης δυσκολίας ασκήσεις όπου καλούνται με βάση δο-
θέντα ορισμό να συμπληρώσουν την έννοια που περιγράφεται αγνοώντας τον αριθμό 
των γραμμάτων αλλά και δυνατότητα διόρθωσης που παρείχε το σταυρόλεξο με τη 
διάταξή του.  

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Για την κατασκευή των διδακτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον 
ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία και εξοικεί-
ωση των εκπαιδευτικών με μία πληθώρα εργαλείων των Τ.Π.Ε. που είναι χρήσιμα για 
τη διδακτική πράξη. Απώτερη επιδίωξη του προγράμματος αποτελεί η ένταξη ορισμέ-
νων από τα διδασκόμενα εργαλεία Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, σύμφωνα με τις ανά-
γκες και τα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικού. (http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle) 

Η συγκεκριμένη λοιπόν ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυ-
νατότητα στους διδάσκοντες για κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων, δημιουργία και 
χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία.  

Η δραστηριότητα που επιλέχθηκε από την πλατφόρμα περιέχεται στην εβδομάδα εκ-
παίδευσης 14 – Εκπαιδευτικά παιχνίδια στο μάθημα πρακτικής (Moodle Games) και 
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πιο συγκεκριμένα στην εργασία 14.2 ΄΄Το παιχνίδι σταυρόλεξο΄΄. Κάνοντας είσοδο ο 
χρήστης - εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα του Μoodle με τους προσωπικούς του κωδι-
κούς δίνεται η δυνατότητα κατασκευής σταυρόλεξου στο ατομικό μάθημα πρακτικής 
που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η κατασκευή σταυρό-
λεξου για μαθητές Β΄ Γυμνασίου. Οι περιεχόμενες στα δυο σταυρόλεξα έννοιες εντο-
πίζονταν σε παραπάνω από μια διδακτικές ενότητες ώστε να γίνει έλεγχος της εμπέδω-
σης της θεωρίας σε μεγαλύτερο μέρος της διδαχθείσας ύλης. Βασικός στόχος ήταν 
μέσω των συγκεκριμένων ασκήσεων να δοθεί στους μαθητές κίνητρο για επανάληψη 
στην αντίστοιχη θεωρία. Πιο αναλυτικά στη Β΄ Γυμνασίου οι έννοιες περιέχονταν στις 
ενότητες: 1.2 (Καταστάσεις των υλικών), στην 1η Γενική ενότητα ΄΄Εισαγωγή στη Χη-
μεία΄΄ και 2.2 (Το νερό ως διαλύτης - Μείγματα), 2.3 (Περιεκτικότητα διαλύματος – 
Εκφράσεις περιεκτικότητας) και 2.5 (διαχωρισμός μειγμάτων) στη 2η Γενική ενότητα 
΄΄Από το νερό στο άτομο – Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο΄΄. Επιλέχθηκαν οι 
τέσσερις συγκεκριμένες ενότητες λόγω της συνάφειας που εμφανίζουν μεταξύ τους. Οι 
ερωτήσεις για τη συμπλήρωση του σταυρόλεξου είναι οι εξής: (στην παρένθεση παρα-
τίθεται η σωστή λέξη)  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 
4:  Μέθοδος διαχωρισμού ετερογενών μειγμάτων (απόχυση) 
7:  Αφαίρεση νερού από διάλυμα (συμπύκνωση) 
10: Συστατικό του διαλύματος σε μεγαλύτερη αναλογία (διαλύτης) 

ΚΑΘΕΤΩΣ 
1: Ομογενές μείγμα (διάλυμα) 
3: Διαχωρισμός μικροσκοπικών στερεών (φυγοκέντριση) 
5: Μεταφορά ουσιών (εκχύλιση) 
7: Φιλτράρισμα (διήθηση) 
12: Ποσότητα ουσίας ανά ποσότητα διαλύτη (περιεκτικότητα) 
14: Προσθήκη νερού σε διάλυμα (αραίωση) 
16: Μετατροπή αερίου σε στερεό (απόθεση) 

 
Σχήμα 2. Σταυρόλεξο Χημείας Β΄ Γυμνασίου (Moodle) 
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Η πλατφόρμα MOODLE επιτρέπει την on line συμπλήρωση των σταυρόλεξων κάνο-
ντας είσοδο στο μάθημα πρακτικής του διδάσκοντος. Επίσης παρέχει δυνατότητα ελέγ-
χου στο τέλος των απαντήσεων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για ταυτόχρονη είσοδο 
πέρα από έναν χρήστη. Στην περίπτωση βέβαια που ακολουθηθεί η συγκεκριμένη δι-
δακτική πρακτική πρέπει να εφαρμοστεί στο Εργαστήριο Πληροφορική της σχολικής 
μονάδας όπου σε κάθε μαθητή ή σε ομάδα 2-3 μαθητών θα αναλογεί ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε τα δημιουργηθέντα σταυρόλεξα να εκτυπω-
θούν και στη συνέχεια να διανεμηθούν υπό τη μορφή φύλλου εργασίας στα τέσσερα 
τμήματα της Β΄ Γυμνασίου (σύνολο μαθητών 108). Είχε προηγηθεί εκ μέρους του δι-
δάσκοντα επανάληψη του αντίστοιχου θεωρητικού πλαισίου στο οποίο περιέχονταν οι 
έννοιες των δυο σταυρολέξων. Στους μαθητές δόθηκε χρονικό διάστημα 10 λεπτών για 
τη συμπλήρωσή τους και στη συνέχεια με την καθοδήγηση του διδάσκοντα έγινε η 
διόρθωση τους. Ο κάθε μαθητής διόρθωνε το σταυρόλεξο του διπλανού του. Στη συ-
νέχεια καταγράφηκε το ποσοστό των μαθητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη συγκε-
κριμένη δραστηριότητα (ως επιτυχία είχε γίνει γνωστό στους μαθητές πριν τη συμπλή-
ρωση θα θεωρούταν η ολοκλήρωση του σταυρόλεξου σε ποσοστό 60% - δηλαδή 6 
σωστές απαντήσεις σε σύνολο 10). Προέκυψε ότι το σταυρόλεξο συμπληρώθηκε επι-
τυχώς από 74 μαθητές (ποσοστό 68,5%). 

Συμπεράσματα 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία που στηρίζεται στο διδακτικό τρίγωνο: 
εκπαιδευτικός, μαθητής, διδασκαλία, η εποικοδομητική μάθηση μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν τις Τ.Π.Ε. προάγει το διδακτικό πολύγωνο: εκπαι-
δευτικός, συμμαθητές, εργασία, πολυμέσα, επιστήμες (Merenyi, Szabo & Takacs, 
2010). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατασκευή του σταυρόλεξου λειτούργησε ως 
κίνητρο για επανάληψη για το μαθητικό δυναμικό. Η διαδικασία εμπεριείχε τον χαρα-
κτήρα του ΄΄παιχνιδιού΄΄ για τους μαθητές και βοήθησε στην ομαλή μετάβαση σε αυ-
ξημένης δυσκολίας ασκήσεις θεωρίας που περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης. Ο 
βαθμός δυσκολίας της άσκησης είναι λίγο υψηλότερος από την αντίστοιχη του κρυπτό-
λεξου που εμφανίζεται πιο συχνά στα σχολικά εγχειρίδια και στα τετράδια εργασιών 
κυρίως λόγω των περισσότερων όρων που περιέχει και της μεταξύ τους διάταξης. 

Όσον αφορά τη σωστή συμπλήρωση του σταυρόλεξου (σε ποσοστό μεγαλύτερο ή του-
λάχιστον ίσο του 60%) τα ποσοστά ήταν 65%. Συνοψίζοντας με αντίστοιχες διδακτικές 
ενέργειες στα διδακτικά αντικείμενα των φυσικών επιστημών ο μαθητής οδηγείται 
στην οικοδόμηση και χρήση επιστημονικών προτύπων-μοντέλων αλλά και όρων προ-
κειμένου να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να προβλέψει ορισμένα φυσικά ή χημικά 
φαινόμενα. (De Boer, 2000). Η διδακτική αυτή πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί και σε 
άλλες ενότητας του διδακτικού αντικειμένου της Χημείας Β΄ Γυμνασίου αλλά και στη 
Γ΄ Γυμνασίου. Εφαρμογή της επίσης μπορεί να επιτευχθεί και στο διδακτικό αντικεί-
μενο της Βιολογίας αλλά και των υπόλοιπων κλάδων των φυσικών επιστημών (Φυσική, 
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Γεωγραφία). 
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TurtleArt: Το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον της "λιτότητας" 
και οι δυνατότητές του  

Σ. Γεωργαντάκη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής,  Phd 

sgeorgantaki@sch.gr 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Tur-
tleArt, το οποίο προτείνεται να χρησιμοποιείται ως διδακτικό εργαλείο στις τάξεις του 
Γυμνασίου στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Πληροφορικής. Αναλύονται οι δυνα-
τότητές του, παρουσιάζεται το υποστηρικτικό υλικό που το συνοδεύει και αυτό που 
έχει δημιουργηθεί από την συγγραφέα και το χρησιμοποιεί στη διδακτική πράξη, τα 
εκπαιδευτικά σενάρια που το χρησιμοποιούν και περιλαμβάνονται στον Οδηγό εκπαι-
δευτικού του νέου ΠΣ, και επίσης φύλλα εργασίας που έχουν δημιουργηθεί κατά τη 
διάρκεια της χρήσης του. Τέλος, διατυπώνονται από τη συγγραφέα συμπεράσματα που 
απορρέουν από την εμπειρία της χρήσης του στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχο-
λής Σμύρνης, και υποδηλώνουν την απλότητα του, την ευκολία της εξοικείωσης των 
μαθητών με αυτό, και συγχρόνως τις σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησής του. 

Λέξεις-Κλειδιά: TurtleArt, Προγραμματιστικό περιβάλλον, Προγραμματισμός, Πρό-
γραμμα Σπουδών 

Εισαγωγή 

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2011), 
και στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 
(2011), το αντικείμενο του Προγραμματισμού Υπολογιστών έχει αποκτήσει σημαντική 
θέση και προβλέπεται η διδασκαλία του από την Ε΄ Δημοτικού με συνεκτικότητα και 
συνέχεια μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου.  

Η συμβολή του Προγραμματισμού στην ανάπτυξη Υπολογιστικής σκέψης έχει τεκμη-
ριωθεί βιβλιογραφικά (Κοτίνη & Τζελέπη, 2013. Νεοφώτιστος & Κνάβας, 2014. Γε-
ωργαντάκη, 2015) και η εφαρμογή του νέου ΠΣ Πληροφορικής για την υποχρεωτική 
εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση (Γεωργαντάκη, 2015). Στο 
ΠΣ Γυμνασίου προτείνεται η χρήση logo-like προγραμματιστικών περιβαλλόντων που 
έχουν δυνατότητα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, με ενιαία φιλοσοφία, αλλά 
και με ιδιαίτερες δυνατότητες το καθένα (Λαδιάς, 2011. Γεωργαντάκη κ.ά, 2012). Ένα 
από αυτά, είναι το περιβάλλον TurtleArt.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το προγραμματιστικό αυτό περιβάλλον, και διατυ-
πώνονται από τη συγγραφέα κάποια συμπεράσματα που απορρέουν από την εμπειρία 
της χρήσης του στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, και υποδηλώ-
νουν σημαντικά χαρακτηριστικά του και δυνατότητες. 
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Παρουσίαση περιβάλλοντος - Συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό - Εκπαιδευτικά 
σενάρια χρήσης Οδηγού εκπαιδευτικού - Φύλλα εργασίας 

Βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αποτελούν η λιτότητα (λίγες εντολές) και 
η συνεπαγόμενη απλότητα της χρήσης του. Διαθέτει πέντε κατηγορίες εντολών (παλέ-
τες) Turtle, Pen, Numbers, Flow και My Blocks, οι οποίες φαίνονται συγκεντρωμένες 
στην Εικόνα 1. 

 
Εικόνα 1: Οι παλέτες του περιβάλλοντος TurtleArt 

Διαθέτει μόνο δύο μεταβλητές (box1 και box2 στην παλέτα My Blocks), εντολή επα-
νάληψης μόνο για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων (repeat, παλέτα Flow), μόνο 
απλή εντολή επιλογής (if…then, παλέτα Flow), εντολή σχεδίασης τόξων (arc, παλέτα 
Turtle) που προσδίδει στο περιβάλλον σημαντικές δυνατότητες. Οι διαδικασίες του δεν 
έχουν μηχανισμούς περάσματος παραμέτρων (παλέτα My Blocks) και περιορίζεται στη 
γεωμετρία της χελώνας, χωρίς πολυμεσικές δυνατότητες. 

Στον ιστότοπο του περιβάλλοντος http://turtleart.org/, υπάρχουν επεξηγηματικές εισα-
γωγές, δείγματα εντυπωσιακών υλοποιημένων έργων - στιγμιότυπων οθόνης (με τον 
κώδικά τους), και παραπομπές σε τέσσερα βιβλία που έχουν εκδώσει οι δημιουργοί του 
περιβάλλοντος.  

Επίσης στη διεύθυνση https://goo.gl/hgMT41, διατίθεται σε μορφή "καρτών" 
(TurtleArt cards) εισαγωγικό υλικό για τη δημιουργία απλών σχημάτων αλλά και εντυ-
πωσιακών εικόνων.  

Η μεταφόρτωση του λογισμικού είναι ελεύθερη, αρκεί πρώτα να αποσταλεί e-mail 
στους δημιουργούς. Το λογισμικό μεταφορτώνεται από τη διεύθυνση 
http://www.playfulinvention.com/tadownload/ (τρέχουσα έκδοση TurtleArt-v9f.msi 
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για Windows και TurtleArt-v9fb.dmg για Mac). 

Σε όλο το υποστηρικτικό υλικό του περιβάλλοντος, αλλά και εξερευνώντας το φάκελο 
"projects" όταν εγκατασταθεί αυτό, διαπιστώνονται οι δυνατότητες του για την παρα-
γωγή προγραμματιστικών έργων με εντυπωσιακά για τους μαθητές αποτελέσματα. 

   
Εικόνα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προγραμματιστικών έργων σε TurtleArt 

Όλο το υποστηρικτικό υλικό που συνοδεύει το περιβάλλον είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
Για τη βοήθεια των μαθητών, δημιουργήθηκε από τη συγγραφέα, εγχειρίδιο χρήσης 
του περιβάλλοντος TurtleArt στα Ελληνικά, και αναρτήθηκε στη διεύθυνση 
https://goo.gl/VQw5EL. 

 
Εικόνα 3: Αποσπάσματα εγχειριδίου χρήσης του περιβάλλοντος TurtleArt 

Στο "Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, Ο-
δηγός για τον εκπαιδευτικό, 1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2011", υπάρχουν δύο εκπαιδευ-
τικά σενάρια σχεδιασμένα για χρήση στο περιβάλλον TurtleArt ή στο StarLogo TNG. 
To "Το προγραμματιστικό περιβάλλον, εντολές, προγράμματα & διαδικασίες, μετα-
βλητές" σελ. 96, και το "Τμηματικός και ιεραρχικός προγραμματισμός, εκσφαλμά-
τωση, «βιβλιοθήκες» διαδικασιών" σελ. 118. Τα σενάρια αυτά σχεδιάσθηκαν από τη 
συγγραφέα αποκλειστικά για το περιβάλλον TurtleArt, και αναθεωρήθηκαν βάσει πα-
ρατηρήσεων στην τάξη και βάσει των φύλλων αυτοαξιολόγησης που σχεδιάσθηκαν και 
οι μαθητές συμπλήρωναν μετά το τέλος των σεναρίων. Στην πορεία των χρόνων έχουν 
σχεδιασθεί και επιπρόσθετα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούν το περιβάλλον, και 
έχουν διασκευασθεί άλλα που είχαν αρχικά σχεδιασθεί για το περιβάλλον StarLogo 
TNG. Το σύνολο των φύλλων εργασίας και φύλλων αυτοαξιολόγησης, έχουν αναρτη-
θεί στη διεύθυνση https://www.dropbox.com/s/wq9hjiwdlsd7456/FE-META.zip?dl=0. 
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Χρήση του περιβάλλοντος στη διδακτική πράξη 

Το προγραμματιστικό περιβάλλον TurtleArt χρησιμοποιείται στη διδασκαλία του Προ-
γραμματισμού στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης από την πρώτη 
χρονιά πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών Πληροφορικής (2011-
12) έως και σήμερα, από την Α΄ τάξη Γυμνασίου.  

Έχουν χρησιμοποιηθεί τα εκπαιδευτικά σενάρια του Οδηγού εκπαιδευτικού και τα 
φύλλα εργασίας που αναφέρθηκαν, τα οποία αφορούν σε απλά φύλλα εργασίας ή 
φύλλα εργασίας σχεδίων έρευνας (projects) (Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφο-
ρικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, 2011, σελ. 10).  

Από την πρώτη χρονιά, η υπόθεση ότι λόγω της "λιτότητας" και της "απλότητας" του 
περιβάλλοντος οι μαθητές θα μπορούσαν με τη χρήση του να εισαχθούν εύκολα στον 
οπτικό προγραμματισμό και να δημιουργήσουν γρήγορα προγράμματα με τη χρήση 
πλακιδίων, επαληθεύθηκε πολύ σύντομα (από το πρώτο μάθημα). Οι γενικοί στόχοι 
της εξοικείωσης με τον οπτικό προγραμματισμό, της σύνταξης εντολών για την κωδι-
κοποίηση αλγορίθμων, της εκτέλεσης προγραμμάτων, του εντοπισμού και διόρθωσης 
των λαθών, έχει φανεί ότι επιτυγχάνονται γρήγορα και με ευκολία από τους μαθητές. 
Πέραν των παραπάνω, έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές με αρκετή ευκολία αναλύουν τα 
έργα σε υποέργα (πρόβλημα σε επιμέρους προβλήματα) και δημιουργούν τις αντίστοι-
χες διαδικασίες και με επιτυχία συνθέτουν τα υποέργα σε έργα δημιουργώντας υπερ-
διαδικασίες (σύνθετες διαδικασίες). Επιπλέον, αντιλαμβάνονται πολύ καλά το μηχανι-
σμό κλήσης και εκτέλεσης διαδικασιών, αναπτύσσουν έργα βασιζόμενοι σε προηγού-
μενα υλοποιημένες (προϋπάρχουσες) διαδικασίες («βιβλιοθήκες» διαδικασιών), ανα-
γνωρίζοντας τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης κώδικα. Με μεγάλη ευκολία κά-
νουν χρήση εντολών επανάληψης στα έργα που τους ανατίθενται, αντιλαμβανόμενοι 
πολύ σύντομα την αναγκαιότητά τους, αλλά και χρήση σύνθετων (εμφωλευμένων) ε-
ντολών επανάληψης. Επίσης, δεν δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αναγκαιότητα 
της δομής επιλογής και να χρησιμοποιήσουν απλές εντολές επιλογής συντάσσοντας 
απλές λογικές εκφράσεις και μπορούν να συντάξουν για τις ανάγκες των έργων τους 
απλές και σύνθετες αριθμητικές εκφράσεις. Επιπλέον, μπορούν να κάνουν χρήση με-
ταβλητών στα προγράμματά τους, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για κάτι τέτοιο. Μι-
κρή δυσκολία παρουσιάζεται αρχικά, σε έργα που απαιτείται η μεταβολή τιμής μετα-
βλητής/ών με αύξηση ή μείωση της/τους κατά έναν αριθμό, η οποία όμως σύντομα 
ξεπερνιέται. 

Όσα αναφέρονται παραπάνω, απορρέουν από τις παρατηρήσεις της διδάσκουσας κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων και τους ηλεκτρονικούς φακέλους (e-
portfolios) με τα ψηφιακά έργα των μαθητών (Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφο-
ρικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, 2011, σελ. 12).  
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Εικόνα 4: Προγραμματιστική σχεδίαση μαθητών στο περιβάλλον TurtleArt (αριστερά), 
έργου του ζωγράφου μοντέρνας τέχνης Βικτώρ Βαζαρελί (φωτογραφία δεξιά) στο πλαί-

σιο εκπόνησης σχεδίου έρευνας (project) 

Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του περιβάλλοντος, καθόρισαν το εύρος της χρήσης 
του, καθώς και τους μαθησιακούς στόχους που επιχειρήθηκε να επιτευχθούν. Έτσι, δεν 
ήταν δυνατό με το περιβάλλον TurtleArt να κατανοηθούν τα πλεονεκτήματα από τη 
χρήση παραμέτρων σε διαδικασίες, να διακριθούν οι διαφορετικοί τύποι δεδομένων 
(αριθμητικά, αλφαριθμητικά), να χρησιμοποιηθούν εντολές εισόδου/εξόδου (εξόδου 
μόνον με τη χρήση της εντολής του περιβάλλοντος "print" που εμφανίζει αποτελέσματα 
στη γραμμή εξόδου του περιβάλλοντος) στα προγράμματα. 

Συμπεράσματα 

Το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον TurtleArt, προτείνεται να χρησιμο-
ποιείται ως διδακτικό εργαλείο στις τάξεις του Γυμνασίου στο νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών (ΠΣ) Πληροφορικής. Βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αποτελούν η λι-
τότητα και η απλότητα της χρήσης του. Συνοδεύεται από αρκετό υποστηρικτικό υλικό, 
υλοποιημένο από τους δημιουργούς του (στην Αγγλική γλώσσα), ενώ από τη συγγρα-
φέα έχει δημιουργηθεί εγχειρίδιο χρήσης του στα Ελληνικά. Επίσης ο Οδηγός για τον 
εκπαιδευτικό του νέου ΠΣ Πληροφορικής Γυμνασίου, περιέχει εκπαιδευτικά σενάρια 
που το χρησιμοποιούν, τα οποία έχουν δοκιμασθεί στη διδακτική πράξη και έχουν α-
ναθεωρηθεί βάσει των αποτελεσμάτων της χρήσης τους. Επιπλέον, φύλλα εργασίας 
έχουν δημιουργηθεί για την ολοκληρωμένη εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη 
χρήση αυτού του περιβάλλοντος. 

 Παρά τη λιτότητα και την απλότητά του, στη διδακτική πράξη έχει διαπιστωθεί, ότι το 
περιβάλλον είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την επίτευξη σχεδόν του συνόλου των στό-
χων του ΠΣ (πλην αυτών που λόγω των χαρακτηριστικών του TurtleArt δεν μπορούν 
να καλυφθούν και αναφέρθηκαν παραπάνω). Αξιοσημείωτος είναι ο ενθουσιασμός με 
τον οποίο υποδέχονται οι μαθητές το περιβάλλον από το πρώτο μάθημα και επίσης ότι 
το περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση σημαντικών και εντυπω-
σιακών σχεδίων έρευνας (projects).  

Συνολικά το περιβάλλον έχει αποδειχθεί στη διδακτική πράξη κατάλληλο για την ει-
σαγωγή των μαθητών στον οπτικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη ικανότητας ανάλυ-
σης και σύνθεσης προγραμματιστικών έργων, την ανάπτυξη ικανότητας επαναχρησι-
μοποίησης κώδικα, την αντίληψη των βασικών Προγραμματιστικών δομών και εν-
νοιών και την ανάπτυξη τεχνικών εντοπισμού και διόρθωσης των λαθών. 
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Ηλεκτρονικό Λατινικό Λεξικό Ρημάτων 

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

sapiens@sch.gr - http://blogs.sch.gr/sapiens/ 

Περίληψη 

Το ηλεκτρονικό λατινικό λεξικό ρημάτων είναι ένα αρχείο του προγράμματος Microsoft 
Access 2007, το οποίο έχει σκοπό να απλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει μία σχεδόν 
καθημερινή ανάγκη του γλωσσικού μαθήματος των Λατινικών. Πρόκειται για την με-
λέτη και εκμάθηση αρχικών χρόνων των ρημάτων της λατινικής γλώσσας. Η βάση δε-
δομένων του εν λόγω ηλεκτρονικού λεξικού περιέχει 1000 και πλέον ρήματα, ενώ υ-
πάρχει η δυνατότητα προσθήκης κι άλλων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Από μόνη της 
όμως η ήδη καταχωρισμένη ποσότητα ρημάτων θεωρείται απολύτως επαρκής, τουλά-
χιστον για τις ανάγκες του αντίστοιχου μαθήματος. Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός ηλε-
κτρονικού λογισμικού της κατηγορίας των λεξικών καθιστά εύκολη και προπάντων 
γρήγορη κάθε αναζήτηση λήμματος, ενώ ο χρήστης (μαθητής ή εκπαιδευτικός) απαλ-
λάσσεται από τον μεγάλο όγκο ακόμα κι ενός επίτομου λεξικού, ενώ μπορεί να έχει 
αποθηκευμένο προς χρήση το λεξικό σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιεί 
(desktop, laptop, tablet, smartphone) και μάλιστα χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο in-
ternet. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού λατινικού λεξικού 
ρημάτων από τον παρακάτω σύνδεσμο: ηλεκτρονικό λατινικό λεξικό ρημάτων (μέγε-
θος: 26,7 MB) 

Λέξεις κλειδιά: Λατινικά, ρήματα, λεξικό, χρόνοι, συζυγία, σημασία 

Εισαγωγικά 

Το λεξικό τηρείται σε έναν οποιοδήποτε φάκελο του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή στο χώρο αποθήκευσης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε, αρκεί αυτή να μπορεί να παρουσιάσει αρχεία με τη 
συντόμευση mdb (Microsoft Data Base).  

Για να εμφανίσουμε την αρχική οθόνη του λεξικού, ακολουθούμε την παρακάτω διαδι-
κασία: 

α) Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της βάσης δεδομένων και εμφανίζεται μπροστά μας η 
οθόνη της εικόνας 1. Εκεί κάνουμε αριστερό κλικ στο εικονίδιο options, προκειμένου 
να απενεργοποιήσουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας που θέτει εξ αρχής το πρόγραμμα 
Microsoft Access. Η ενέργεια αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, εφόσον παρουσιαστεί 
στην αρχική οθόνη, γιατί μόνο έτσι το λεξικό καθίσταται πλήρως λειτουργικό σε όλες 
τις παραμέτρους του.  
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β) Κατόπιν, εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 2. Εκεί προβαίνουμε στις ενέργειες που 
παρουσιάζονται στην εικόνα. Πρώτα δηλαδή επιλέγουμε στο εμφανιζόμενο παράθυρο 
την επιλογή “enable this content” και κατόπιν επιβεβαιώνουμε με ok.  

γ) Τέλος, στην επόμενη οθόνη (εικόνα 3 παρακάτω) κάνουμε κλικ στο πεδίο “ΡΗ-
ΜΑΤΑ”, το οποίο και επισημαίνεται με μαύρο πλαίσιο.  

 

 

 

 

Εικόνα 1: το αρχείο του ηλεκτρονικού λεξικού μετά το άνοιγμα του εικονιδίου του 
με διπλό αριστερό κλικ (format: Microsoft Access 2007). 

Εικόνα 2: Απενεργοποίηση παραμέτρων ασφαλείας του προγράμματος Microsoft Ac-
cess για μη αναγνωρισμένη προέλευση βάσης δεδομένων. 
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Εμφάνιση βασικής οθόνης ηλεκτρονικού λεξικού λατινικών ρημάτων 

Η βάση δεδομένων του λεξικού ανοίγει όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 4. Κάθε κα-
ταχωρισμένο ρήμα παρουσιάζεται σε δύο βασικά επίπεδα: α) Στο επίπεδο των αρχικών 
του χρόνων στην ενεργητική φωνή (ενεστώτας, παρακείμενος, σουπίνο και απαρέμφατο 
ενεστώτα), όπως προβλέπεται από τη γραμματική της λατινικής γλώσσας και β) στο 
επίπεδο της συζυγίας στην οποία ανήκει και της σημασίας του στη νέα ελληνική 
γλώσσα.  

  

 

 

Εικόνα 3: κάνουμε κλικ στο ΡΗΜΑΤΑ >> (βλ. μαύρο πλαίσιο) 

Εικόνα 4: βασική οθόνη ηλεκτρονικού λατινικού λεξικού ρημάτων 
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Πλήκτρα διαχείρισης ηλεκτρονικού λεξικού λατινικών ρημάτων 

Το ηλεκτρονικό λατινικό λεξικό ρημάτων διαθέτει στην αρχική του οθόνη μία σειρά 
πλήκτρων διαχείρισης, όπως φαίνεται παραπάνω στην εικόνα 4. Με τα πλήκτρα αυτά 
μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση στα λήμματα του λεξικού, να εκτυπώσει κάποιο από 
αυτά, να περιηγηθεί στις καταχωρίσεις του, αλλά και να προσθέσει αρχικούς χρόνους 
νέων ρημάτων. Τέλος, μπορεί να κλείσει την εφαρμογή.  

Αναλυτική παρουσίαση πλήκτρων διαχείρισης ηλεκτρονικού λεξικού 

  

Εικονίδιο με τα κιάλια: ανοίγει παράθυρο αναζήτησης λήμματος. 

Εικονίδιο με τον εκτυπωτή: δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης του τρέχοντος λήμματος. 

Εικονίδιο με τον κόκκινο κύκλο: κλείσιμο εφαρμογής. 

 

Εικονίδιο με κάθετη γραμμή και τρίγωνο προς τα αριστερά: παρουσιάζει το πρώτο 
λήμμα του λεξικού αλφαβητικά. 

Εικονίδιο με τρίγωνο προς τα αριστερά: παρουσιάζει το προηγούμενο λήμμα του τρέ-
χοντος αλφαβητικά. 

Εικονίδιο με τρίγωνο προς τα δεξιά: παρουσιάζει το επόμενο λήμμα του τρέχοντος αλ-
φαβητικά. 

Εικονίδιο με κάθετη γραμμή και τρίγωνο προς τα δεξιά: παρουσιάζει το τελευταίο κα-
ταχωρισμένο λήμμα του λεξικού αλφαβητικά. 

 

Εικονίδιο με το βέλος προς τα αριστερά: αναίρεση τελευταίας ενέργειας χρήστη. 

Εικονίδιο με τη δισκέτα και το μολύβι: δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση εγγραφής 
λήμματος. 

Εικονίδιο με τρίγωνο προς τα αριστερά και σημάδι διαγραφής: διαγράφει το τρέχον 
λήμμα. 

Εικονίδιο με τρίγωνο προς τα δεξιά και αστερίσκο: νέα εγγραφή λήμματος.  
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Κατάλογος καταχωρισμένων αρχικών χρόνων, συζυγιών και σημασιών ηλεκτρο-
νικού λεξικού λατινικών ρημάτων 

Το ηλεκτρονικό λατινικό λεξικό ρημάτων μπορεί να παρουσιαστεί και σε μορφή ενιαίου 
καταλόγου με τα λήμματά του κατά αλφαβητική σειρά. Για να γίνει αυτό, στην αρχική 
οθόνη, μετά την απενεργοποίηση των παραμέτρων ασφαλείας, προβαίνουμε στην ενέρ-
γεια που παρουσιάζεται στην εικόνα 5 αμέσως παρακάτω. 

 

 

Κατόπιν, εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 6. Τα ρήματα παρουσιάζονται στο χρήστη 
κατά αλφαβητική σειρά και προσφέρονται για μελέτη, αντιγραφή – επικόλληση σε άλλο 
πρόγραμμα, διόρθωση, προσθήκη νέας εγγραφής ή και εκτύπωση. Περιηγούμαστε μά-
λιστα σ’ αυτά με τη βοήθεια της μπάρας στο δεξιό μέρος της οθόνης μας.  

 

 

Εικόνα 5: κάνουμε κλικ στο ΡΗΜΑΤΑ >> (βλ. μαύρο πλαίσιο) 

Εικόνα 6: κατάλογος καταχωρισμένων αρχικών χρόνων ρημάτων της λατινικής 
γλώσσας, συζυγιών και σημασιών τους στη νέα ελληνική 
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Ηλεκτρονικό Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

sapiens@sch.gr - http://blogs.sch.gr/sapiens/ 

Περίληψη 

Το ηλεκτρονικό λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι ένα αρχείο του 
προγράμματος Microsoft Access 2007, το οποίο έχει σκοπό να απλοποιήσει και να αυ-
τοματοποιήσει μία σχεδόν καθημερινή ανάγκη του γλωσσικού μαθήματος των Αρ-
χαίων Ελληνικών. Πρόκειται για την μελέτη και εκμάθηση αρχικών χρόνων των ρημά-
των της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η βάση δεδομένων του εν λόγω ηλεκτρονικού 
λεξικού περιέχει 600 περίπου ρήματα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης κι άλλων, 
χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Από μόνη της όμως η ήδη καταχωρισμένη ποσότητα 
ρημάτων θεωρείται απολύτως επαρκής, τουλάχιστον για τις ανάγκες του αντίστοιχου 
μαθήματος. Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού λογισμικού της κατηγορίας των 
λεξικών καθιστά εύκολη και προπάντων γρήγορη κάθε αναζήτηση λήμματος, ενώ ο 
χρήστης (μαθητής ή εκπαιδευτικός) απαλλάσσεται από τον μεγάλο όγκο ακόμα κι ενός 
επίτομου λεξικού, ενώ μπορεί να έχει αποθηκευμένο προς χρήση το λεξικό σε κάθε 
ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιεί (desktop, laptop, tablet, smartphone) και μά-
λιστα χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο internet. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρό-
γραμμα του ηλεκτρονικού λατινικού λεξικού ρημάτων από τον παρακάτω σύνδεσμο: 
ηλεκτρονικό λεξικό ρημάτων αρχαίας ελληνικής γλώσσας (μέγεθος: 2 MB) 

Λέξεις κλειδιά: Αρχαία, ρήματα, λεξικό, χρόνοι, γλώσσα 

Εισαγωγικά 

Το λεξικό τηρείται σε έναν οποιοδήποτε φάκελο του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή ή στο χώρο αποθήκευσης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής υψη-
λής τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε, αρκεί αυτή να μπορεί να παρουσιάσει αρχεία με 
τη συντόμευση mdb (Microsoft Data Base).  

Για να εμφανίσουμε την αρχική οθόνη του λεξικού, ακολουθούμε την παρακάτω δια-
δικασία: 

α) Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της βάσης δεδομένων και εμφανίζεται μπροστά μας η 
οθόνη της εικόνας 1. Εκεί κάνουμε αριστερό κλικ στο εικονίδιο options, προκειμένου 
να απενεργοποιήσουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας που θέτει εξ αρχής το πρόγραμμα 
Microsoft Access. Η ενέργεια αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, εφόσον παρουσιαστεί 
στην αρχική οθόνη, γιατί μόνο έτσι το λεξικό καθίσταται πλήρως λειτουργικό σε όλες 
τις παραμέτρους του.  
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β) Κατόπιν, εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 2. Εκεί προβαίνουμε στις ενέργειες που 
παρουσιάζονται στην εικόνα. Πρώτα δηλαδή επιλέγουμε στο εμφανιζόμενο παράθυρο 
την επιλογή “enable this content” και κατόπιν επιβεβαιώνουμε με ok.  

γ) Τέλος, στην επόμενη οθόνη (εικόνα 3 παρακάτω) κάνουμε κλικ στο πεδίο “ΡΗ-
ΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ”, το οποίο και επισημαίνεται με μαύρο 
πλαίσιο.  

 

 

 

 

Εικόνα 1: το αρχείο του ηλεκτρονικού λεξικού μετά το άνοιγμα του εικονιδίου του 
με διπλό αριστερό κλικ (format: Microsoft Access 2007). 

Εικόνα 2: Απενεργοποίηση παραμέτρων ασφαλείας του προγράμματος Microsoft Ac-
cess για μη αναγνωρισμένη προέλευση βάσης δεδομένων. 
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Εμφάνιση βασικής οθόνης ηλεκτρονικού λεξικού λατινικών ρημάτων 

Η βάση δεδομένων του λεξικού ανοίγει όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 4. Κάθε κα-
ταχωρισμένο ρήμα παρουσιάζεται στα εξής επίπεδα: Αρχικοί χρόνοι (ενεστώτας, πα-
ρατατικός, μέλλοντας, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος), όπως προβλέπεται 
από τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

  

 

Εικόνα 3: κάνουμε κλικ στο ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ >>  
(βλ. μαύρο πλαίσιο) 

Εικόνα 4: βασική οθόνη ηλεκτρονικού λεξικού ρημάτων αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
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Πλήκτρα διαχείρισης ηλεκτρονικού λεξικού ρημάτων 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

Το ηλεκτρονικό λεξικό ρημάτων αρχαίας ελληνικής γλώσσας διαθέτει στην αρχική του 
οθόνη μία σειρά πλήκτρων διαχείρισης, όπως φαίνεται παραπάνω στην εικόνα 4. Με 
τα πλήκτρα αυτά μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση στα λήμματα του λεξικού, να ε-
κτυπώσει κάποιο από αυτά, να περιηγηθεί στις καταχωρίσεις του, αλλά και να προσθέ-
σει αρχικούς χρόνους νέων ρημάτων. Τέλος, μπορεί να κλείσει την εφαρμογή.  

Αναλυτική παρουσίαση πλήκτρων διαχείρισης ηλεκτρονικού λεξικού 

  

Εικονίδιο με τα κιάλια: ανοίγει παράθυρο αναζήτησης λήμματος. 

Εικονίδιο με τον εκτυπωτή: δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης του τρέχοντος λήμματος. 

Εικονίδιο με τον κόκκινο κύκλο: κλείσιμο εφαρμογής. 

 

Εικονίδιο με κάθετη γραμμή και τρίγωνο προς τα αριστερά: παρουσιάζει το πρώτο 
λήμμα του λεξικού αλφαβητικά. 

Εικονίδιο με τρίγωνο προς τα αριστερά: παρουσιάζει το προηγούμενο λήμμα του τρέ-
χοντος αλφαβητικά. 

Εικονίδιο με τρίγωνο προς τα δεξιά: παρουσιάζει το επόμενο λήμμα του τρέχοντος αλ-
φαβητικά. 

Εικονίδιο με κάθετη γραμμή και τρίγωνο προς τα δεξιά: παρουσιάζει το τελευταίο κα-
ταχωρισμένο λήμμα του λεξικού αλφαβητικά. 

Κατάλογος καταχωρισμένων αρχικών χρόνων ηλεκτρονικού λεξικού ρημάτων 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

Το ηλεκτρονικό λεξικό ρημάτων αρχαίας ελληνικής γλώσσας μπορεί να παρουσιαστεί 
και σε μορφή ενιαίου καταλόγου με τα λήμματά του κατά αλφαβητική σειρά. Για να 
γίνει αυτό, στην αρχική οθόνη, μετά την απενεργοποίηση των παραμέτρων ασφαλείας, 
προβαίνουμε στην ενέργεια που παρουσιάζεται στην εικόνα 5 αμέσως παρακάτω. 
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Κατόπιν, εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 6. Τα ρήματα παρουσιάζονται στο χρήστη 
κατά αλφαβητική σειρά και προσφέρονται για μελέτη, αντιγραφή – επικόλληση σε 
άλλο πρόγραμμα, διόρθωση, προσθήκη νέας εγγραφής ή και εκτύπωση. Περιηγούμα-
στε μάλιστα σ’ αυτά με τη βοήθεια της μπάρας στο δεξιό μέρος της οθόνης μας.  

 

 

Εικόνα 5: κάνουμε κλικ στο ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ >>  
(βλ. μαύρο πλαίσιο) 

Εικόνα 6: κατάλογος καταχωρισμένων αρχικών χρόνων ρημάτων  
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
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Εφαρμόζοντας δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής σε παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. Μελέτη περίπτωσης 

Τσικολάτας Αλέξανδρος 
Μ.Β.Α. 

tsikoman@gmail.com 

Περίληψη 

Στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), φοι-
τούν παιδιά με σοβαρές ειδικές ανάγκες. Προκειμένου να οξυνθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών για την μάθηση καθαυτή, το μάθημα της πληροφορικής αλλά και για γίνει το 
μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον, διασκεδαστικό και εποικοδομητικό, εφαρμόστηκε 
πιλοτικά η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αξιοποιήθηκε το πακέτο εκπαι-
δευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS NXT. Επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι μαθη-
τές που θα ήταν δεκτικοί στην ιδέα εισαγωγής νέων αντικειμένων και μεθόδων στο 
μάθημα της πληροφορικής και δεν θα τους αναστάτωνε την ρουτίνα και το γενικότερο 
πρόγραμμά τους. Οι μαθητές κατάφεραν να γνωρίσουν τα δομικά υλικά, να κατανοή-
σουν τα ηλεκτρονικά μέρη και τους αισθητήρες, να κατασκευάσουν ομαδικά μια ρο-
μποτική κατασκευή, να την προγραμματίσουν μέσα από διαδικασίες, ώστε να δέχεται 
συγκεκριμένες εντολές από τους ίδιους και, τέλος, να παρατηρούν και να σχολιάζουν 
την εκτέλεση των εντολών, την απόκλισή τους από το ορθό, τη διόρθωσή τους και να 
μάθουν διασκεδάζοντας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική ρομποτική, ειδική αγωγή, συνεργατική μέθοδος 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία, υιοθετώντας την άποψη πως βάση της εκπαίδευσης είναι η 
φυσική τάση για έρευνα, επικοινωνία, κατασκευή και έκφραση συναισθημάτων και ι-
δεών (Dewey, 1997), επιχειρείται προσπάθεια αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου 
ρομποτικών κατασκευών LEGO Mindstorms NXT, ώστε οι μαθητές να καταφέρουν να 
συνεργαστούν για να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προ-
γραμματίσουν μια ρομποτική κατασκευή, έτσι ώστε να κινείται με προγραμματισμένες 
εντολές από τους μαθητές, κατόπιν προγραμματισμένης εντολής από τους μαθητές. Ε-
πιλέχθηκαν τέσσερις μαθητές υψηλής λειτουργικότητας καθώς είχαν καλή σχέση με 
την τεχνολογία, είχαν κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποιούσαν υπολογιστή και διαδρα-
στικό πίνακα. Επιπλέον, είχαν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, όλοι αγόρια ηλικίας 
20-22 ετών, διαγνωσμένοι με νοητική καθυστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο 
Prader-Willi, σύνδρομο De Lange, όπου και τους ζητήθηκε να κατασκευάσουν το ρο-
μπότ και να του δώσουν εντολές. 

Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση με το πακέτο Lego Mindstorms NXT και το 
προγραμματιστικό τούβλο NXT και συναρμολόγηση αισθητήρων, προγραμματισμό 
κατασκευής και εφαρμογή λειτουργίας. 
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Εργαλεία Συλλογής Ερευνητικών Δεδομένων 

Κατά τη διδακτική αυτή διαδικασία και, προκειμένου να επιτευχθούν στο μέγιστο δυ-
νατό βαθμό οι τιθέμενοι διδακτικοί στόχοι, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία και 
μέθοδοι συλλογής και καταγραφής πληροφοριών. 

Αρχικά γνωστοποιήθηκε στους μαθητές ότι επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα ευ-
χάριστο και ξεχωριστό μάθημα. Για να μετριαστεί και πλαισιωθεί η φαντασία τους, οι 
μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο εννέα (9) ανοικτού 
τύπου ερωτήσεων με σκοπό τη διερεύνηση των προγενέστερων γνώσεών τους για τις 
ρομποτικές κατασκευές, την αντίληψή τους για αυτή και το ενδιαφέρον τους για την 
απόπειρα να κατασκευάσουν ένα όχημα ρομπότ οι ίδιοι. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο, με 
το όνομα τελικό ερωτηματολόγιο, κλήθηκαν να απαντήσουν και μετά το τέλος της δρα-
στηριότητας, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση στην επίτευξη των διδακτικών 
στόχων και στις αντιλήψεις και συναισθήματα των μαθητών. 

Σε κάθε συνάντηση επίσης, συμπλήρωναν αρχικά και σταδιακά ένα φύλλο εργασίας 
όπου περιείχε διαφορετικούς κάθε φορά διδακτικούς στόχους. Στο τέλος κάθε συνά-
ντησης, οι μαθητές συμπλήρωναν και ένα ημερολόγιο συναισθημάτων, προκειμένου 
να καταγραφούν τα θετικής και αρνητικής χροιάς συναισθήματα που ένιωσαν καθώς 
και η εμπιστοσύνη που έδειξαν στους εμπλεκόμενους. 

Ο ερευνητής παρακολουθούσε με προσοχή τον καταιγισμό ιδεών, τις συζητήσεις, τις 
δραστηριότητες και τις αντιδράσεις των μαθητών σε όλη τη διάρκεια των συναντή-
σεων, επεμβαίνοντας διακριτικά, όταν οι μαθητές χρειάζονταν βοήθεια, λειτουργώντας 
ως διευκολυντής και όχι καθοδηγητικά, θέτοντας προβληματισμούς και ερωτήματα. Η 
όλη διαδικασία τύγχανε της ηχογράφησης από τον ερευνητή προκειμένου να μελετη-
θούν: α) οι διανοητικές και κατασκευαστικές λειτουργίες, β) τα συναισθήματα και οι 
συμπεριφορές των μαθητών. 

Στο τέλος κάθε συνάντησης συγκεντρώνονταν όλα τα φύλλα των μαθητών και το προς 
μελέτη ερευνητικό υλικό, αξιολόγηση και καταγραφή από τον ερευνητή. Στο σημείο 
αυτό, ο ερευνητής συμπλήρωνε το φύλλο παρατήρησης διδασκαλίας και ομάδας, το 
φύλλο αξιολόγησης μέλους και αποθήκευε το αρχείο ηχογράφησης στον υπολογιστή. 

Διδακτικοί Στόχοι σε κάθε Φύλλο Εργασίας 

Η πρώτη δραστηριότητα υλοποιήθηκε στην πρώτη ενενηντάλεπτη συνάντηση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο ερευνητής αρχικά παρουσίασε τον υλικό εξοπλισμό του πακέτου 
Lego Mindstorms και το περιβάλλον του προγραμματιστικού τούβλου NXT. 

Οι μαθητές εργαζόμενοι με το «φύλλο εργασίας 1: εξαρτήματα», ήρθαν σε επαφή με 
τα πλαστικά εξαρτήματα. Διδακτικοί στόχοι ήταν η κατανόηση των μερών του εξαρ-
τήματος, ο διαχωρισμός πλαστικών μερών και ηλεκτρονικών μερών, η συγκρότηση και 
αξιοποίηση κοινής τεχνολογικής γλώσσας μεταξύ της ομάδας. 
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Η δεύτερη δραστηριότητα περιελάμβανε το «φύλλο εργασίας 2: μηχανές και καλώ-
δια», η οποία ήταν περισσότερο σύνθετη, διήρκησε περίπου τριάντα λεπτά κατά την 
οποία οι μαθητές γνώρισαν τα μηχανικά μέρη και επιχείρησαν την πρώτη τους συναρ-
μολόγηση και απόπειρα προγραμματισμού όπου οι μαθητές προγραμμάτισαν με μια 
απλή εντολή. Επεξεργάστηκαν και ονομάτισαν τα μηχανικά μέρη «…εγκέφαλος δίνει 
εντολές από την πάνω μεριά… εφτά θέσεις για μπαταρίες», «έχει πρίζα τηλεφώνου… 
καλώδια τηλεφώνου». Κατάφεραν και έθεσαν σε μια περιστροφή εμπρός έναν τροχό. 
Διδακτικοί στόχοι ήταν η κατανόηση των ηλεκτρονικών μερών, η μελέτη των βήμα 
προς βήμα βιβλίου οδηγιών, της σύνδεσης με το τούβλο NXT και εισαγωγή στη 
φιλοσοφία του προγραμματισμού. 

Η τρίτη δραστηριότητα όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις των μαθητών ήταν ιδιαίτερα 
ευχάριστη καθώς και εκπαιδευτική και χρειάστηκε περίπου ενενήντα λεπτά για να πραγ-
ματοποιηθεί η συναρμολόγηση και οι μαθητές προγραμμάτισαν και είδαν την κατα-
σκευή τους σε δράση. Διδακτικός στόχος είναι η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας των 
πρώτων δύο συναντήσεων, η κατασκευαστική ικανότητά τους και συνεργασία τους στο 
πλαίσιο ομάδας, να γίνει αντιληπτή η διαδικασία επικοινωνίας με το ρομπότ μέσω της 
κατανόηση των εντολών, των ενεργειών και τη διόρθωση των σφαλμάτων. 

Η τέταρτη δραστηριότητα αφορούσε το «φύλλο εργασίας 4: Δίνω εντολές στο ρομπότ 
αυτοκίνητο», υλοποιήθηκε σε εξήντα λεπτά και αφορούσε καθαρά το προγραμματι-
στικό μέρος της διαδικασίας όπου οι μαθητές προγραμμάτιζαν τις κινήσεις της κατα-
σκευής τους. Για δική τους βοήθεια τους δόθηκε το φύλλο «Εντολές που ακούει ο 
Μανωλάκης» (όνομα κατασκευής) όπου περιείχε όλες τις πιθανές εντολές. Διδακτικός 
στόχος ήταν η ανάπτυξη εξοικείωσης με το Τούβλο NXT και η κατανόηση των προ-
γραμματιστικών εντολών. Ο μαθητής μαθαίνει κάνοντας (learning by doing) και δεν 
είναι απλώς ακουστικός δέκτης των μηνυμάτων (Σιμάτος, 1997). Σταδιακά περνά στο 
«μαθαίνει πώς να μαθαίνει» χρησιμοποιώντας μόνος τους τα εργαλεία που του είναι 
απαραίτητα. Παράδειγμα αποτελεί η εκτέλεση της εντολής από τον ίδιο τον μαθητή 
χρησιμοποιώντας το σώμα του αρχικά και ακολουθώντας τις εντολές του Φύλλου Ερ-
γασίας που έχει απαντήσει και έπειτα με καταχώρηση των εντολών στην ρομποτική 
εφαρμογή και παρακολούθηση της αντίδρασής του. 

Η πέμπτη δραστηριότητα «φύλλο εργασίας 5: Προγραμματίζω με τους αισθητήρες 
του Μανωλάκη» υλοποιήθηκε σε εξήντα λεπτά και αφορούσε στη συναρμολόγηση ε-
πιπλέον εξαρτημάτων στη ρομποτική κατασκευή και τον προγραμματισμό των αισθη-
τήρων. Οι αισθητήρες αφορούσαν στην ανίχνευση ήχου και απόστασης (με υπερή-
χους). Διδακτικός στόχος ήταν ο προγραμματισμός επιπλέον εντολών, περισσότερο 
σύνθετων, μέσω του Τούβλου NXT. 
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Εικόνα 1 

Η έκτη δραστηριότητα «φύλλο εργασίας 6: Προγραμματίζω κι άλλο με τους αισθητή-
ρες του Μανωλάκη» υλοποιήθηκε σε τριάντα λεπτά και αφορούσε στη συναρμολό-
γηση του αισθητήρα ανίχνευσης φωτεινής και σκούρας επιφάνειας και τον αισθητήρα 
πίεσης. Διδακτικός στόχος ήταν ο προγραμματισμός επιπλέον εντολών, περισσότερο 
σύνθετων, μέσω του Τούβλου NXT. 

Οφέλη και εμπειρίες 

Οι μαθητές ανέπτυξαν κοινή τεχνολογική γλώσσα και οι τρείς μαθητές ανέφεραν πως 
ένιωσαν «…πολύ ωραία, ξετρελάθηκα», «ωραία εμπειρία», «…με ενδιαφέρει να χτίσω 
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κάτι… μου άρεσε η συνεργασία… το είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι έτσι», «…μου φά-
νηκε εύκολο αλλά κάποια κομμάτια ήταν δύσκολα».  

Όλοι οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στο προγραμματιστικό Τούβλο NXT, 
μπορούσαν να προβλέπουν με σχετική ευκολία τη λειτουργία κάθε εντολής και να κά-
νουν νοητικούς συνειρμούς για το αποτέλεσμα εντολών που έθεταν. Από το σύνολο 
των πληροφοριών που δέχεται κάθε μαθητής, επιλέγει και επεξεργάζεται εκείνες που 
προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του. Στο μαθητή παρέχονται πολλά ερε-
θίσματα, εργαλεία, οξύνεται η αντίληψή του για την τεχνολογία και την πρόοδό της. 
Πηγή γνώσης είναι, λοιπόν, η εμπειρική αντίληψη, ότι όλα όσα εγγράφονται στην ψυχή 
ή στο νου πρέπει να περάσουν οπωσδήποτε μέσα από τις αισθήσεις (Σιμάτος, 1997). 
Έγινε εισαγωγή για πρώτη φορά στο ειδικό σχολείο μιας νέας πρακτικής και παιδα-
γωγικής προσέγγισης. 

Οι ρόλοι διανεμηθήκαν αυτόνομα και αυθόρμητα. Ήδη είχαν φανεί μεταξύ της ομάδας 
οι δυνάμεις και προτιμήσεις του κάθε μέλους. Ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν 
ιδιαίτερα υψηλός. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός πως αρνήθηκαν να βγουν για 
διάλειμμα κάτι το οποίο έγινε ιδιαίτερα αισθητό στη σχολική κοινότητα. 

Ο Α. είχε καθαρά ηγετικό ρόλο στην ομάδα, «…λοιπόν, θα δίνει ο Με., εγώ θα ενώνω», 
εμψύχωνε και δημιουργούσε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της ομάδας και αποτέλεσε την 
αιτία όπου ο Ν. επέστρεψε στην ομάδα και έλαβε ρόλο ενώ μετά την πρώτη συνάντηση 
ήθελε να αποχωρήσει. Δεν φάνηκε να δημιουργούνται ιδιαίτερες διαμάχες αφού και 
αυτές κινήθηκαν σε λογικό πλαίσιο προκειμένου να δομηθεί σωστά η κατασκευή. Ο 
ερευνητής παρενέβη μόνο όπου χρειάστηκε, προκειμένου να συνεχιστεί σωστά η δια-
δικασία, «…σας μοιάζει με την εικόνα; …τώρα θα σας το χαλάσω για λίγο, να το κάνετε 
σωστά από την αρχή αυτό το βήμα», ακόμη κι αν τον χρειάστηκαν αρκετές φορές οι 
μαθητές. Η ομάδα έχει πλέον ισχυρούς δεσμούς και κοινό στόχο. Το βιβλίο οδηγιών 
αποτέλεσε το μοναδικό τους βοήθημα και δε δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους μαθητές. 

Οι μαθητές βρήκαν ιδιαίτερα χρήσιμη την διαδικασία να καταγράφουν πρώτα τις εντο-
λές στο χαρτί, αν και προτιμούσαν να προγραμματίζουν απευθείας στο Τούβλο NXT. 
Κάθε μαθητής κατάφερε να προγραμματίσει αρκετές φορές την κατασκευή και προέ-
βλεπε από πριν το αποτέλεσμα. Αφού τοποθετούσε στο πάτωμα την κατασκευή και 
πριν εκτελέσει το πρόγραμμα εντολών, το εξομοίωνε κάθε μαθητής με τον εαυτό του, 
ο μαθητής κρατούσε το Φύλλο «Εντολές που ακούει ο Μανωλάκης», κι έλεγε 
«...πρώτα του είπα να πάει μπροστά 5», ο μαθητής περπατούσε λίγο μπροστά «...μετά 
να στρίψει δεξιά 2» ο μαθητής έστριβε δεξιά και περπατούσε λίγο, «...και μετά να 
κάνει επανάληψη και θα κάνει όλο το ίδιο από την αρχή» (εντολή loop). Όλοι οι 
μαθητές απάντησαν ότι ήταν πολύ εύκολο να προγραμματίσουν το Μανωλάκη (όνομα 
της ρομποτικής κατασκευής που επέλεξαν οι ίδιοι έπειτα από ψηφοφορία) με αυτές τις 
εντολές. Η μέθοδος διδασκαλίας με αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι σε 
αρκετά ανεπτυγμένο επίπεδο στην ειδική αγωγή και αρκετό υλικό σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή είναι εύκολο να αναζητηθεί και να ανασυρθεί. Στην ειδική αγωγή 
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όμως βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο στα ειδικά σχολεία του εξωτερικού ενώ δεν είχε 
γίνει εφαρμογή πριν σε ειδικό σχολείο της Ελλάδας. 

Στο «Τελικό Ερωτηματολόγιο», φάνηκε ότι όλοι τους βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέ-
ρουσα την εργασία τους με το εκπαιδευτικό πακέτο Lego MINDSTORMS NXT. Είναι 
σε θέση να γνωρίζουν τι είναι το ρομπότ, «…μηχανή που δίνω εντολές», «…του βάζεις 
εντολές» και στην ερώτηση αν έχουν δει ρομπότ, απαντούν όλοι θετικά πως έχουν δει 
στο σχολείο τους. Αναφέρουν πως η ρομποτική τους κατασκευή «…περπατούσε, ά-
κουγε, έβλεπε», «…ακουμπούσε στον τοίχο», «…τραγουδούσε». Είναι βέβαιοι και κατη-
γορηματικοί πλέον ότι το ρομπότ δε σκέφτεται μόνο του αλλά «…εμείς βάζουμε μέσα 
εντολές», «…παίρνει εντολές» και θα ήθελαν όλοι οι μαθητές να ασχοληθούν πάλι με 
ρομποτικές κατασκευές που θα ήθελαν να δίνουν εντολές όπου «…να πετάει μπάλα, 
να του μιλώ και να απαντάει, να το συνδέω στο κομπιούτερ», «…να κάνει σούζες και να 
ανάβει τα φώτα του», «…να τραγουδάει, να κάνει κωλοτούμπα, να πετάει», «…να τρέ-
χει». 

Τα αποτελέσματα του Φύλλου Παρατήρησης Διδασκαλίας και Ομάδας, συνοψίζονται 
στα εξής: Πιστοποιείται το έντονο αρχικό ενδιαφέρον (χειροκροτήματα και γέλια) 
«…καλά έ, δε το πιστεύω!» και τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, «…γουστάρω πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό!», καθώς και την ομαδική εργασία 
με διάλογο για τα θέματα της εργασίας, «… -πώς αρχίζουμε τώρα; -Να αρχίσουμε από 
το βιβλίο». Όλες οι διαδικασίες σχεδιάστηκαν ώστε να είναι πλήρως προσαρμόσιμες 
στις εκπαιδευτικές, μαθησιακές και ειδικές ανάγκες των μαθητών. Μπορούν επιπλέον 
να γίνονται σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας, όπου ο βαθμός δυσκολίας των α-
σκήσεων και εντολών να προσαρμόζεται, όπως μπορεί να γίνει με μαθητές με πρό-
βλημα όρασης και μαθητές που ανήκουν στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών δια-
ταραχών (αυτισμός).  

Πολλές φορές ο ερευνητής χρειάστηκε να λείψει από την αίθουσα για διαστήματα των 
δεκαπέντε λεπτών και έπειτα από την μελέτη των ηχογραφήσεων, διαπίστωσε πως το 
επίπεδο της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας δεν άλλαζε με την απου-
σία του. Δεν παρατηρήθηκε καθόλου άσκοπη μετακίνηση ή εντάσεις στην ομάδα. Το 
project είχε απορροφήσει τους μαθητές. 

Οι μαθητές ανέπτυξαν κοινή ορολογία, «…είμαι στο βήμα 3 και θέλω να βάλω αυτό 
τον άξονα» μεταξύ τους και την διατήρησαν από τα πρώτα βήματα έως στο τέλος της 
εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ τους έγινε αντιληπτό ότι ήταν σημαντική προϋπόθεση 
από την δεύτερη συνάντηση και έπειτα στην οποία ζητούσαν από λίγο έως καθόλου 
την βοήθεια του ερευνητή ενώ μεταξύ τους αυξήθηκε από λίγο έως πολύ χωρίς να 
μειώνεται στις επόμενες συναντήσεις παρότι ήταν σε θέση από μόνοι τους να λύνουν 
τις προκλήσεις. 

Ασφαλώς από την αρχή φάνηκε να χειρίζονται πολύ καλά τα εξαρτήματα και καθώς 
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αφιέρωναν περισσότερη ώρα σε αυτά, αποκτούσαν ιδιαίτερη εξοικείωση και αντιλη-
πτική ικανότητα «…ο άξονας πρέπει να μπει εδώ που έχει τον σταυρό αλλιώς θα γυρνάει 
συνέχεια», «…στη ρόδα, η ζάντα πρέπει κοιτάει έξω». Τα μηχανικά μέρη ενθουσίασαν 
την ομάδα από την αρχή καθώς βάλθηκαν να ανακαλύψουν τις λειτουργίες τους αμέ-
σως και έκαναν τις πρώτες δικές τους εκτιμήσεις, «…αυτό είναι το κεφάλι για να μας 
βλέπει», «…παίρνει εφτά μπαταρίες αλλιώς δε δουλεύει», «…αυτό πετάει σφαίρες;», 
«…εδώ βλέπει φώς». Αφότου τους έγινε η πρώτη επίδειξη περιήγησης στο λογισμικό 
του Τούβλου NXT, το μόνο που έμεινε ήταν να καταχωρούν οι ίδιοι τις εντολές. Από 
την αρχή φάνηκε να τους βοηθάνε οι εικόνες για την περιήγηση και την κάθε εντολή 
αφού όλες οι ενδείξεις είναι στην αγγλική γλώσσα κάτι που δεν αποτέλεσε μεγάλο 
εμπόδιο. 

Η σύνθεση της ομάδας από την πρώτη συνάντηση παρουσιάστηκε ως καλή και όσες 
εντάσεις κι αν δημιουργήθηκαν ήταν μικρής έντασης και πλήρως ελέγξιμες, είτε 
μεταξύ τους είτε από τον ερευνητή. Ακόμη και η μεγάλη άρνηση του Νι. όπου αρχικά 
ήθελε να αποχωρήσει από την ομάδα, μειώθηκε και κατάφερε με τη βοήθεια των μελών 
της ομάδας (και σκόπιμα χωρίς καμία παρέμβαση από τον ερευνητή) να επιστρέψει 
ενεργητικά σε αυτήν. Κατά την παρατήρηση της ομάδας φάνηκε να αναπτύσσεται διά-
λογος μεταξύ των μαθητών για να διορθώσουν σφάλματα και αποκλίσεις «…δε μοιάζει 
με την εικόνα», όπως και εντάσεις «…εμένα δε με ακούτε και δείτε τι έγινε τώρα». 
Δε φάνηκε να δημιουργούνται υποομάδες ωστόσο η ηγετική φυσιογνωμία φάνηκε να 
είναι ο Α. τον οποίο και εμπιστεύονταν οι υπόλοιποι της ομάδας για την συναρμο-
λόγηση και τις ιδέες του.  

Τρόποι δυνατής διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλους τομείς/αντικείμενα της 
σχολικής μονάδας 

Οι ρομποτικές εφαρμογές αφορούν άμεσα τους καθηγητές πληροφορικής της ειδικής 
αγωγής που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο προ-
γραμματισμού ψηφιακών εφαρμογών για τους μαθητές τους καθώς επίσης ενδιαφέρο-
νται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σύγχρονη μέθοδο, 
χωρίς να παραβλέπουν την νοητική ή πραγματική ηλικία των μαθητών και την 
πάθησή τους. 

Επιπλέον, η ρομποτική αφορά οποιονδήποτε εκπαιδευτικό (ή γονέα) ενδιαφέρεται να 
παρέχει στους μαθητές του ένα ενδιαφέρον και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον 
μέσα από το οποίο, τα διάφορα εμπόδια και έννοιες γίνονται αντικείμενο διερεύνησης 
με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. 

Ακόμη περισσότερο όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τους εργοθεραπευτές ως εργαλείο 
εκπαίδευσης αλλά και αξιολόγησης σε συνεργασία πάντα με το εκπαιδευτικό πληρο-
φορικής ή τον αρμόδιο εκπαιδευτικό. 
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Προϋποθέσεις για την καλύτερη ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο 
σχολείο 

Προκειμένου η εκπαιδευτική ρομποτική να μπορέσει να εδραιωθεί ως μέθοδος διδα-
σκαλίας στο σχολείο, κρίνεται απαραίτητο για τη σχολική μονάδα να προμηθευτεί το 
δικό της πακέτο. Επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα προμήθειας χωριστά συγκεκρι-
μένων εξαρτημάτων. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που εργάζονται σε ειδικά σχολεία, υποχρε-
ούνται να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν πάνω στις εφαρμογές τέτοιου τύπου, οι 
οποίες μπορούν αποδεδειγμένα να φέρουν θετικά αποτελέσματα στην μαθητική κοι-
νότητα, στον κλάδο τους αλλά και στους ίδιους. Η επιμόρφωση μπορεί να γίνει με 
την ανάρτηση σχετικών βίντεο how-to ή με την παρακολούθηση μερικών εξ αποστά-
σεως μαθημάτων, δεν είναι απαραίτητο να δαπανηθούν χρήματα ή αρκετός χρόνος. 

Ο εκπαιδευτικός που θα θέσει σε εφαρμογή το project, καλό είναι, αφού μελετήσει 
όλες τις εναλλακτικές ή τις τυχόν δυσκολίες, να σχεδιάσει το project, έτσι ώστε να 
είναι σε εφαρμογή για όλο το σχολικό έτος, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογών. Δηλαδή, μόλις τελειώσει το project με το ρομπότ 
αυτοκίνητο να ξεκινήσει νέο project, για παράδειγμα, ρομπότ που πιάνει μαρκαδόρο 
και ζωγραφίζει, προχωρώντας έτσι ένα επίπεδο παραπάνω την μάθηση, σκέψη και 
αυτενέργεια του μαθητή, αξιοποιώντας την προηγούμενη γνώση που έχει κατακτηθεί 
και εγκαθιδρυθεί και δημιουργώντας νέα. 

Συμπεράσματα 

Έπειτα από την παρατήρηση της ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας των μαθητών 
και την προσεκτική μελέτη και ανάλυση των ηχογραφήσεων, επιβεβαιώθηκε το διαρ-
κώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών. Υπήρχε πολυπλοκότητα και διάδραση 
στις σχέσεις της ομάδας, συζήτησαν, συνεργάστηκαν και πήραν αποφάσεις. Η πιλο-
τική αυτή εφαρμογή έδειξε ότι οι ρομποτικές κατασκευές με την προϋπόθεση της 
κατάλληλης παιδαγωγικής πλαισίωσης, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη δι-
δασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ειδική αγωγή. Μελέτες αναφέρουν ότι 
τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη γενική εκπαί-
δευση μπορούν να έχουν εφαρμογή στην ειδική αγωγή (Virnes & Sutinen, 2008). 

Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές διάβαζαν πιστά τις εικόνες σε ένα τέτοιο εγχείρημα, 
επομένως η χρήση των εικόνων makaton θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα δυνατό 
εφαλτήριο για εφαρμογή της εκπαιδευτικής ρομποτικής και σε μαθητές που ανήκουν 
στο φάσμα του αυτισμού. Από τεχνολογική πλευρά, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με 
την τεχνολογία. Από παιδαγωγική πλευρά, υποστηρίχτηκε η ανακαλυπτική μάθηση, 
η επίλυση προβλημάτων, η κοινωνικοποίηση και συνεργασία. Ενισχύθηκε η υποκί-
νηση και ο ενθουσιασμός. Επιπλέον οι συνθήκες εργασίας που διαμορφώθηκαν στην 
αίθουσα κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδακτικής παρέμβασης, οδηγούν στο 
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συμπέρασμα ότι τον κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία είχαν οι μαθητές, οι οποίοι δρώ-
ντας αυτόνομα και διερευνητικά, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Φύλ-
λου Εργασίας, ενεπλάκησαν ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης τους. 

Η παρατήρηση των ομάδων κατά τη διδασκαλία έδειξε ότι υπήρξε αρμονική συνερ-
γασία ανάμεσα στους μαθητές και διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αντάλλαξαν 
απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα τους, συνέταξαν τις εργασίες τους, έδειξαν αυξη-
μένο ενδιαφέρον και, στην πλειονότητά τους, συμμετείχαν ενεργά στη διδασκαλία. 
Οι μαθητές, σε κάθε εφαρμογή της ρομποτικής κατασκευής επιδίωκαν να τις δίνουν 
ολοένα και περισσότερες καθώς και πολυπλοκότερες εντολές προς εκτέλεση, ανεβά-
ζοντας έτσι από μόνοι τους τον πήχη δυσκολίας αλλά και ικανοποίησης μέσα από το 
μάθημα. Επιπλέον, σε ερώτηση που αφορούσε στο τι θα ήθελαν να κάνει η ρομποτική 
τους κατασκευή την επόμενη σχολική χρονιά, αν τους δίνονταν η ευκαιρία να ασχο-
ληθούν με κάτι τέτοιο ξανά, απάντησαν με εντολές που είναι μεν εφικτές αλλά πολύ 
δύσκολο να πραγματοποιηθούν μόνο με το τούβλο NXT, κάνοντας αναγκαία την εν-
σωμάτωση του υπολογιστή για καταχώρηση περισσότερων και πολύπλοκων εντολών. 

Για το σχεδιασμό των βασιζόμενων στις ΤΠΕ εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, απαι-
τείται ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πολύ καλά το θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετούν 
οι σύγχρονες απόψεις περί χρήσης της τεχνολογίας στην ειδική αγωγή, αλλά και το 
τεχνικό κομμάτι, δηλαδή το λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Η μελέτη 
των Eija Karna-Lin και λοιπών (2006) αναφέρει επίσης ότι η πηγή της ελλιπής αξιο-
ποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι τόσο αποτέλεσμα της έλλειψης οικονο-
μικών όσο και ανθρωπίνων πόρων. Αποτελέσματα διαφόρων πιλοτικών ερευνών (Νι-
κολός, 2008, Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2008) δείχνουν ότι η αξιοποίηση του 
εκπαιδευτικού πακέτου LM στις διάφορες εκδόσεις του αλλά και παρόμοια πακέτα 
και εργαλεία, μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία 
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχτούν πολύτιμοι βοηθοί του 
εκπαιδευτικού και να δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πράξη οι θεωρίες για την κα-
τασκευή της γνώσης μέσα από έρευνα, δοκιμή και απόρριψη. 

Επιπλέον η εκπαιδευτική ρομποτική θα μπορούσε να εμπλουτίσει τα ήδη υπάρχοντα 
εργαλεία διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών. Όπως αναφέρεται και σε άλλη μελέτη 
[Eija Karna-Lin et all, (2006)], η εκπαιδευτική ρομποτική θα μπορούσε να αποκαλύ-
ψει κρυμμένες δυνατότητες και ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες ή να α-
ποκαλύψει το στυλ μάθησης του κάθε μαθητή. Επίσης, ίσως αποτελεί επιτακτική α-
νάγκη, οι κατασκευαστές και σχεδιαστές των ρομποτικών εφαρμογών και κομματιών 
Lego, να θέσουν νέα γραμμή παραγωγής ή προσαρμογή της ήδη υπάρχουσας για τους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες. Προτείνεται η δημιουργία βιβλίου οδηγιών με εικόνες 
makaton και εξαρτήματα λιγότερο ή περισσότερο εξειδικευμένα ώστε να μπορούν να 
ενασχοληθούν και άτομα που ανήκουν στο ευρύ φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών 
διαταραχών και άλλων παθήσεων (Asperger, κωφά). 
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Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι η διαδικασία μάθησης προσαρ-
μόζεται στον μαθητή με ειδικές ανάγκες και δεν προσαρμόζεται ο μαθητής στη δια-
δικασία μάθησης. Οι μαθητές αποκτούν ζήλο για αυτό που κάνουν και προσπαθούν 
για το καλύτερο, δεν εγκαταλείπουν αυτό που έχουν διαλέξει, αντίθετα εγκαταλεί-
πουν ή δεν κάνουν καλά αυτό που τους επιβάλλεται. Ελπίζουμε ότι η εργασία αυτή 
μπορεί να λειτουργήσει ως μία καλή αφετηρία για την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής στην ειδική αγωγή. 
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Περίληψη 

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Μαγνησίας έχει ως αποστολή τη διερεύνηση των ανα-

γκών στα σχολεία για την πρόληψη συγκρουσιακών καταστάσεων ώστε να διευκολύνεται 

η συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και να τίθενται οι βάσεις για καλύτερη και 

αποδοτικότερη μάθηση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συμβουλευτικού Σταθμού με 

το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), προτάθηκε στα σχολεία η εφαρμογή του Προγράμ-

ματος «Αντιμετωπίζω τον Εκφοβισμό» όπως αυτό διαμορφώθηκε ως καρπός συνεργα-

σίας ανάμεσα σε ερευνητές του Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Flinders της Αυστραλίας. 

Στα σχολεία που εφαρμόστηκε υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο κλίμα των σχέσεων εκ-

παιδευτικών και μαθητών, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η ευαισθησία των μαθητών σε θέ-

ματα που αφορούν στον εκφοβισμό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίδραση του Προγράμματος 

(όπως αναμενόταν) στους μαθητές που δήλωσαν αυξημένα επίπεδα θυματοποίησης (μέσα 

από τη συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων). Επιπλέον, δράσεις του Προγράμμα-

τος ενσωματώθηκαν σε περαιτέρω πρωτοβουλίες των μαθητών και των καθηγητών, (βλ, 

ενδεικτικά σε www.stopbullying.gr).  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκφοβισμός, σχολική βία, συνεργασία μαθητών – καθηγητών, σχο-

λικές παρεμβάσεις 

Abstract 

Τhe Youth Counseling Station of Magnesia (YCSM) has its mission to address school 

needs concerning the prevention of school conflict situations, by the facilitation of co-

operation between students and teachers, so as to set the basis for better and more 

effective learning to take place. In the context of the collaboration of the YCSM Σ with 
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the Center of Applied Psychological Research and Psycho-educational Counseling of 

the University of Thessaly (UTH), was recommended to schools the implementation of 

the Program “Coping with the Bullying”, as originally developed by the Flinders Uni-

versity of Australia and adapted to Greek by the researchers of UTH. The schools who 

implemented the program reported noticeable improvement in the climate of students’ 

and teachers’ relationships, whereas at the same time there was a significant increase 

in students’ awareness about bullying issues. As expected, the students who benefited 

mostly, were the seriously bullied (as reported by questionnaires). What is more im-

portant is that schools took initiatives and developed further activities towards violence 

and bullying prevention and awareness (see www.stopbullying.gr).  

Keywords: Bullying, school violence, students-teachers’ cooperation, school based in-

terventions  

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Μαγνησίας έχει ως αποστολή τη διερεύνηση των 

αναγκών στα σχολεία για την πρόληψη συγκρουσιακών καταστάσεων ώστε να διευκο-

λύνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και να τίθενται οι βάσεις για καλύ-

τερη και αποδοτικότερη μάθηση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συμβουλευτικού 

Σταθμού με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας του Π.Θ., προτάθηκε στα 

σχολεία η εφαρμογή του Προγράμματος «Αντιμετωπίζω τον Εκφοβισμό» όπως αυτό 

διαμορφώθηκε ως καρπός συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Flinders της Αυστραλίας (βλ. αναλυτικά Skrzypiec, 

Roussi-Vergou, & Andreou, 2012). Το Πρόγραμμα τον «Αντιμετωπίζω τον Εκφοβι-

σμό» βασίζεται σε μια ταινία μικρού μήκους που δημιουργήθηκε από μαθητές Γυμνα-

σίου της Νότιας Αυστραλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Flinders. Η εφαρμογή 

του προγράμματος συνδέεται με την παρακολούθηση της εξέλιξής του και της αναζή-

τησης ανατροφοδότησης από τους μαθητές και τους καθηγητές τους. Στα σχολεία που 

εφαρμόστηκε υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο κλίμα των σχέσεων εκπαιδευτικών και 

μαθητών, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η ευαισθησία των μαθητών σε θέματα που αφο-

ρούν στον εκφοβισμό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίδραση του Προγράμματος (όπως 

αναμενόταν) στους μαθητές που δήλωσαν αυξημένα επίπεδα θυματοποίησης (μέσα 

από τη συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων).  

Στο αρχείο του ΣΣΝ υπάρχουν πολλές δράσεις που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς 

στα σχολεία και μπορούν να εφαρμοστούν ως καλές πρακτικές για βοήθεια και στήριξη 

σε σχολεία που τυχόν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα βίας.  

Το υλικό το οποίο παράχθηκε, κατά την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία ε-

πεξεργάστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών και προσαρμόστηκε για διδασκαλία του μα-

θήματος Σχολική Κοινωνική Ζωή. Το μάθημα ΣΚΖ είναι μάθημα που διδάσκεται στο 

Γυμνάσιο στο τρίτο τρίμηνο ο διδάσκων πρέπει να κάνει δράσεις για ενημέρωση των 

μαθητών για θέμα που σχετίζονται με την σχολική βία και τον εκφοβισμό. Το εν λόγο 
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υλικό σχεδιάστηκε να καλύψει διδακτικές ανάγκες από 12 ως 18 διδακτικές ώρες. Πα-

ράλληλα έχουν σχεδιαστεί δραστηριότητες όπως σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, πάζλ και 

άλλα.  

Από το 2012 σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί η υπηρεσία 

του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ). Η στελέχωση των δομών αυτών έγινε με 

σκοπό να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο μεταξύ Σχολείου – Εκπαιδευτικών – Γο-

νέων – Μαθητών και φορέων διάγνωσης προβλημάτων π.χ. ΚΕΔΔΥ, ΚΨΥ κ.α.. Στους 

στόχους των ΣΣΝ συγκαταλέγονται επίσης, η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχο-

λική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-γονείς-μαθητές) τέτοιου που να μειώνει τις πιθανότητες 

εμφάνισης ανεπιθύμητων ή δύσκολων μορφών συμπεριφοράς, και η υποστήριξη δρα-

στηριοτήτων πρόληψης με τη συνεργασία του Σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας.  

Τα κοινωνικά προβλήματα σήμερα είναι όλο και περισσότερο οξυμμένα: διάλυση του 

κοινωνικού ιστού, υποβάθμιση της οικογένειας, σύγχρονος τρόπος ζωής. Το άτομο κα-

λείται πλέον, εξαιτίας της γενικευμένης κρίσης αξιών, να επαναπροσδιορίζει συνεχώς 

το ρόλο του και να προσαρμόζεται λειτουργικά στο παρόν. Δυστυχώς όμως, η απουσία 

σταθερών πηγών συναισθηματικής ασφάλειας οδηγεί σε φαινόμενα που καθρεφτίζουν 

την κοινωνική παθογένεια όπως: ψυχοκοινωνικές διαταραχές, εξαρτήσεις, επιθετικό-

τητα και βία, κατάθλιψη και κοινωνική δυσπροσαρμογή. Πολλοί μαθητές μας δυσκο-

λεύονται να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής με αποτέ-

λεσμα να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αντιμε-

τωπίζουν στο παιδαγωγικό τους έργο ποικιλία προκλήσεων που παρεμβάλλονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, η υπερκινητικότητα, η 

σχολική φοβία, η σχολική αδιαφορία, η κρίση της εφηβείας, οι εξαρτήσεις από ουσίες, 

η ενδοοικογενειακή και ενδοσχολική βία, θέματα και συμπεριφορές που σχετίζονται 

με τις διαφυλικές σχέσεις και την αναπτυσσόμενη σεξουαλικότητα, η κοινωνική απο-

μόνωση και περιθωριοποίηση, η κοινωνική ανισότητα, καθώς και ζητήματα που αφο-

ρούν στην τήρηση των κανόνων και των ορίων.  

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων είναι: 

 Η δημιουργία κλίματος για την προαγωγή της μάθησης και την πρόληψη των 

προβλημάτων στο χώρο του σχολείου. 

 Η διευκόλυνση μαθητών και μαθητριών που αντιμετωπίζουν προσωπικές, οι-

κογενειακές, κοινωνικές ή άλλες δυσκολίες. 

 Η διευκόλυνση και εμψύχωση των εκπαιδευτικών, που αντιμετωπίζουν δυσκο-

λίες μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

 Η διευκόλυνση και στήριξη των γονέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή και 

αδιέξοδα στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους που διανύουν τη φάση της εφη-

βείας. 

 Η ανάπτυξη γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου. 

 Η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

 Η πρόληψη και η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. 
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Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων ο υ-

πεύθυνος του ΣΣΝ Μαγνησίας ήρθε σε επαφή με φορείς της Μαγνησίας, οι οποίοι μπο-

ρούν να συμβάλουν θετικά στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων στο περιβάλ-

λον του σχολείου. Έτσι πραγματοποιήθηκε και η συνεργασία με το Κέντρο Εφαρμο-

σμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής του Π.Θ., το 

οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα «Αντιμετωπίζω τον Εκφοβισμό στο Σχολείο». Ο Συμ-

βουλευτικός Σταθμός λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των σχολείων και του 

Κέντρου, με έργο την στήριξη των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

και την καθοδήγησή τους, ώστε τα αποτελέσματα της παρέμβασης να είναι αληθή.  

Το πρόγραμμα “Αντιμετωπίζω τον Eκφοβισμό” είναι μια παρέμβαση για τη σχολική 

τάξη στο γυμνάσιο που σχεδιάστηκε στην Αυστραλία (Slee, Skrzypiec, & Murray-

Harvey, 2009). Αναπτύχθηκε ως επέκταση της αρχικής έρευνας της Frydenberg 

(Frydenberg, 2004) , η οποία έδειξε ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να διδαχθούν τρό-

πους αλληλοβοήθειας προκειμένου να αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Η ε-

πιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος στην Αυστραλία υπήρξε το έναυσμα για τη 

μεταφορά της παρέμβασης και σε ελληνικά σχολεία. Το Πρόγραμμα τον «Αντιμετω-

πίζω τον Εκφοβισμό» βασίζεται σε μια ταινία μικρού μήκους που δημιουργήθηκε από 

μαθητές Γυμνασίου της Νότιας Αυστραλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Flinders (Wotherspoon, 2008). Η εφαρμογή του προγράμματος συνδέεται με την πα-

ρακολούθηση της εξέλιξής του και της αναζήτησης ανατροφοδότησης από τους μαθη-

τές και τους καθηγητές τους.  

To πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Αντιμετωπίζω τον Εκφοβισμό – Χρήση του DVD και των πλάνων μαθημάτων για 

διαφορετικές μορφές του εκφοβισμού  

 Τετράδια Εργασιών των Μαθητών  

 Φύλλα Ανατροφοδότησης του Εκπαιδευτικού  

 Ερωτηματολόγια πριν και μετά την παρέμβαση  

 Προτάσεις – Συστάσεις για ανάπτυξη πολιτικής κατά του εκφοβισμού και της πρό-

κλησης βλάβης.  

Όταν άρχισε να υλοποιείται το πρόγραμμα άρχισε και η ροή στοιχείων προς αξιολό-

γηση. Από τα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις αξιολογήσεις των συμμε-

τεχόντων (μαθητών και καθηγητών) διαπιστώθηκε η ανάγκη των μαθητών να μιλήσουν 

και να επικοινωνήσουν το πρόβλημά τους με κάποιον που έχει την διάθεση να τους 

ακούσει. Σταδιακά και μέσω το Προγράμματος οικοδομήθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης 

καθώς ολοένα και περισσότεροι μαθητές ήθελαν να μιλήσουν για το πρόβλημα που 

τους απασχολούσε και να συζητήσουν για πιθανές λύσεις. Κοντά στους μαθητές άρχι-

σαν και οι γονείς να ενδιαφέρονται και να αναφέρουν τυχόν αναιτιολόγητες αλλαγές 

στην συμπεριφορά των παιδιών τους αναζητώντας κάποια λύση. Τέλος οι εκπαιδευτι-

κοί, κυρίως όσοι υλοποίησαν το πρόγραμμα και στη συνέχεια οι υπόλοιποι, ήθελαν να 
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επιμορφωθούν σε παιδαγωγικές τεχνικές επίλυσης προβληματικών καταστάσεων στο 

σχολείο.  

Άρχισε λοιπόν να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του υπευθύνου του 

ΣΣΝ και της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο την βέλτιστη λειτουργία του σχολείου. 

Με αφορμή την εφαρμογή του προγράμματος για τον εκφοβισμό ο ΣΣΝ της Μαγνησίας 

δια μέσου του υπευθύνου υπέγραψε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το Κέντρο Ψυ-

χολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας, το οποίο έχει και την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος στα σχο-

λεία, μέσο του οποίου παρέχετε επιστημονική στήριξη στους εκπαιδευτικούς που την 

έχουν ανάγκη.  

Οι δραστηριότητες αυτές συνέβαλαν στη δημιουργία ενός αρχείου στο οποίο συμπερι-

λαμβάνονται προβληματικές καταστάσεις καθώς και οι τρόποι που συνδέθηκαν στην 

επίλυσή τους, με στόχο κάποια στιγμή, αυτό το αρχείο, να λειτουργήσει ως οδηγός και 

βοήθημα στην αντιμετώπιση και αναγνώριση παρόμοιων καταστάσεων από τους εκ-

παιδευτικούς.  

Έτσι ο ΣΣΝ με την βοήθεια του προγράμματος «Αντιμετωπίζω τον εκφοβισμό στο 

σχολείο», έφερε σε επαφή όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με αποτέλεσμα την αποτε-

λεσματικότερη αντιμετώπιση κρουσμάτων βίας στο σχολείο και την αναγνώριση του 

προβλήματος από ευρεία μερίδα της σχολικής κοινότητας.  

Με τον τρόπο αυτό ο ΣΣΝ Μαγνησίας δημιουργεί κλίμα εξωστρέφειας στη σχολική 

μονάδα, σφυρηλατώντας κρίκους επικοινωνίας με εξειδικευμένους φορείς, οι οποίοι 

δημιουργούν κλίμα ασφάλειας, στη σχολική μονάδα, ως προς την διαχείριση προβλη-

ματικών καταστάσεων στην τάξη. Ο ΣΣΝ Μαγνησίας απέδειξε ότι μπορεί με την α-

φορμή της υλοποίησης ενός Προγράμματος παρέμβασης για το σχολικό εκφοβισμό, να 

συντονίσει ένα δίκτυο σχολείων με κοινά προβλήματα και ανησυχίες, αναδεικνύοντας 

και προωθώντας τις καλές πρακτικές με σκοπό την επέκταση της υιοθέτησή τους από 

περισσότερα σχολεία.  

Μέσα από τη δράση αυτή προέκυψαν και κάποιες σκέψεις αναφορικά με το ρόλο του 

ΣΣΝ. Ο ρόλος του ΣΣΝ μπορεί να θεσμοθετηθεί και σε επίπεδο διαμεσολαβητή στη 

σχολική μονάδα, ο οποίος θα μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις με-

ταξύ εκπαιδευτικών – γονέων – μαθητών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικό-

τερη λειτουργία του σχολείου. Ο ΣΣΝ μπορεί αποδεδειγμένα να υποστηρίξει δράσεις 

δικτύωσης με φορείς που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαι-

δευτικών σε κάθε δύσκολη περίπτωση διαχείρισης κρίσεων την οποία ο εκπαιδευτικός 

ενδεχομένως μόνος του, να μην είναι σε θέση να τα φέρει σε πέρας. Με τον τρόπο αυτό 

ο εκπαιδευτικός παραμένει ελεύθερος να ασκεί το έργο του και απαλλάσσεται από άλ-

λες διαδικασίες που τον αποσπούν από το κύριο έργο του.  
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Τέλος, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του ΣΣΝ Μαγνησίας συνδέονται και με τη υπο-

στήριξη του μαθήματος ΣΚΖ μέσο του οποίου οι μαθητές μπορούν να λειτουργήσουν 

ομαδικά, προληπτικά και ενημερωτικά προς τους συνομηλίκους τους, ώστε να απο-

κλειστούν περιπτώσεις θυματοποίησης και απομόνωσης μαθητών στο χώρο του σχο-

λείου.  
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Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη γνωριμία των μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού 

σχολείου με την καστροπολιτεία του Μυστρά 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

ΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής, ΜΑ στην Ειδική Αγωγή 
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Περίληψη 

Η ανακοίνωση παρουσιάζει την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας (project) με θέμα τη 

γνωριμία των μαθητών της Ε΄ τάξης με την καστροπολιτεία του Μυστρά στην Σπάρτη 

Λακωνίας. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο η εφαρμογή του σχε-

δίου εργασίας, το οποίο σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 

2015-2016 σε ένα τμήμα της Ε΄ τάξης της Λακωνίας. Αφορμή για την ενασχόληση της 

τάξης αποτέλεσε η διδασκαλία στην Ε΄ τάξη της ιστορίας των βυζαντινών χρόνων, η 

οποία συνδέθηκε με την τοπική ιστορία. Σκοπός της προσπάθειας ήταν η γνωριμία και 

η απόκτηση γνώσεων για την καστροπολιτεία του Μυστρά από τους μαθητές. Στο σχέ-

διο εργασίας αξιοποιήθηκαν με αλληλοσυμπληρωματικό τρόπο οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η τοπική ιστορία, ενώ η προσέγγιση 

του θέματος έγινε διαθεματικά, μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας, της 

Γλώσσας και της Γεωγραφίας της Ε΄ δημοτικού. Στην παρουσίαση δίνεται έμφαση στη 

συμβολή των Τ.Π.Ε., οι οποίες έπαιξαν καίριο ρόλο στην όλη προσπάθεια. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχέδιο εργασίας, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, δια-

θεματική προσέγγιση, τοπική ιστορία  

Εισαγωγή 

Η υλοποίηση σχεδίων εργασίας (projects) αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης εκπαιδευ-

τικής πρακτικής, καθώς πλήθος εκπαιδευτικών συμμετέχουν σε ανάλογες δράσεις με 

τα τμήματά τους. Τα projects δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν 

τη γνώση με διαφορετικό και συχνά πρωτότυπο τρόπο. Συνιστούν μια ομαδική διαδι-

κασία μάθησης, κατά την οποία ξεχωρίζει η ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών 

(Frey, 1999). Σε αυτή την διδακτική προσέγγιση, σημαντικό ρόλο μπορούν να έχουν οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), οι οποίες προσφέρουν πλή-

θος δυνατοτήτων δράσης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές στο πλαί-

σιο ενός εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας (Μικρόπουλος, 2000). Οι Τ.Π.Ε. έθεσαν 

το εκπαιδευτικό σύστημα προ τετελεσμένων εξελίξεων, οι οποίες επέφεραν αλλαγές 

στη μαθησιακή διαδικασία (Μικρόπουλος, 2010). Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται πλέον 

ως εργαλείο διδασκαλίας, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την εκπαιδευτική 

διαδικασία, αναβαθμίζοντάς την (Ζωγόπουλος, 2013).  
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Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, υλοποιήθηκε μία ανάλογη προσπάθεια με 

τους μαθητές ενός τμήματος της Ε΄ τάξης για τη γνωριμία των μαθητών με την καστρο-

πολιτεία του Μυστρά, που αποτελεί κομμάτι της τοπικής ιστορίας του ευρύτερου γεω-

γραφικού χώρου της σχολικής μονάδας. Η σχολική μονάδα βρισκόταν στη Λακωνία, 

σε απόσταση σχετικά κοντινή με τον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, γεγονός που 

αποτέλεσε την αφορμή για την υλοποίηση του σχετικού σχεδίου. Συμμετείχαν 16 μα-

θητές -η ολομέλεια του τμήματος- και το σχέδιο υλοποιήθηκε βαθμιαία κατά το σχο-

λικό έτος 2015-2016. Η διαπραγμάτευση του θέματος γινόταν με συστηματικό τρόπο 

μέσα από τρία γνωστικά αντικείμενα της τάξης. Αναφορά στην καστροπολιτεία έγινε 

σε διδακτικές ώρες της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας της Ε΄ τάξης. Συ-

νοπτικά, στη Γλώσσα αξιοποιήθηκε το κείμενο «Ο Μυστράς» του Κώστα Ουράνη από 

το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων των Ε΄ και Στ΄ τάξεων. Στη Γεωγραφία, η κα-

στροπολιτεία αναφέρθηκε σε πλήθος σημείων της διδακτέας ύλης με περισσότερο εν-

δεικτικά το κεφάλαιο 32ο «Οι πόλεις της Ελλάδας» και 33ο «Η διοικητική διαίρεση 

της Ελλάδας». Στην Ιστορία, αξιοποιήθηκε το μάθημα 30β. «Τα ελληνικά κράτη μετά 

την άλωση της Πόλης», στο οποίο γίνεται σύντομη αναφορά στο Δεσποτάτο του Μυ-

στρά.  

Σε όλα τα παραπάνω, κεντρικό ρόλο έπαιξαν οι Τ.Π.Ε. τόσο με τη χρήση του Ηλεκτρο-

νικού Υπολογιστή (Η/Υ) της τάξης όσο και της συσκευής προβολής διαφανειών (προ-

τζέκτορα). Ωστόσο, η συμβολή των Τ.Π.Ε. δεν περιορίστηκε μόνο στη διδασκαλία και 

επεξεργασία των μαθημάτων μέσω του Η/Υ. Σημαντικό ρόλο στο σχέδιο εργασίας έ-

παιξε η διδακτική αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου με τίτλο: «Η Καστροπολιτεία 

του Μυστρά-μια περιπέτεια για μικρούς εξερευνητές!». Ο ιστότοπος παρείχε πλήθος 

πληροφοριών για το υπό μελέτη θέμα, εμπλουτίζοντας το σχέδιο εργασίας με τρόπο 

που συνέβαλε ουσιαστικά στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Σε αυτό το σημείο, 

αξίζει να αναφερθεί πως, παράλληλα με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε κεντρικό ρόλο, 

στο σχέδιο εργασίας χρησιμοποιήθηκαν και μία σειρά από άλλα μέσα και υλικά σε ένα 

πλαίσιο διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Αυτά ήταν το εκπαιδευτικό επιτραπέ-

ζιο παιχνίδι «Μυζηθράς, παιχνίδι σε μια καστροπολιτεία», το οποίο ήταν διαθέσιμο στη 

σχολική μονάδα, τα σχολικά εγχειρίδια, εγκυκλοπαίδειες, μονογραφίες για τον Μυστρά 

και τη βυζαντινή εποχή.  

Σκοπός της παρούσας προσπάθειας ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με την καστρο-

πολιτεία του Μυστρά, καθώς και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για αυτήν μέσω ποι-

κίλων δραστηριοτήτων. Επιμέρους στόχο αποτέλεσε η διδακτική αξιοποίηση όσο πε-

ρισσότερων υλικών και μέσων ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν για την επίτευξη του κε-

ντρικού σκοπού. Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο έπαιξε η χρήση των Τ.Π.Ε..  

Μεθοδολογικές επιλογές 

Η παρουσίαση του σχεδίου εργασίας κινείται γύρω από την αξιοποίησή του ως μεθόδου 

διδασκαλίας, η οποία προσφέρεται για τη δράση των μαθητών σε ένα πλουραλιστικό 

πλαίσιο. Η μέθοδος project δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για τη συνεργασία των 
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μαθητών σε ομάδες, αλλά και προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Μα-

τσαγγούρας, 2000). Επιπλέον, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία α-

ποτέλεσε συνειδητή επιλογή, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν στους μαθητές να 

εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν (Σολομωνίδου, 2001) σε ένα εποικοδομητικό 

πλαίσιο (Μικρόπουλος, 2010). Στη διαδικασία της μάθησης, ο H/Y αποτελεί ένα χρή-

σιμο γνωστικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, καθώς επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των 

μαθητών, αφού προσαρμόζεται στους ρυθμούς μάθησης-μαθησιακό τύπο του καθενός 

(Ράπτη & Ράπτη, 2002· Μικρόπουλος, 2010).  

Εξέλιξη του σχεδίου εργασίας 

Το project υλοποιήθηκε βαθμιαία κατά το μεγαλύτερο μέρος του σχολικού έτους 2015-

2016 σε ένα δημοτικό σχολείο της Λακωνίας. Συμμετείχε ένα τμήμα της Ε΄ τάξης, στην 

οποία οι μαθητές διδάσκονται την ιστορία των βυζαντινών χρόνων. Ο Μυστράς απο-

τελεί κομβικό αρχαιολογικό χώρο, που σχετίζεται άμεσα με τη συγκεκριμένη ιστορική 

περίοδο. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε με αφορμή τη συζήτηση στην ολομέλεια της τά-

ξης σχετικά με τον Μυστρά, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσω του ομότιτλου κειμένου 

του Κώστα Ουράνη στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων των Ε΄ και Στ΄ τάξεων. 

Κατά την επεξεργασία του κειμένου, διαπιστώθηκε έντονο ενδιαφέρον από τους μαθη-

τές της τάξης για το εν λόγω μνημείο. Σε αυτό το σημείο αποφασίστηκε από κοινού με 

τους μαθητές η έναρξη ενός σχεδίου δράσης που θα επιτρέψει την καλύτερη γνωριμία 

τους με το μνημείο, η σημασία του οποίου έχει υπερτοπικό χαρακτήρα.  

Η συνέχεια δόθηκε με τη συλλογή πληροφοριών για την καστροπολιτεία από τους μα-

θητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν αφίσες, συνδέοντας τις πλη-

ροφορίες που βρήκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χωρισμός τον ομάδων έγινε από τους 

ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι κατέληξαν στη δημιουργία ετερογενών ομάδων ως προς 

τη μαθησιακή εικόνα των μελών που τις απάρτιζαν, γεγονός που συνέβαλε στη διατή-

ρησή τους από τον εκπαιδευτικό. Κατά την αναζήτηση των πληροφοριών, διαπιστώ-

θηκε ότι όλοι σχεδόν οι μαθητές αξιοποίησαν -μεταξύ άλλων πηγών- τις Τ.Π.Ε., κάνο-

ντας αναζητήσεις σε σχετικούς διαδικτυακούς τόπους. Πολλοί αναζήτησαν πληροφο-

ρίες σε έντυπες εγκυκλοπαίδειες, αν και η προτίμηση για τις ηλεκτρονικές πηγές στις 

ομάδες ήταν εμφανής. Η συλλογή των πληροφοριών ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρόνο 

και οι αφίσες των ομάδων των μαθητών αναρτήθηκαν στην τάξη.  

«Παρακαταθήκη» της συλλογής πληροφοριών με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., αποτέλεσε 

για τη συνέχιση του project, ο εντοπισμός από δύο ομάδες μαθητών του ιστότοπου με 

τίτλο: «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά-μια περιπέτεια για μικρούς εξερευνητές!» 

(http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/). Οι μαθητές πρότειναν να γίνει επεξεργα-

σία του ιστοτόπου από κοινού στην τάξη με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού, η δράση 

του οποίου είχε συντονιστικό ρόλο. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς, η ολομέλεια επεξεργαζόταν τον εν λόγω ιστότοπο, εμπλουτίζοντας τις α-

φίσες που είχαν δημιουργήσει στην αρχή οι μαθητές με περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την καστροπολιτεία. Βαθμιαία, οι ομάδες ανέλαβαν με ορισμένη σειρά, να 

2767

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/


οδηγούν εκείνες την αναζήτηση των πληροφοριών στην τάξη, με έναν μαθητή να χει-

ρίζεται τον Η/Υ στη θέση του εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε ρόλο παρατηρητή, παρεμ-

βαίνοντας μόνο για την τήρηση της τάξης όποτε χρειαζόταν. Η προσέγγιση του γνω-

στικού αντικειμένου της Ιστορίας, αλλά και της Γεωγραφίας, με χρήση Τ.Π.Ε. κράτησε 

ενεργή τη μαθητική συμμετοχή. Βαθμιαία, η διδασκαλία εμπλουτίστηκε με την προ-

βολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού από το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, προβλήθη-

καν στην τάξη -μεταξύ άλλων- τα βίντεο: «Η τελευταία Βυζαντινή πολιτεία. Μυστράς», 

«Μυστράς (Mystras)» και «Τα κάστρα της Πελοποννήσου» από την ιστοσελίδα προβο-

λής βίντεο YouTube. 

Σε επόμενο χρόνο, οι ομάδες των μαθητών πραγματοποίησαν εκ νέου στην τάξη πα-

ρουσίαση των αφισών τους με τις πληροφορίες που συνέλεξαν από πλήθος πηγών (δια-

δίκτυο, έντυπο υλικό, βίντεο). Σε αυτό το σημείο είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν την 

τελική προσπάθειά τους με την αρχική και να αναστοχαστούν πάνω στην πρόοδο του 

έργου τους.  

Η τελική αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας έγινε σε δύο στάδια. Στο πρώτο, οργανώ-

θηκε και υλοποιήθηκε ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη της τάξης στον αρχαιολογικό 

χώρο-μουσείο της καστροπολιτείας. Η επίσκεψη έγινε προς τη λήξη του σχολικού έ-

τους με κριτήριο την όσο το δυνατό εκτενέστερη επεξεργασία του θέματος στην τάξη 

μέσω των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και της συμβολής των Τ.Π.Ε. στη μαθη-

σιακή διαδικασία. Κατά την επιτόπια ξενάγηση, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θυ-

μηθούν και να αναστοχαστούν γύρω από το σύνολο των πληροφοριών που άκουσαν, 

διάβασαν και είδαν τους προηγούμενους μήνες για τον Μυστρά. Η επίσκεψη πλαισιώ-

θηκε από την παρουσία ξεναγού-αρχαιολόγου και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προ-

γράμματος γύρω από την καστροπολιτεία. Το πρόγραμμα προωθούσε την ενεργητική 

συμμετοχή των μαθητών στην επιτόπια ξενάγηση, ενώ, παράλληλα, λειτούργησε για 

τον εκπαιδευτικό της τάξης ως ευκαιρία άτυπης αξιολόγησης των γνώσεων που απέ-

κτησαν οι μαθητές. Η αξιολόγηση της προσπάθειας ολοκληρώθηκε την εβδομάδα μετά 

την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, μέσω της συγγραφής από τους μα-

θητές αναστοχαστικής-αποτιμητικής έκθεσης στο μάθημα της Γλώσσας. Η παραγωγή 

γραπτού λόγου από τους μαθητές λειτούργησε ως αξιολόγηση της συμβολής των 

Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και του project συνολικά.  

Συμβολή των Τ.Π.Ε. στη γνωριμία των μαθητών με την καστροπολιτεία 

Στην παραπάνω περιγραφή, διαπιστώνει κανείς πως οι Τ.Π.Ε. αποτέλεσαν τον κινητή-

ριο μοχλό της όλης δράσης των μαθητών. Η συλλογή πληροφοριών υπήρξε η αρχή μιας 

πολύμηνης ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε., οι οποίες συνέβαλαν στη γνωριμία των μαθη-

τών με το μνημείο του Μυστρά. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε ένα διαθεματικό πλαίσιο 

διατήρησε αμείωτο το μαθητικό ενδιαφέρον. Η γνώση παρουσιάστηκε με διαφορετικό 

τρόπο από τους ίδιους του μαθητές, οι οποίοι μετατράπηκαν σε μικρούς ερευνητές. 

Καταλήγοντας, η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην όλη ομαδοσυνεργατική προσπάθεια των 

μαθητών εμπεριέχεται στην προσέγγιση της γνώσης στο πλαίσιο της διδακτικής του 
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ενεργού υποκειμένου (Κοσσυβάκη, 2003). Οι μαθητές δεν έμειναν παθητικοί ως προς 

την απόκτηση της γνώσης, αλλά ενεργοποιήθηκαν εποικοδομώντας οι ίδιοι τη νέα 

γνώση μέσω της συλλογικής τους δράσης. 

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Η ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας κοντά στη λήξη του σχολικού έτους οδήγησε 

στην αναστοχαστική δράση του εκπαιδευτικού σχετικά με αυτό. Η αξιολόγηση του 

project ανέδειξε ότι ο βασικός σκοπός του επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, όπως φά-

νηκε από τα παραδοτέα κείμενα των μαθητών. Ως κυριότερο σημείο του σχεδίου ανα-

δείχτηκε η παρουσίαση των νέων γνώσεων (για την καστροπολιτεία) σε ένα ολιστικό-

πλουραλιστικό και όχι κατακερματισμένο πλαίσιο σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

με αποσπασματικό τρόπο. Από την πλευρά της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών, η 

ανάγνωση των εκθέσεών τους οδηγεί στο συμπέρασμα πως βασικές γνώσεις για το υπό 

μελέτη θέμα αποτελούν πλέον κτήμα για την πλειοψηφία της ολομέλειας της τάξης. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η επιτόπια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο συνέβαλε 

με ουσιαστικό τρόπο στη συναισθηματική τους ανάπτυξη, με κυριότερο σημείο τη σύν-

δεση θεωρίας και πράξης μέσω της βιωμένης εμπειρίας.  

Αναφορικά με τη συμβολή των Τ.Π.Ε., ως βασικότερο σημείο αναδείχτηκε η προσέλ-

κυση και τόνωση του μαθητικού ενδιαφέροντος για το υπό μελέτη θέμα. Η διδασκαλία 

μέσω Η/Υ και προτζέκτορα, η προβολή σχετικών βίντεο και πλούσιου οπτικού υλικού 

σε συνδυασμό με την επεξεργασία από κοινού στην τάξη του ιστότοπου για την κα-

στροπολιτεία, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος μάθησης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι μαθητές συνεργάστηκαν αποτελεσματικά σε ομάδες για να φέρουν σε πέρας 

το έργο που τους είχε ανατεθεί και τους ενδιέφερε.  

Συμπερασματικά, η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία φαίνεται να έχει 

πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές τους. Οι 

πρώτοι είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε ένα διαφορετικό και πρωτότυπο πλαίσιο με 

ευελιξία, η οποία ορίζεται από το προσωπικό στυλ του καθενός. Για τους δεύτερους, οι 

Τ.Π.Ε. δημιουργούν ευκαιρίες ουσιαστικής ενεργοποίησής τους στο πλαίσιο της διδα-

σκαλίας, η οποία αναπροσαρμόζεται με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις που την επη-

ρεάζουν.  
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Ο σχολικός εκφοβισμός μέσα από την ψηφιακή αφήγηση 
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Περίληψη 

Έρευνες απέδειξαν πως η εισαγωγή και χρήση της αφήγησης στην εκπαίδευση 

συμβάλλει στη μετάδοση διδακτικών και ανθρωπιστικών μηνυμάτων. Καλλιεργεί 

επίσης στους/στιες μαθητές/τριες το κίνητρο για ενδοσκόπηση. Στην εποχή της 

τεχνολογίας τα μέσα της αφήγησης έχουν αλλάξει αισθητά από αυτά του παρελθόντος, 

ωστόσο ο διδακτικός στόχος παραμένει ίδιος. Η παρούσα εργασία συνδέει την τέχνη 

της παραδοσιακής αφήγησης με τις νέες τεχνολογίες μέσα από την προσπάθεια των 

μαθητών της Α΄ τάξης ενός δημόσιου γυμνασίου και παρουσιάζει τα αποτελέσματά 

τους μέσα από τα πρώτα τους βήματα στην ψηφιακή αφήγηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: βιωματικές δράσεις, νέες τεχνολογίες, σχολικός εκφοβισμός. 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές/τριες ανέκαθεν αφηγούνταν ιστορίες. Είτε μέσω προφορικού, είτε μέσω 

γραπτού λόγου, με τη χρήση εικόνων ή με τη χρήση κινήσεων, η τέχνη της αφήγησης 

έχει να κάνει με την παρουσίαση κάποιων στοιχείων ή γεγονότων. Η πράξη αυτή είναι 

ένας τρόπος επικοινωνίας, με τον οποίο μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Η τέχνη της 

αφήγησης χτίζει γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων και βασίζεται σε μια απλή αλλά πα-

νανθρώπινη ανάγκη: την ανάγκη του ανθρώπου να εισακουστεί. Η ικανοποίηση αυτής 

της ανάγκης είναι απαραίτητη. Αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα η έρευνα είναι πως 

βοηθάει τον άνθρωπο, τόσο ως «δέκτη» όσο και ως «πομπό», να αποδεσμευτεί από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, ώστε να κατανοήσει καλύτερα, όχι μόνο τον κόσμο 

γύρω του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό (Crawford et al, 2004: 1).  

Έρευνες απέδειξαν πως η εισαγωγή και χρήση της αφήγησης στην εκπαίδευση συμ-

βάλλει στη μετάδοση ανθρωπιστικών μηνυμάτων. Καλλιεργεί επίσης στους/στις μαθη-

τές/τριες το κίνητρο για ενδοσκόπηση, για να κάνουν την αυτοκριτική τους και να αλ-

λάξουν ως άνθρωποι προς το καλύτερο (Crawford et al, 2004: 2). Η σπουδαιότητα της 

έγκειται στο ότι ο/η μαθητής/τρια, ως ακροατής/τρια και ως αφηγητής/τρια, προσωπο-

ποιεί αυτό που μαθαίνει και συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία της γνώσης και των 

διδακτικών μηνυμάτων που αποκομίζει από τις ιστορίες (Behmer, 2005). 

Τι είναι ψηφιακή αφήγηση 

Στην εποχή της τεχνολογίας τα μέσα της αφήγησης έχουν αλλάξει αισθητά από αυτά 

του παρελθόντος, ωστόσο το νόημα παραμένει το ίδιο. Η ψηφιακή αφήγηση συνδέει 

την τέχνη της παραδοσιακής αφήγησης με τις νέες τεχνολογίες (Norman, 2011) και 
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βασίζεται στη χρήση πολυμέσων όπως γραφικά, εικόνα, ήχος, animation (Benmayor, 

20008). Σύμφωνα με την Εταιρεία Ψηφιακής Αφήγησης (Digital Storytelling Associa-

tion) η ψηφιακή αφήγηση είναι η «μοντέρνα έκφραση της αρχαίας τέχνης της αφήγη-

σης» (Digital Storytelling Association, 2011).  

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το ρόλο που μπορεί να 

παίξει η ψηφιακή αφήγηση στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Πρώτον ως παρά-

θεση των γνώσεων που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος μας με τη σχο-

λική μας τάξη, διότι, όπως αναφέρει η Βάσω Αρτινοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια ψυ-

χολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και εθνική εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Παρα-

τηρητήριο για τη σχολική βία, ακόμη και σήμερα, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί στην Ελ-

λάδα έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του γεγονότος. Δεύτερον, 

διότι οι έρευνες, τα ποσοστά και οι αριθμοί για το σχολικό εκφοβισμό στην Ελλάδα 

αντιστοιχούν σε πραγματικούς ανθρώπους, σε πραγματικούς μαθητές/τριες που έχουν 

αντιμετωπίσει το φαινόμενο της σχολικής βίας. 

Ο σχολικός εκφοβισμός σε αριθμούς 

Αναφέροντας με συντομία τα αποτελέσματα της έρευνας που αναφέρει η εφημερίδα 

Καθημερινή (2014), ένας στους τρεις μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει 

πέσει θύμα εκφοβισμού από τους συμμαθητές του και ένας στους δύο έχει καταστεί 

μάρτυρας παρόμοιου περιστατικού. Τα ποσοστά αυτά έφεραν την Ελλάδα στην τέ-

ταρτη θέση στην λίστα ευρωπαϊκών χωρών με τα μεγαλύτερα ποσοστά εκφοβισμού 

(www.kathimerini.gr/771214/). Ωστόσο η έρευνα που διεξήχθη από το 1ο ΕΠΑΛ Αλί-

μου έδειξε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρω-

παϊκές χώρες, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών/τριών που έχουν υ-

ποστεί εκφοβισμό (π.χ. Βρετανία 30%) .  

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα το 75% των περιστατικών εκφοβισμού εκδηλώ-

νεται στο προαύλιο του σχολείου, το 25% των περιστατικών λαμβάνει χώρα κατά το 

μάθημα της γυμναστικής, το 33% των θυτών έχει δηλώσει πως τα θύματα το «άξιζαν». 

Το 20% των μαθητών/τριών έχει δηλώσει πως το θέμα τους αφήνει «συναισθηματικά 

αμέτοχους», το 25% των θυμάτων εκφοβισμού δεν έχει μιλήσει σε κανέναν για αυτό, 

ενώ το 40% των θυμάτων το εκμυστηρεύτηκε στους γονείς του. Πάνω από το 50% των 

θυτών έχει δηλώσει πως ούτε οι γονείς, ούτε οι καθηγητές τους παρενέβησαν για να 

τους εμποδίσουν (1epal-alimou.att.sch.gr/).  

Αναζητώντας τις αιτίες του σχολικού εκφοβισμού, όπως έγινε και στην πράξη σε επί-

πεδο τάξης, οι βασικότερες αιτίες εκφοβισμού στην Ευρώπη είναι οι γλωσσικές, φυλε-

τικές και θρησκευτικές διαφορές (Lipsett, 2008). Κάποιες έρευνες στην Ελλάδα δεί-

χνουν πως οι έφηβοι/ες που ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα είναι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό θύματα εκφοβισμού σε αντίθεση με αυτούς που ανήκουν σε οι-

κογένειες μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων. Άλλες έρευνες ωστόσο έδειξαν πως η 

κοινωνική προέλευση δεν είναι παράγοντας για φαινόμενα εκφοβισμού (Βλάχου, 
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2011) και πως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια στενή συνάρτηση μεταξύ εθνικότητας 

και εκφοβισμού (Ψάλτης και Κωνσταντίνου, 2007).  

Διδακτικό πλαίσιο 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί λοιπόν και οφείλει να εντάσσεται στην εκπαιδευτική δια-

δικασία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως έγινε αντιληπτό από 

τα παραπάνω. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων με 

τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων ψηφιακής αφήγησης Web 2.0, όπως αυτά προετοι-

μάστηκαν και οργανώθηκαν από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες, εντός του πλαισίου 

του μαθήματος των βιωματικών δράσεων.  

Για την καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν παρακάτω 

πρέπει πρωτίστως να γίνει αναφορά στις ανθρωπογενείς και κοινωνικό-πολιτισμικές 

προϋποθέσεις που τις διέπουν (Raabe, 2002). Αναλύοντας λοιπόν αυτές τις παραμέ-

τρους, πρέπει να αναφερθούν οι ομάδες- στόχος, οι τάξεις δηλαδή που έλαβαν μέρος 

στις δραστηριότητες. Μέρος στο πρόγραμμα έλαβαν δύο τμήματα της Α’ τάξης ενός 

ελληνικού δημόσιου γυμνασίου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, αποτελούμενες από 

27 και 28 μαθητές αντίστοιχα. Και οι δύο τάξεις ήταν ανομοιογενείς όσον αφορά τις 

χώρες καταγωγής των μαθητών/τριών, το γνωστικό, επικοινωνιακό και μαθησιακό ε-

πίπεδο, με αρκετούς από αυτούς να έχουν σοβαρά μαθησιακές δυσκολίες.  

Το μάθημα των βιωματικών δράσεων διδάσκεται στην Α’ γυμνασίου για μία ώρα την 

εβδομάδα και θέμα του τρίτου τριμήνου είναι σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υ-

πουργείου Παιδείας, το bullying. Οι μορφές διδασκαλίας περιελάμβαναν σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου την ομαδική εργασία και απαιτούσαν αυτονόμηση και ομαδοσυνεργατικές 

τεχνικές. Όσον αφορά τις μαθησιακές συνήθειές τους, οι περισσότεροι μαθητές/τριες 

και των δύο τμημάτων δυσκολεύτηκαν να λειτουργήσουν συνεργατικά στην ολομέλεια 

και στην ομάδα. Οι γνώσεις των μαθητών στις Νέες Τεχνολογίες ήταν απαραίτητες, 

αφού η αναζήτηση πληροφοριών για το θέμα του bullying σε μεγάλο βαθμό εξαρτιόταν 

από το διαδίκτυο. Τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη αποδείχθηκε ότι τα παιδιά 

είχαν μεγάλες ελλείψεις στις ΤΠΕ και χρειάστηκαν, παρόλη τον ενθουσιασμό και την 

επιμονή τους, αρκετή τεχνική υποστήριξη και ενθάρρυνση. Το σχολείο διέθετε σε κάθε 

αίθουσα ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και διαδραστικό πίνακα, ο οποίος χρησιμο-

ποιήθηκε σε πολλές χρονικές στιγμές.  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα έξι εβδομάδων, αποκλειστικά από 

τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι αφιέρωσαν πολύ προσωπικό χρόνο στη «συγ-

γραφή» της ψηφιακής τους αφήγησης.  
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Οι διδακτικοί στόχοι διαχέονται σε ευρύ φάσμα καθώς προσέγγισαν την ευρωπαϊκή 

διάσταση του bullying ολιστικά και με κύριους στόχους όχι τόσο γλωσσικούς ή γνω-

στικούς αλλά (δια)πολιτισμικούς, κοινωνικούς και συναισθηματικούς. Ενδεικτικά α-

ναφέροντας, οι στόχοι αυτοί επιμερίζονται σύμφωνα με τους Henrici & Riemer (1996) 

σε γλωσσικούς (π.χ. κατανόηση απλού γραπτού λόγου),γνωστικούς (π.χ. στοιχεία, δε-

δομένα και περιστατικά bullying σε άλλες χώρες, εξοικείωση και χρήση διαδικτυακών 

εργαλείων Web 2.0), κοινωνικούς (π.χ. προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, ευαισθη-

τοποίηση για τα κοινά θέματα,), δια-πολιτισμικούς (σύγκριση των τρόπων αντίδρασης, 

αντιμετώπισης του φαινομένου, συνειδητοποίηση ομοιοτήτων με άλλους λαούς, γνω-

ριμία με την κουλτούρα, καθημερινότητα, ζωή και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών 

λαών, κατανόηση των άλλων ευρωπαϊκών πολιτισμών). 

Οι συναισθηματικοί στόχοι περιελάμβαναν τη δημιουργία καλού σχολικού κλίματος, 

επικοινωνίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους μαθητές, κατανόηση και τήρηση βασι-

κών κανόνων διαπροσωπικών σχέσεων, προώθηση φιλίας, αναγνώριση και εκπεφρα-

σμένη εκδήλωση συναισθημάτων για τη διαφορετικότητα, ενθάρρυνση για συζήτηση 

πάνω στις ομοιότητες με άλλους, δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών ενσυναί-

σθησης και αποδοχής του διαφορετικού και της ισότητας μέσα από την ποικιλομορφία 

(Παπαδοπούλου 2008, 123 κ.ε.). 

Διδακτική ανάλυση 

Πριν από οποιοδήποτε διδακτικό βήμα, ο υπεύθυνος καθηγητής εξήγησε την πρώτη 

διδακτική ώρα αναλυτικά στους μαθητές μέσα από συζήτηση στην ολομέλεια τι είναι 

ψηφιακή αφήγηση, πώς γίνεται ο σχεδιασμός της, τα εργαλεία Web 2.0 που οι μαθητές 

είχαν στη διάθεση τους, τους στόχους του εγχειρήματος και το χρονικό πλαίσιο ολο-

κλήρωσής του.  

Την επόμενη διδακτική ώρα, χωρισμένοι αυτόβουλα σε ομάδες των 5-6 ατόμων, οι 

μαθητές/τριες κάθε τμήματος επέλεξαν ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο χρησιμο-

ποίησαν για τη συγγραφή της ιστορίας τους. Τα διαδικτυακά εργαλεία παρουσιάστη-

καν στο διαδραστικό πίνακα και προτάθηκαν από τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθή-

ματος, ο οποίος έδωσε ελευθερία απόψεων και κινήσεων στους μαθητές, ώστε αν κά-

ποιοι εξ αυτών γνώριζαν ή προτιμούσαν κάποιο άλλο μη προταθέν εργαλείο, να μπο-

ρούν να το γνωστοποιήσουν και το επιλέξουν.  

Σε κάθε διδακτική ώρα που ακολούθησε (τρίτη, τέταρτη, πέμπτη) και κάθε φορά που 

έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση στην ομάδα, δινόταν επαρκής χρόνος στους/στις μαθη-

τές/τριες εντός της διδακτικής ώρας για συζήτηση. Η τελευταία διδακτική ώρα αφιε-

ρώθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εντός των συμμετεχόντων τμημάτων. 

Κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών ωρών έγινε εκτενής χρήση τόσο του διαδρα-

στικού πίνακα για τυχόν επεξηγήσεις και διευκρινήσεις πάνω στα διαδικτυακά εργα-

2774

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



λεία (στην ολομέλεια), όσο και φορητών υπολογιστών του σχολείου για την επεξεργα-

σία των επιλεγμένων εργαλείων ή την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (σε επί-

πεδο ομάδας). Ο καθηγητής είχε υποστηρικτικό ρόλο προσφέροντας βοήθεια τόσο σε 

υλικοτεχνικό επίπεδο, όσο και σε υλικό για το bullying και την Ευρώπη.  

Τα διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές περιελάμβαναν εν-

δεικτικά το utellstory.com, animoto.com, toondoo.com, pixton.com, voki.com, lino.it, 

το ψηφιακό ημερολόγιο και το mystorymaker.com.Πρόκειται για διαδικτυακά εργα-

λεία που χρησιμοποιούνται για αφήγηση και με τα οποία οι μαθητές προσπάθησαν να 

αφηγηθούν μια ιστορία σχολικού εκφοβισμού που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ή 

ανέφεραν στοιχεία και δεδομένα πάνω στο ίδιο θέμα τα οποία θεώρησαν ιδιαίτερα ε-

ντυπωσιακά. 

Όλες οι δημιουργίες των μαθητών/τριών παρατίθενται με διαδικτυακό σύνδεσμο στην 

βιβλιογραφία που ακολουθεί. 

Συμπεράσματα 

Η εμπειρία που αποκτήσαμε μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, μας δίδαξε ότι η ψη-

φιακή αφήγηση συνδυάζει τρία πολύτιμα και απαραίτητα συστατικά: α) την ενδυνά-

μωση σχέσεων, γιατί όλοι οι μαθητές συνεργάστηκαν για ένα κοινό σκοπό, β) την ου-

σιαστική κατανόηση, γιατί μέσα την ενεργητική συμμετοχή (αναζήτηση πληροφορίας, 

συγγραφή – συρραφή στοιχείων) κατανόησαν τι είναι ο εκφοβισμός, γ) την υπευθυνό-

τητα, γιατί διαπίστωσαν ότι όλοι έχουμε ευθύνη απέναντι σε ένα τόσο ευρύ, δυστυχώς, 

φαινόμενο. Η ψηφιακή αφήγηση μας προσφέρει την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά 

απέναντι στην αντιμετώπιση του. Η σημασία της αντανακλά τον πλέον κρίσιμο ρόλο 

που έχουν εν γένει οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα έδειξε πως παρά τις 

ελλείψεις και τις αδυναμίες, οι μαθητές μέσα από μια υπεύθυνη καθοδήγηση θέλουν 

και μπορούν να χρησιμοποιήσουν εποικοδομητικά τα νέα μέσα για να αφηγηθούν τις 

ιστορίες τους. Ας αδράξουμε την ευκαιρία στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τους 

σχολικούς οργανισμούς με το κατάλληλο υλικό και θεωρητικό υπόβαθρο, ενημερώνο-

ντας τους γονείς για τη σπουδαιότητα της ψηφιακής αφήγησης και παρακινώντας τα 

παιδιά να γίνουν αφηγητές ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τα φαινόμενα φυσι-

κής και ψυχολογικής βίας στο μέλλον.  
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Προτεινόμενο σενάριο ψηφιακής αφήγησης για το νηπιαγωγείο 

Δαλάρη Αιμιλία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60.  

M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής- Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. 
emilydalar93@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η πρόοδος που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας δεν 
έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα της αφήγησης. Στην εποχή των πολυμέσων και της 
εικονικής πραγματικότητας η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που  
πλέον ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή μέρος ή ολό-
κληρο βιβλίο με συνδυασμό ήχου και εικόνας. Έτσι, γίνεται λόγος για τη λεγόμενη 
ψηφιακή αφήγηση.  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία προτεινόμενη εφαρμογή που 
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών). Το θέμα της είναι ο κύκλος της 
ζωής της πεταλούδας και υλοποιείται με τη μέθοδο της ψηφιακής αφήγησης. Σύμφωνα 
με το ΔΕΠΠΣ (2011:587) το συγκεκριμένο εγχείρημα εντάσσεται στο γνωστικό αντι-
κείμενο της μελέτης του περιβάλλοντος και η διάρκεια της ψηφιακής ιστορίας υπολο-
γίζεται στα 7 λεπτά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, περιβάλλον, νηπιαγωγείο. 

Θεωρητικό πλαίσιο. 

Αφήγηση ή Ψηφιακή αφήγηση. 

«Αφήγηση (Storytelling) είναι η αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και δράσεων 
για την αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας με τρόπο που να 
κεντρίζει τη φαντασία του ακροατή», (National Strorytelling Network). Η αφήγηση ή 
αλλιώς storytelling είναι η τέχνη της διήγησης ιστοριών σε ένα κοινό με στόχο τη με-
ταβίβαση σημαντικών μηνυμάτων. Πρώτη μορφή αφήγησης ήταν ο μύθος και  είχε 
στόχο να δοξάσει κάποιον ήρωα, να μεταδώσει σημαντικά γεγονότα ή να αναδείξει 
πρότυπα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Από την άλλη, όπως αναφέρει και ο Σοφός (2015) «Τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών 
μέσων είναι ότι καταρχάς πληρούν τις βασικές λειτουργίες των κλασσικών μέσων και 
υποκαθιστούν τα παλιά προσφέροντας νέες πολυμεσικές λειτουργίες, επανακτώντας λει-
τουργίες που είχαν χάσει. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται αφηγήσεις από μη «θεσμοθετη-
μένα» πλαίσια και τέλος, προκαλούν νέους τρόπους ένταξης και αξιοποίησης στην εκπαί-
δευση». 

Η ψηφιακή αφήγηση άρα, σύμφωνα και με τα παραπάνω ενισχύει  τον τρόπο εκμάθη-
σης  και πετυχαίνει την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές, αποκτούν 
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εμπειρίες, προβληματίζονται, συζητούν, συνεργάζονται, ασκούνται, ερευνούν, δη-
μιουργούν. 

Τα 7 σημεία της ψηφιακής αφήγησης. 

 Το Κέντρο για την Ψηφιακή Αφήγηση (National Strorytelling Network) έχει καταγρά-
ψει τα 7 σημεία που σχετίζονται με την ψηφιακή αφήγηση, ως ένα χρήσιμο εργαλείο 
για όσους ασχολούνται πρώτη φορά με αυτήν. Αυτά είναι: 

• Το θέμα.  
• Η αποσταθεροποίηση. Πρόκειται για  ένα ερώτημα-κλειδί που συντηρεί το ενδιαφέ-

ρον του θεατή και θα απαντηθεί στο τέλος της ιστορίας. 
• Το συναισθηματικό περιεχόμενο της ιστορίας. 
• Η φωνή.  
• Η μουσική που υπάρχει κατά τη διάρκεια της αφήγησης της ιστορίας. 
• Η οικονομία. Η χρήση μόνο της απαραίτητης ποσότητας περιεχομένου για την αφή-

γηση της ιστορίας χωρίς να παραφορτώνουμε τον θεατή.  
• Ο ρυθμός. Πόσο αργά ή γρήγορα εξελίσσεται η ιστορία. 

Τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού (Piaget). 

Πριν γίνει αναφορά στο θέμα της εργασίας, να υπογραμμιστούν τα στάδια ανάπτυξης 
του παιδιού σύμφωνα με το Piaget. Η παρούσα ψηφιακή αφήγηση στηρίχθηκε στα πα-
ρακάτω στάδια. 

• Το αισθησιο-κινητικό στάδιο που διαρκεί από την γέννηση ως και την ηλικία των 2 
ετών και καλύπτει την βρεφική ηλικία. 

• Το στάδιο της προ-λογικής νόησης από τα 2 έως τα 6 έτη (νηπιακή ηλικία). 
• Το στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης από τα 6 έως τα 12 έτη (παιδική ηλι-

κία). 
• Το στάδιο της λογικής σκέψης από τα 12 έτη έως το τέλος της εφηβείας.  

(Feldman, 2009). 

Σκοποί και στόχοι. 

Σκοπός της παρούσας προτεινόμενης εφαρμογής ψηφιακής αφήγησης είναι να  γνωρί-
σουν τα παιδιά τον κύκλο ζωής της πεταλούδας μέσω μιας ιστορίας. Σαν επιμέρους 
στόχοι είναι: 

• Οι μαθητές  να κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες επιβίωσης της πεταλούδας 
(τροφή, νερό, αέρας) και τα στάδια ανάπτυξής της. 

• Να ανακαλύψουν τους εχθρούς κατά τη διάρκεια της ζωής της. 
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• Να συνειδητοποιήσουν ότι η πεταλούδα αποτελεί μέρος της τροφικής αλυσίδας σε όλα 
τα στάδια ανάπτυξής της. 

• Να εξασκήσουν τη μνήμη τους. 
• Να σέβονται την ύπαρξη κάθε μορφής μικρότερης ζωής στη φύση. 

Προτεινόμενη ιστορία ψηφιακής αφήγησης. 

Η ψηφιακή αφήγηση υλοποιήθηκε μέσω της χρήσης του προγράμματος Power Point. 
Επενδύθηκε με κείμενο, εικόνες, ήχο και κίνηση. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθη-
καν στο πρόγραμμα Audacity και χρησιμοποιήθηκε επίσης το Movie Maker για την 
περιγραφή του κύκλου ζωής της πεταλούδας. Η πλοκή της ιστορίας έχει μια συνοχή 
και η λύση της ιστορίας παράγεται λογικά με την εμφάνιση μιας οικείας ηρωίδας για 
τα παιδιά, της νεράιδας. Τα παιδιά χτίζουν πάνω στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους για 
τις πεταλούδες και τις εμπλουτίζουν με νέες γνώσεις που προκύπτουν μέσα από την 
ιστορία. 

Η ψηφιακή αφήγηση στηρίχτηκε πάνω στο μοντέλο Ed- W. Σύμφωνα με αυτό το μο-
ντέλο, επιλέγεται  τουλάχιστον μία έννοια του αντικειμένου μάθησης. Στη συνέχεια, 
ορίζονται οι μαθησιακοί στόχοι της ψηφιακής ιστορίας και τέλος, αναφέρεται σε του-
λάχιστον μία δυσκολία που έχουν οι μαθητές σχετικά με αυτήν. (Kordaki, 2013). 

❖ W: Πρώτη κορυφή πάνω αριστερά του W: Πρώτη φάση: Σκηνή 1. 

Η ιστορία ξεκινά με κάποιο είδος εξωτερικού ερεθίσματος λόγω του οποίου ο/οι ή-
ρωας/ες της ιστορίας στην αρχή θα αντιμετωπίζει/ουν συγκεκριμένα προβλήματα τα 
οποία θα σχετίζονται με τη συγκεκριμένη προς μάθηση έννοια. Συγκεκριμένα, δύο παι-
διά, ο Νικόλας και η Άννα, βρίσκονται στο δάσος και παρακολουθούν μια πεταλούδα 
που πετάει κοντά τους. Τους κινεί την περιέργεια και αποφασίζουν να την ακολουθή-
σουν για να δουν το σπίτι της και τα παιδιά της. Η λανθασμένη εντύπωση των παιδιών 
έγκειται στο γεγονός ότι πιστεύουν πως γεννάει απευθείας πεταλούδες. 

 

❖ W: Δεύτερη κορυφή κάτω αριστερά του W: Δεύτερη φάση: Σκηνές: 2-4. 

Τα προβλήματα θα βαθαίνουν και θα γίνονται χειρότερα για τους ήρωες (χαρακτήρες) 
της ιστορίας και οι συγκρούσεις και τα διλλήματά τους θα βαθαίνουν, λόγω του ότι 
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ο/οι ήρωας/ες δεν έχουν συνειδητοποιήσει το που κάνουν  λάθος και τι παρανοήσεις 
έχουν σχετικά με την προς μάθηση έννοια. Η μαμά πεταλούδα γεννάει τα αυγά. Το 
πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι το ένα από τα παιδιά της, η Νάντια, παρατηρεί 
τα αδέρφια της και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο είναι εκείνα. 
Από αυτό το σημείο τα παιδιά είναι παρατηρητές της περιπέτειας της Νάντιας.  

 

❖ W: 2η κορυφή πάνω στη μέση του W: Τρίτη φάση: Σκηνές: 5-6. 

Όμως, από αυτό το σημείο η ιστορία θα αρχίζει να αλλάζει τυχαία τροπή και να προ-
χωρά ανεβαίνοντας στη μέση του W όπου φαίνεται ότι οι ήρωες αρχίζουν να ανακά-
μπτουν από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και να αισθάνονται ανακούφιση, χωρίς 
όμως ακόμη να έχουν συνειδητοποιήσει την παρανόηση που έχουν. Όμως, προχωρώ-
ντας η ιστορία, συμβαίνει μια άλλη πρόκληση για τον/τους ήρωα/ες και η ιστορία ε-
κρήγνυται (φτάνοντας στην κορυφή του μεσαίου σημείου του). Τα αδέρφια της Νά-
ντιας αποφασίζουν να την βοηθήσουν πηγαίνοντας στη νεράιδα και ζητώντας τη βοή-
θειά της. Τη  συμβουλεύουν για το μονοπάτι που  πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει 
με ασφάλεια στο σπίτι της νεράιδας. 

 

❖ W: 2η κορυφή κάτω δεξιά του W: Τέταρτη φάση: Σκηνές: 7-8. 

Μέσω αυτής της πρόκλησης και λόγω του ότι οι παρανοήσεις δεν έχουν ουσιαστικά 
ξεπεραστεί, τα προβλήματα για τους ήρωες της ιστορίας βαθαίνουν και φτάνουν στο 
σημείο στο οποίο η ιστορία βρίσκεται στο απόλυτα χειρότερό της σημείο για τους ή-
ρωες που λαμβάνουν μέρος. Η Νάντια αποφασίζει να ακολουθήσει έναν πιο σύντομο 
δρόμο και τα εμπόδια που συναντάει είναι αρκετά. Αρχικά, της επιτίθεται ένας αετός. 
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Εμφανίζεται ένας κάστορας και τη σώζει. Στην προσπάθειά της να φτάσει στο σπίτι 
της νεράιδας, πέφτει στη λίμνη και κινδυνεύει να πνιγεί. Εκεί εμφανίζεται ένα ψάρι 
που τη σώζει και της δείχνει έναν πιο ασφαλή τρόπο μετάβασης στο σπίτι της νεράιδας, 
τη γέφυρα. 

 

❖ W: 3η κορυφή πάνω δεξιά του W: Πέμπτη φάση: Σκηνές: 9-13. 

Ξαφνικά, σε αυτό το σημείο οι ήρωες αναγκάζονται να σκεφτούν και να αναστοχα-
στούν τα προβλήματα που τους συνέβησαν και να διορθώσουν τις παρανοήσεις και τα 
λάθη που έκαναν. Ακόμη, ίσως να ρωτήσουν άλλους χαρακτήρες που συμμετέχουν 
στην ιστορία για να μάθουν κάτι για τα προβλήματα που τους συνέβησαν και τις αιτίες 
που τα προκάλεσαν. Από αυτό το σημείο και μετά φαίνεται ότι τα προβλήματα αρχί-
ζουν σιγά-σιγά να επιλύονται για τους ήρωες της ιστορίας και η ιστορία τελειώνει με 
ένα τελευταίο διάλογο που θα δείχνει ότι οι ήρωες διδάχθηκαν από τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν τις παρανοήσεις τους. Ένας νέος χαρακτήρας (νεράιδα) 
εμφανίζεται, συζητάει με την Νάντια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και της πα-
ρέχει τις κατάλληλες εξηγήσεις για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας. Εδώ είναι το ση-
μείο αλλαγής του τρόπου αντίληψης της πεταλούδας για τον κύκλο ζωής της. Συνειδη-
τοποιεί ότι  η πορεία ζωής της περνάει από κάποια στάδια και ότι θα πρέπει να κάνει 
υπομονή μέχρι να γίνει πεταλούδα. Η ιστορία τελειώνει με την πεταλούδα να επιστρέ-
φει στο δάσος και να ζει ευτυχισμένη με την οικογένειά της. 
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Συμπεράσματα. 

Για τους σκοπούς της εκπαίδευσης εστιάζεται κανείς σε μορφές ψηφιακής αφήγησης, 
που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα σε σχέση με μια θεματική περιοχή της εκπαίδευ-
σης. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι μια ψηφιακή αφήγηση για να μπορεί να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά θα πρέπει να είναι σύντομη (όχι μεγαλύτερη από 10 λεπτά) προκειμένου 
να μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως αυ-
τόνομο μαθησιακό αντικείμενο. Επίσης, να είναι χρήσιμο στον εκπαιδευτικό έτσι ώστε 
να υποστηρίζει κάποια γνωστική περιοχή που διδάσκεται στην εκπαίδευση (μπορεί να 
έχει διαθεματική, εννοιοκεντρική, διεπιστημονική ή άλλη προσέγγιση). Σημαντικό εί-
ναι να έχει τη μορφή του ευέλικτου μικρομαθήματος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
συνοδεύεται από λοιπό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. φύλλα εργασίας, παράλληλα κείμενα) 
προκειμένου να μπορεί ο μαθητής να εργαστεί αυτόνομα και ανεξάρτητα. Τέλος, για 
την δημιουργία του εκπαιδευτικού βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή 
της τεχνολογίας όπως κινητές συσκευές, βιντεοκάμερες ή λογισμικό επεξεργασίας. 

Κεντρική ηρωίδα της ψηφιακής αφήγησης που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι η πε-
ταλούδα. Ως γνωστόν, τα παιδιά αυτής της ηλικίας ταυτίζονται πιο εύκολα με τους 
ήρωες, όταν είναι ζώα. Η επένδυση της αφήγησης με εικόνες, κίνηση, χρώματα, δια-
λόγους, ήχο, τραγούδια και η συνοδεία όλων αυτών με το μαγικό στοιχείο (νεράιδα), 
βοηθά τα παιδιά να επέλθουν σε ενσυναίσθηση, να βιώσουν την ιστορία και να προσ-
λάβουν όλα τα μηνύματα που αναδύονται από αυτήν.  

Η άγνοια και η επιπολαιότητά της Νάντιας, την βάζουν σε μπελάδες. Συναντά εμπόδια 
και δυσκολίες, καθώς δεν ακούει τις συμβουλές των άλλων. Παρ’ όλα αυτά, ξεπερνάει 
τις δυσκολίες και παίρνει το μάθημά της. Η νεράιδα, αποτελεί τον τελευταίο σταθμό, 
όπου συνειδητοποιεί τα λάθη της και αποφασίζει να είναι υπομονετική και να μην α-
ψηφά τις συμβουλές των άλλων. Παράλληλα, φαίνεται όλη η πορεία του κύκλου ζωής 
της πεταλούδας, που αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ιστορίας. Μέσω των ανησυχιών 
της Νάντιας και των ερωτημάτων που της γεννιούνται, τα παιδιά βλέπουν βήμα βήμα 
τον κύκλο που ακολουθεί μια πεταλούδα. 

Συνεπώς, η λύση είναι λογική για το μαθητή αυτής της ηλικίας. Με απλό και κατανοητό 
τρόπο δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας 
και παράλληλα, μεταβιβάζονται και μηνύματα ζωής, που αποτελούν κύριους προβλη-
ματισμούς των παιδιών της νηπιακής ηλικίας.  
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Μια διδακτική πρόταση για την δημιουργία ταινίας 3D κινούμενων σχεδίων 

στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 

 

Σαρακατσιάνου Δήμητρα  

Πληροφορικός  

sardimitra1@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα σενάριο διδασκαλίας, το οποίο ενισχύει τον ψη-

φιακό (Digital) και οπτικοακουστικό γραμματισμό (Media Literacy) στην προσχολική 

και πρώτη σχολική ηλικία. Η σύνδεση των μαθησιακών περιοχών της Τέχνης και των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) υλοποιείται με την δημιουργία 

μίας ταινίας τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων (3D animation) μικρού μήκους. Η υ-

λοποίηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιείται με χρήση του λογισμικού 

Μuvizu Play. Το σενάριο έχει ως σκοπό την βιωματική εμπλοκή των μαθητών στην 

διαδικασία υλοποίησης μίας ταινίας, καθώς και την εξοικείωση τους με τις τεχνικές 

παραγωγής ταινιών. Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία πραγματώνεται με την καθοδή-

γηση και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Δημοτικό, 3D animation, Muvizu Play. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών επηρέασε τον τομέα της εκπαίδευ-

σης επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο σε παγκό-

σμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα οδήγησαν στην 

δημιουργία νέων πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες στοχεύουν στην γό-

νιμη ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής η-

λικίας (ΥΠΔΒΜΘ/Π. Ι., 2011α). 

Στα αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται 

στην διδασκαλία ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο ή ως υποστηρικτικό μέσο άλλων 

γνωστικών αντικειμένων ή διαθεματικών προσεγγίσεων. Τα παιδιά με την βοήθεια των 

ποικίλων ηλεκτρονικών συστημάτων αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις με εύκολο και 

ευχάριστο τρόπο. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και ενθαρρύνει τους μαθητές να προσεγ-

γίσουν και να εξοικειωθούν με τα Τ.Π.Ε. μέσω των καθημερινών σχολικών δραστη-

ριοτήτων (ΥΠΔΒΜΘ/ Π. Ι., 2011β). Η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και συστη-

μάτων διανοίγει νέους δρόμους στην γνώση και αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επι-

κοινωνίας (Θεοδωρίδης, 2013). 

Ένα νέο εγχείρημα του σύγχρονου σχολείου αποτελεί η προσάρτηση της οπτικοακου-

στικής έκφρασης ως αντικειμένου διερεύνησης της πολιτισμικής μας συνειδήσεως, το 

οποίο αποτελεί και αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Επίσης, μία ακόμη αξιόλογη 
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σχετική προσπάθεια έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ» όπου πραγμα-

τοποιήθηκε επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας σε θέματα αισθητικής αγω-

γής (Θεοδωρίδης, 2008).  

Συνοπτική περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο στοχεύει στην δημιουργία τρισδιάστατης κινούμενης ταινίας μι-

κρού μήκους (2 λεπτών), με θέμα: η πρώτη ημέρα στο σχολείο. Στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίν. 1) περιγράφονται συνοπτικά τα κύρια στοιχεία του διδακτικού σεναρίου. 

Πίνακας 1: Στάδια παραγωγής της ταινίας 

Τίτλος διδακτικού 

σεναρίου 

Παραγωγή ταινίας 3D κινουμένων σχεδίων: η πρώτη ημέρα 

στο σχολείο 

Εμπλεκόμενες 

γνωστικές περιο-

χές 

 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) [Ενό-

τητα: Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ ] 

Τέχνες [Ενότητα: Οπτικοακουστική Έκφραση] 

(ΥΠΔΒΜΘ/Π. Ι., 2011γ) 

Τάξεις που απευ-

θύνεται 

Νηπιαγωγείο + Α’- Γ’ Δημοτικού 

 

Συμβατότητα με 

το Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Οι στόχοι που τίθενται βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με αυ-

τούς του Α.Π.Σ. και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠΔΒΜΘ/ Π. Ι., 2011α; 

2011β; 2011γ; 2003) 

Προαπαιτούμενες 

γνώσεις 

Εξοικείωση με την χρήση του Η/Υ 

Απαιτούμενη 

υλικοτεχνική 

υποδομή 

Εργαστήριο πληροφορικής 

Λογισμικό Muvizu Play 

Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο 

Φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων 

Βοηθητικά βίντεο χρήσης του λογισμικού Muvizu Play 

Κύριοι 

Διδακτικοί στόχοι 

 

 

 

Γνωριμία με τις μεθόδους και τεχνικές παραγωγής ταινιών 

Ανάπτυξη οπτικοακουστικής έκφρασης  

Χρήση λογισμικού δημιουργίας 3D animation 

Εξάσκηση στην διαδικασία συνεργατικής μάθησης 

Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων έκφρασης και οργάνωσης 

Εκτιμώμενη 

διάρκεια 

Έξι (6) διδακτικές ώρες 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες των 3-5 ατόμων με στόχο την συμμε-

τοχή αυτών σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής της ταινίας (Ματσαγγούρας, 2008). Οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες προσαρμόστηκαν στα βασικά στάδια παραγωγής μίας 

κινηματογραφικής ταινίας (δηλ. προ-παραγωγή, παραγωγή και μετά-παραγωγή), όπως 

αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές (Bordwell, 1985; 
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Branigan, 1992; Ohanian & Phillips, 2000; Schenk & Long, 2012; Winder & 

Dowlatabadi, 2001). Ας σημειωθεί, ότι έχουν γίνει αναγκαίες διαφοροποιήσεις και α-

πλουστεύσεις της διαδικασίας, έτσι ώστε οι αποδέκτες του εκπαιδευτικού σεναρίου 

(δηλ. τα μικρά παιδιά) να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. Επιπλέον, 

οι δραστηριότητες της οπτικοακουστικής έκφρασης διαμορφώθηκαν με απλό και ε-

στιασμένο τρόπο προκειμένου να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ομαλή συνεργα-

σία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Θεοδωρίδης, 2013). Τέλος, τα βοηθητικά 

βίντεο με παραδείγματα με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι μαθητές ενισχύουν 

σημαντικά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεναρίου. 

Παιδαγωγική- διδακτική προσέγγιση 

Το σενάριο στηρίζεται στην μέθοδο της συνεργατικής μάθησης κατά την οποία οι μα-

θητές συνεργάζονται ομαδικά με σκοπό την ολοκλήρωση ενός κοινού στόχου. Ειδικό-

τερα, η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αλληλεπίδραση των μελών μίας ομάδας όπου η 

ανταλλαγή εμπειριών και η εναλλαγή των ρόλων οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης 

(Bruffee, 1993). Επιπλέον, χρησιμοποιείται η μέθοδος του εποικοδομιτισμού κατά την 

οποία οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στην μάθηση και δεν είναι παθητικοί δέκτες της 

γνώσης. Με την μέθοδο αυτή η μάθηση πραγματώνεται μέσω της διερεύνησης, της 

εμπειρίας και της διαμόρφωσης προτύπων. Η γνώση αποκτάται μέσω αυθεντικών δρα-

στηριοτήτων για κάθε γνωστικό τομέα (Kukla, 2000). 

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικού σεναρίου 

1ο Στάδιο: Γνωστική Προετοιμασία (Χρόνος: 1 διδακτική ώρα) 

1η δραστηριότητα: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων & απόκτηση νέων γνώσεων  

Αρχικά ο εκπαιδευτικός δείχνει μία ταινία 3D κινουμένων σχεδίων και στην συνέχεια 

ενημερώνει τους μαθητές ότι και αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μία 

παρόμοια ταινία. Έπειτα, θέτει διάφορες ερωτήσεις προκειμένου να διαπιστώσει τις 

πρότερες γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες των μαθητών σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης 

μίας ταινίας κινούμενων σχεδίων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο εκπαιδευ-

τικός πραγματοποιεί μία σύντομη θεωρητική εισήγηση για την μεθοδολογία παραγω-

γής ταινιών. Στην συνέχεια παρουσιάζει αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν 

από τους μαθητές ώστε αυτοί να δημιουργήσουν την δική τους ταινία.  

2ο Στάδιο: Προ-Παραγωγή (Χρόνος: 1 διδακτική ώρα) 

2η δραστηριότητα: Δημιουργία & Εικονογράφηση Σεναρίου  

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει το φύλλο εργασίας της 2ης δραστηριότητας στο οποίο υπάρ-

χουν διάφορα κενά πλαίσια τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τα παιδιά. Οι μα-

θητές στην δραστηριότητα αυτή καθορίζουν τους δύο χαρακτήρες της ιστορίες και τους 

διαλόγους που θα πραγματοποιηθούν. Ενώ παράλληλα προσδιορίζουν τον χώρο που 
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θα διαδραματιστεί η όλη ιστορία. Ο εκπαιδευτικός στην περίπτωση που τα παιδιά δεν 

γνωρίζουν γραφή αναλαμβάνει την συγγραφή των διαλόγων. Μετά την ολοκλήρωση 

του σεναρίου τα παιδία ζωγραφίζουν τις σκηνές και τα γεγονότα της ταινίας όπως αυτά 

θα εξελιχθούν στην διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, στα κενά πλαίσια του φύλλου εργα-

σίας της 2ης δραστηριότητας τα παιδιά ζωγραφίζουν τα καρέ της ταινίας. Το εικονο-

γραφημένο σενάριο θα αποτελέσει την βάση για την δημιουργία της ταινίας.  

3ο Στάδιο: Παραγωγή (Χρόνος: 1 διδακτική ώρα) 

3η δραστηριότητα: Επιλογή & διακόσμηση σκηνών  

Ανοίγουμε το λογισμικό Muvizu Play και τα παιδιά επιλέγουν την εντολή New scene 

(σχ. 1) από το μενού File, προκειμένου να δημιουργήσουν την βασική σκηνή της ται-

νίας σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Στην συνέχεια διαδοχικά τα μέλη της κάθε 

ομάδας θα επιλέξουν την εντολή Objects από το μενού Create, έτσι ώστε να προσθέ-

σουν και άλλα αντικείμενα στο βασικό σκηνικό της ταινίας, τα οποία στην συνέχεια θα 

μετακινήσουν στο επιθυμητό σημείο μέσα στο σκηνικό.  

4η δραστηριότητα: Επιλογή & ένδυση χαρακτήρων 

Τα παιδία επιλέγουν την εντολή Characters από το μενού Create, και  έπειτα διαλέγουν 

δύο από τους προκαθορισμένους χαρακτήρες του λογισμικού, τους οποίους θα εισά-

γουν στο σκηνικό της ταινίας. Στην συνέχεια πραγματοποιούν την επεξεργασία των 

δύο ηρώων της ταινίας ως εξής: επιλέγουν ένα χαρακτήρα και πατώντας διπλό κλικ 

πάνω του εμφανίζεται το παράθυρο ιδιοτήτων του (σχ. 2), το οποίο τους επιτρέπει να 

ενσωματώσουν διάφορα στοιχεία ένδυσης, όπως: καπέλα, ρούχα, ζώνες, κ.ά.  

 

 

 

 

        Σχήμα 1: Επιλογή Σκηνικού                       

Σχήμα 2: Ένδυση χαρακτήρων 

5η δραστηριότητα: Δημιουργία κίνησης χαρακτήρων 

Τα παιδιά επιλέγουν την εντολή Prepare από το μενού Character actions προκειμένου 

να δώσουν κίνηση στους χαρακτήρες της ταινίας. Το παράθυρο που εμφανίζεται επι-

τρέπει την επιλογή διάφορων ενεργειών-δράσεων μίας συγκεκριμένης διάθεσης (λυπη-

μένος, χαρούμενος, εκνευρισμένος, κ.ά.). Η εφαρμογή της δράσης σε ένα χαρακτήρα 

γίνεται με την διαδικασία drop down. 
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4ο Στάδιο: Μετά-Παραγωγή (Χρόνος:2 διδακτικές ώρες) 

6η δραστηριότητα: Προσθήκη ήχου και δημιουργία διαλόγων 

Αρχικά δύο από τα μέλη της κάθε ομάδας επιλέγονται για την ηχογράφηση των διαλό-

γων. Στην συνέχεια, οι μαθητές επιλέγουν την εντολή Audio από το μενού Prepare και 

στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουν την εντολή New. Έπειτά, επιλέγουν Edit και 

κάνουν κλικ στην εντολή Record έτσι ώστε να ηχογραφήσουν τις προτάσεις των δια-

λόγων τους. Ακολουθεί η ενσωμάτωση των διαλόγων στους χαρακτήρες της ταινίας με 

χρήση της εντολής Dialogue από το μενού Prepare. 

7η δραστηριότητα: Διάταξη κάμερας 

Οι μαθητές αποκωδικοποιούν το εικονογραφημένο σενάριο με την βοήθεια ενός φύλ-

λου εργασίας που εμπεριέχει τα είδη πλάνων (σχ. 3). Στην συνέχεια ενσωματώνουν και 

τοποθετούν τις κάμερες στις κατάλληλες θέσεις μέσα στο σκηνικό. Αναλυτικότερα, τα 

παιδιά επιλέγουν την εντολή Camera από το μενού Create, αμέσως εμφανίζεται το α-

ντίστοιχο παράθυρο προβολής της κάμερας το οποίο δείχνει την θέα της περιοχής του 

σκηνικού. Έπειτα, επιλέγουν την κάμερα και ρυθμίζουν την θέση της μέχρι να αποκτή-

σουν το επιθυμητό πλάνο. Επαναλαμβάνουν την ίδια διαδικασία όσες φορές χρειαστεί.  

 

Πρώτο πλάνο                Κοντινό πλάνο            Μεσαίο πλάνο              Μακρινό πλάνο 

Σχήμα 3: Είδη πλάνων 

8η δραστηριότητα: Μοντάζ  

Οι μαθητες πραγματοποιούν το μοντάζ της ταινίας δηλαδή δημιουργούν τα καρέ της 

ταινίας (σχ. 4). Αρχικά, τα παιδιά επιλέγουν την εντολή Camera cuts από το μενού 

Prepare και διαλέγουν μία από τις κάμερες που έχουν τοποθετήσει στο σκηνικό. Έ-

πειτα επιλέγουν την εντολή Switch to direct η οποία ανοίγει το χρονοδιάγραμμα της 

ταινίας και εμφανίζει τις επιλογές διαμόρφωσης του μοντάζ. Οι μαθητές επιλέγουν το 

εικονίδιο της εγγραφής και αρχίζουν να διαμορφώνουν την εξέλιξη της ταινίας.  
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Σχήμα 4: Διαδικασία μοντάζ 

9η δραστηριότητα: Μετατροπή σε αρχείο βίντεο  

Η κάθε ομάδα εξάγει την ταινία που δημιούργησε σε αρχείο βίντεο με χρήση της εντο-

λής Make video από το μενού Video. 

5ο Στάδιο: Αξιολόγηση ταινίας (Χρόνος: 1 διδακτική ώρα) 

Αρχικά παρουσιάζονται οι ταινίες στην ολομέλεια της τάξης και ακολουθεί η αξιολό-

γηση τους από κάθε ομάδα μαθητών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια όπως: η συνά-

φεια της ταινίας με το θέμα, η επιλογή των σκηνικών και χαρακτήρων, η επιλογή των 

διαλόγων, κ.ά. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ερωτηματολογίου για τις τάξεις του δημο-

τικού, ενώ για το νηπιαγωγείο η διαδικασία πραγματώνεται μέσω προφορικών ερωτή-

σεων. Ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη των μαθητών αξιολογεί με την 

σειρά του τις ταινίες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην ολομέ-

λεια της τάξης.  
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Η μέθοδος Project (Ερευνητική Εργασία) στο Δημοτικό Σχολείο 

Κασιώρα Α. Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υπoψ. Διδάκτορας 

kasiora@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση και την προσέγγιση της μεθόδου pro-
ject στην σχολική τάξη μέσα από την οπτική γωνία του σημερινού σύγχρονου εκπαι-
δευτικού και την πρακτική πλευρά του Project στο σχολικό πλαίσιο. Επικεντρώνεται 
στην επιστημονική και παιδαγωγική σημαντικότητα και χρηστικότητα της μεθόδου ο-
μαδοσυνεργατικών εργασιών (project) στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. 
Στο παράρτημα ακολουθούν παραδείγματα και εμπειρικά δεδομένα κατά την διάρκεια 
του προτζεκτ στην μαθησιακή και διδακτική διαδικασία μέσα από φωτογραφίες σε μια 
σχολική τάξη. Η μέθοδος της έρευνας αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τον εκ-
παιδευτικό, το οποίο μπορεί να εξελίξει και να αναπτύξει την μαθησιακή διαδικασία 
με τρόπο προσιτό στον μαθητή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Project, σχολική τάξη, μαθητής, εκπαιδευτικός 

Η μέθοδος Project 

Προσεγγίζοντας την έννοια Project, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναφερόμαστε στην 
δημιουργία, καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση μιας μικρής ερευνητικής εργασίας 
σε μια θεματική ενότητα ή ένα γνωστικό αντικείμενο. Η εργασία μπορεί να γίνει από 
τις ομάδες των μαθητών στην διάρκεια ενός τριμήνου ή ενός σχολικού έτους με τον/την 
επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικό. Το μέγεθος της εργασίας δεν είναι απαραίτητο να επε-
κταθεί πάρα πολύ στο Δημοτικό. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ενός πρότζεκτ να εί-
ναι προϊόν συνεργασίας και δημιουργικότητας.Όμως, υπάρχουν ζητήματα τα οποία ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να μεριμνήσει και να τα επιλύσει πριν την διάθεση της εργασίας 
στους μαθητές. (Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, Επιθεώρηση Εκπ.Θεμάτων 
τεύχος 13) 

Το project ως διδακτικό και μοναδικό αντικείμενο διδασκαλίας στοχεύει στο να δώσει 
στους μαθητές την δυνατότητα να χτίσουν μόνοι τους την γνώση. Αφορά την κονστρα-
κτιβιστή άποψη της γνώσης (constructivist view). Δεν παρέχεται έτοιμη η πληροφό-
ρηση όπως σε ένα απλό βιβλίο. Στην συνθετική εργασία ο μαθητής πρέπει να κοπιάσει 
και να «δουλέψει» πολύ για να συνθέσει μια ολοκληρωμένη εργασία. Με τον όρο ́ δου-
λειά’ εννοούμε την κατανόηση του θέματος και την μελέτη από διάφορες πηγές. Το 
αποτέλεσμα της εργασίας μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο κείμενο μερικών σελί-
δων, ένα πόστερ, ένα φυλλάδιο, μια παρουσίαση κτλ.  

    Πλεονεκτήματα του Project 

Είναι σημαντικό να τονιστούν τα βασικά πλεονεκτήματα του Project. Ένα Project πα-
ρέχει πολλά θετικά στοιχεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενισχύει τις δεξιότητες της 
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κριτικής σκέψης και της αναλυτικοσυνθετικής ικανότητας του συμμετέχοντα μαθητή. 
Προωθεί τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία μεταξύ μελών της ίδιας ομάδας αλλά 
και των διαφορετικών ομάδων. Δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναλά-
βουν πρωτοβουλίες και να αυτοκαθοδηγηθούν. Η δημιουργικότητα, η φαντασία, και η 
καινοτομία είναι στοιχεία ενός πρωτοποριακού αποτελέσματος του project. Φυσικά, 
προωθεί τις οικοδομιστικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τις συνεργατικές θεωρίες 
μάθησης. Τέλος, με το project αναπτύσσεται και ενισχύεται ο ψηφιακός γραμματισμός. 
Στοχεύει στην καλλιέργεια πολυπρογραμματισμών, δηλαδή ο μαθητής μαθαίνει πολ-
λούς διαφορετικούς τρόπους μάθησης και γνώσης (Gee, 1996).  

Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και της διαθεματικότητας (Επιθεώ-
ρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων , τεύχος 7, σελ. 74) , και έχοντας υπόψη τις φάσεις της 
διερευνητικής μορφής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2008) τα στάδια ενός Project μπο-
ρεί να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

1) Επιλογή θέματος  
2) Διαχωρισμός ομάδων 
3) Σχεδιασμός-ανάλυση των υποθεμάτων 
4) Ανάθεση των υποθεμάτων προς διερέυνηση στις ομάδες 
5) Σύνθεση –ολομέλεια των υποθεμάτων 
6) Παραγόμενο αποτέλεσμα  

 
Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, είναι απαραίτητο να πούμε ότι η επιλογή του θέματος 
μπορεί να γίνει από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό αφού πρώτα γίνει μια διερευνητική 
συζήτηση με τους μαθητές ως προς τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους. Για παρά-
δειγμα, το γενικό θέμα με τίτλο «Αθλητισμός» μπορεί να περιλάβει την ιστορία, τα 
αθλήματα, τους Ολυμπιακούς αγώνες, τους κανόνες του αθλητισμού και πολλά επιμέ-
ρους θέματα για να μπορέσει ένας μαθητής να ασχοληθεί ενεργά με την εργασία σύμ-
φωνα με τις επιθυμίες του. Όταν το θέμα ενός project είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον 
από τους μαθητές, το ταξίδι της έρευνας γίνεται ένα ευχάριστο παιχνίδι για τους ίδιους. 
Κατά τη διάρκεια της μικρής έρευνας, ο μαθητής μαθαίνει πώς να μάθει, τι να μάθει, 
γιατί να το μάθει. Σύμφωνα με τον Dewey(1998 ), ο μαθητής “μαθαίνει πράττοντας” 
(learning by doing). Όμως το θέμα πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και κα-
θαρότητα χωρίς να δημιουργεί συγχύσεις. Ένα project, επίσης, μπορεί να συνδέεται και 
να συσχετίζεται με θέμα από την σχολική και κοινωνική ζωή του παιδιού.  
 
Στο Δημοτικό υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για διαθεματική και διεπιστημονική προσέγ-
γιση ενός Project. Για παράδειγμα, το μάθημα των Νέων Τεχνολογιών του ολοημέρου 
δημοτικού ή το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης στην πρωινή λειτουργία του Δημοτικού 
ή και οι σχολικές δραστηριότητες /προγράμματα (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Α-
γωγή Υγείας κ.ά) είναι παιδαγωγικές πρακτικές στις οποίες μπορεί να ενταχθεί ένα 
Project. Πολλά θέματα όπως αθλητισμός, διατροφή, ιστορία (Τρωικός πόλεμος), περι-
βάλλον κ.ά. θεωρούνται χρήσιμες ιδέες για την έναρξη και την ανανέωση της σχολικής 
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γνώσης μέσω μιας εργασίας. Στο τέλος της παρούσας ανάλυσης παραθέτονται φωτο-
γραφίες από διάφορα projects μαθητών.  
 
Ο διαχωρισμός των ομάδων απαιτεί μεγάλη προσοχή. Ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο 
του διαχειριστή της ομάδας του όλου έργου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μαθητές 
καλούνται να μάθουν να δουλεύουν ως ομάδα. Η εμπειρία των μαθητών μπορεί να 
είναι ανύπαρκτη αν συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ένα σχολικό project, αλλά μπορεί 
να αποκτηθεί εν καιρώ. Η συνεργασία ως βασικό στοιχείο είναι δεξιότητα που καλ-
λιεργείται. Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν αμφίδρομη σχέση, δίνοντας και παίρνο-
ντας πληροφορίες μεταξύ τους σεβόμενοι τους κανόνες επικοινωνίας. Στους κανόνες 
επικοινωνίας μπορεί να ενταχθούν και οι κανόνες του εκπαιδευτικού συμβολαίου. « Η 
απλή, έστω, αναφορά στο συμβόλαιο από όλους και σε κάθε περίσταση, αποτελεί ση-
μαντικό σημείο αναφοράς …» (Κασιώρα, 2016). Είναι φυσικό, όμως, να υπάρχουν συ-
γκρούσεις και εντάσεις ανάμεσα σε μικρούς μαθητές. Η επίλυση των εντάσεων πρέπει 
να γίνεται πάντα με γνώμονα την αγάπη προς τον μαθητή, τον σεβασμό και την όρεξη 
για μάθηση. Επίσης μέσα από την ενασχόληση στο πρότζεκτ οι μαθητές μαθαίνουν να 
δουλεύουν συστηματικά και υπεύθυνα. 
 
Η ανάλυση των υποθεμάτων ενός γενικού θέματος πρέπει να γίνεται με απλό και κα-
τανοητό τρόπο μετά από διάλογο του εκπαιδευτικού και των ομάδων του. Πρέπει να 
τονιστεί ότι τα υποθέματα πρέπει να είναι καλά καθορισμένα και συγκεκριμένα για τον 
μαθητή ώστε να αποφύγει τους πλεονασμούς και να μην ξεφύγει από το υποθέμα. Για 
παράδειγμα στο Project με τίτλο Αθλητισμός , μπορούμε να ορίσουμε ενδεικτικά υπο-
θέματα όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες (ιστορικά στοιχεία, πού έγιναν, πότε, τα αθλήματα 
κτλ). Έγκειται δυσκολίες και μικροπροβλήματα στο στάδιο αυτό αλλά ο καταιγισμός 
ιδεών από όλους είναι ένας καλος τρόπος προσέγγισης των υποθεμάτων. Το στάδιο 
αυτό μπορεί να γίνει από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τις ομάδες. Με 
την συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία του project δεν χρειάζεται η παθητική 
αποστήθιση γνώσεων αλλά η ενεργητική ανάλυση και αποδοχή της γνώσης. Η ανακά-
λυψη νέων πληροφοριών και δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δυνατότη-
τες και τα μέσα των μαθητών. Τα εργαλεία για ένα project μπορεί να είναι η χρήση του 
Διαδικτύου, τα ψηφιακά και μη βιβλία , οι εγκυκλοπαίδειες, τα εκπαιδευτικά βίντεο 
και ταινίες κτλ. 
 
Οι ρόλοι σε μια εργασία μπορεί να είναι εκείνος του συντονιστή, του ερευνητή, του 
παρουσιαστή, του γραφέα, του χειριστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κτλ. Ο μαθητής 
μέσα από την εναλλαγή των ρόλων μαθαίνει και εξελίσσεται γνωσιακά και ψυχολο-
γικά. Φυσικά , το παιδί αναπτύσσεται πνευματικά και κοινωνικά. 
 
Η επιτυχία ενός project εξαρτάται από την θέληση και την ετοιμότητα όλων των μελών 
του. Η μάθηση γίνεται μια συνολική υπόθεση στην τάξη, ενισχύοντας βασικές αρχές 
της ελεύθερης έκφρασης, της μοναδικότητας, της αυτονομίας, της καινοτομίας. Ο μα-
θητής αναβαθμίζεται σε πρωταγωνιστή της διδακτικής διαδικασίας και ο εκπαιδευτικός 
γίνεται συνδιαμορφωτής στη διαδικασία της μάθησης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε 
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ότι μια ομαδική εργασία πρέπει να ακολουθεί δομικά στοιχεία όπως εκπαιδευτικούς 
στόχους, περιεχόμενα, και έλεγχο επίτευξης στόχων. Όπως σε ένα curriculum (Πρό-
γραμμα σπουδών), η εργασία πρέπει να έχει ανοιχτού τύπου στοιχεία. Δηλαδή, ο εκ-
παιδευτικός να δίνει τους γενικούς στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
οριοθέτηση του πεδίου δράσης της έρευνας στους μαθητές αλλά και να υπάρχει ευελι-
ξία και προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην τάξη. Η 
καινοτομία σε ένα Project εστιάζεται στη χρήση διδακτικών μέσων και στην εφαρμογή 
νέων διδακτικών προσεγγίσεων.  
 
Η σύνθεση των υποθεμάτων μπορεί να γίνει με την βοήθεια του επιβλέποντα εκπαι-
δευτικού και όλων των μαθητών. Φυσικά απαιτεί προσοχή και μαεστρία ώστε το πα-
ραγόμενο αποτέλεσμα να κερδίσει και να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλης της υπόλοιπης 
σχολικής κοινότητας. 
 
Η δημιουργία πολλών και διαφορετικών Projects σε μια σχολική μονάδα δημιουργεί 
εκείνες τις συνθήκες κατά τις οποίες το ίδιο το σχολείο καινοτομεί και εξελίσσεται. 
Διαμορφώνονται νέες στάσεις και αντιλήψεις τόσο των μαθητών όσο και των εκπαι-
δευτικών ώστε το σχολικό κλίμα να γίνεται αποτελεσματικό. Η σχολική κουλτούρα 
αλλάζει και το σχολείο γίνεται ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό στην εποχή μας (Κα-
σιώρα κ.α(2015)). Επίσης η παρουσίαση ενός project στο σχολείο εκτός τάξης μπορεί 
να αποτελέσει και μια αφορμή ώστε να ανοιχτεί το σχολείο στην τοπική κοινότητα και 
να δώσει την δυνατότητα σε όλους να δουν μια ακόμη πλευρά της σχολικής ζωής.  
 

Επίλογος 
 
Το Project συμβάλει στην δημιουργία μιας ευχάριστης σχολικής τάξης πέρα από την 
στείρα και μονότονη μετάδοση γνώσης από τον δάσκαλο στους παθητικούς μαθητές. 
Η μάθηση με την έρευνα αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο-πρότυπο σχολικών δρά-
σεων. Οι μαθητές γίνονται ενεργοί δημιουργοί γνώσης και έτσι γίνεται ευχάριστο και 
αποδοτικό το μάθημα. Το Project θεωρείται μια εφαρμόσιση παιδαγωγικά αξιόλογη 
τεχνική μάθησης για όλους τους μαθητές, «λιλιπούτειους» μαθητές ή και μεγάλους και 
φυσικά βοηθά όλους τους εμπλεκόμενους.  
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Παράδειγμα Εκπαιδευτικών Εργασιών (Projects) 

 

  

Δίνονται σε απλές εικόνες ένα Project με τίτλο Αθλητισμός που υλοποιήθηκε από μα-
θητές Δημοτικού με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού στα πλαίσια της Ευέλικτης 
Ζώνης. Οι μαθητές διερεύνησαν αθλήματα, Ολυμπιακοί Αγώνες, διατροφή αθλητών 
και μέσα από φωτογραφίες, βιβλία, κείμενα, διαφημίσεις, με κολάζ και παρουσιάσεις 
σύλλεξαν πληροφορίες και δεδομένα κάνοντας μια εξαιρετική δουλειά.  
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Περίληψη 

Ο όρος e-learning έχει δύο βασικές συνιστώσες, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις μέρες μας γίνεται 
προσπάθεια το e-learning να αξιοποιηθεί από τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο τα ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το e-learning ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο, αλλά και πώς το χρησιμοποιούν.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ε-learning, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ο όρος e-learning είναι αρκετά γενικός και περικλείει την έννοια της ηλεκτρονικής 
μάθησης δηλαδή τη χρήση νέων τεχνολογιών πολυμέσων και του διαδικτύου στην 
εκπαίδευση, αλλά και κάθε μορφή εκπαίδευσης από απόσταση όπου ως πλατφόρμα 
χρησιμοποιούνται πόροι του διαδικτύου και γενικά οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Χαλαζωνίτης, Κουμαριανός, & Αποστολάκης, 2008). Το e-learning 
γενικά περιλαμβάνει δύο βασικές συνιστώσες, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την 
εφαρμογή μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ντάσιου, Μουλάς, & 
Κατσιανίδου, 2007).  

Οι επιστήμονες τις τελευταίες δεκαετίες έψαξαν τρόπους να χρησιμοποιήσουν ενεργά 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) στην εκπαίδευση παρά τις αντιδράσεις. Σε γενικές 
γραμμές φαίνεται ότι η διδασκαλία με τη βοήθεια Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού έχει 
θετική επίδραση στην επίδοση των μαθητών, συγκριτικά με τις παραδοσιακές 
μεθόδους διδασκαλίας. Ορισμένες εφαρμογές του Η/Υ είναι αναντικατάστατες στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ άλλες μπορούν να παρακαμφθούν από εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους που είναι οπαδοί της συμβατικής εκπαίδευσης. Μολονότι ο Η/Υ δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τον εκπαιδευτή, παρόλα αυτά αποτελεί ένα άριστο εργαλείο 
στα χέρια του (Παναγιωτακόπουλος, 1998, 1999). Ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με τις λεγόμενες «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Τ.Π.Ε.) 
συμβάλλει στο να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι θετική στάση στη χρήση του Η/Υ, 
των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου ως εκπαιδευτικά μέσα, μέσω των οποίων θα 
εμπεδώσουν καλύτερα τις νέες γνώσεις (Βάσσιος & Λεφάκης, 2015). Οι ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που παρέχονται από τις Τ.Π.Ε. είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην 
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προσπάθεια να επεκταθεί η χρήση του e-learning στη μοντέρνα εκπαίδευση (Kirkenidis 
& Andreopoulou, 2015). Η εκπαίδευση είναι πλέον στενά συνδεδεμένη με τις Τ.Π.Ε., 
οπότε τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να ενημερώνονται για τις απαιτήσεις και 
τις τάσεις των καιρών σχετικά με την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Βελιβάση, χ.η.).  

Η εκπαίδευση από απόσταση διακρίνεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη. Η σύγχρονη 
απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, δηλαδή 
γίνεται σε πραγματικό χρόνο με εικόνα και ήχο. Αντίθετα, στην ασύγχρονη δεν 
απαιτείται κάτι τέτοιο, οπότε οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συλλέγουν το 
εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα και χρονικό πλαίσιο. Τα 
τελευταία χρόνια οι πλέον διαδεδομένες μορφές εκπαίδευσης από απόσταση που 
παρουσιάστηκαν είναι: Η τηλε-διδασκαλία (μετάδοση της γνώσης μέσω ενός 
διδάσκοντος όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν απευθείας ή με τη βοήθεια συντονιστών 
να έχουν επικοινωνία με αυτόν), η ανοικτή και από απόσταση μάθηση (προσφορά 
μαθημάτων σε ποικίλα ακροατήρια και με διάφορα διατιθέμενα μέσα), η τηλε-επιμέλεια 
(επικεντρώνεται στις επικοινωνιακές δραστηριότητες μάθησης και αποτελεί μάθηση εξ 
αποστάσεως με εποπτεία) και η συνεργατική μάθηση (σχετίζεται με μορφές μάθησης 
όπου τα μέλη μιας ομάδας, που είναι σε διαφορετικά μέρη, επικοινωνούν το ένα με το 
άλλο ταυτόχρονα ή σε άλλη χρονική στιγμή για να επιλύσουν συγκεκριμένα μαθησιακά 
προβλήματα ή για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες) (Χαλαζωνίτης κ.ά., 2008). 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το e-learning ως εκπαιδευτικό εργαλείο και 
συγκριμένα πώς το χρησιμοποιούν καθώς και ποια είναι τα αντίστοιχα λογισμικά και 
ποιες οι σχετικές «πλατφόρμες», όπως αυτό φαίνεται από τις ιστοσελίδες τους. Όσον 
αφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης 
Google (https://www.google.gr/) αναζητήθηκαν οι ιστοσελίδες όλων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και εν συνεχεία, ψάχνοντας σε αυτές, βρέθηκαν 
στοιχεία για το e-learning ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τους φοιτητές που φοιτούν σε 
αυτά. Για την εύρεση αρχείου με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας 
χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων «Εύδοξος» (http://eudoxus.gr/).  

Αποτελέσματα 

Πηγαίνοντας διαδοχικά στις ιστοσελίδες των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας, 
αναφέρονται οι εξής παροχές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προς τους φοιτητές: 
«Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης», η οποία διαθέτει ειδικό δικτυακό και οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό για τη διενέργεια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλα 
ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού (εναλλακτικά αναφέρονται οι 
ίδιες παροχές με όνομα «Τηλεκπαίδευση» ή «Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης»), και 
«Ηλεκτρονική Τάξη (e-class)», ή εναλλακτικά «Ηλεκτρονική, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση», η οποία είναι μια πλατφόρμα που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και 
εύχρηστο περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και 
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φοιτητών, αλλά και εφαρμογές όπως τα «ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα» που 
αφορούν στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων στο διαδίκτυο και στη ζωντανή 
μετάδοση, καταγραφή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση διαλέξεων (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Εικονίδια από ιστοσελίδες Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. για ηλεκτρονική μάθηση  

Ο καθηγητής μπορεί μέσω αυτών να οργανώνει εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά 
μαθήματα τα οποία δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαφή 
του με τους φοιτητές. Οι πλατφόρμες αυτές είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και αποτελούν την πρόταση του ακαδημαϊκού 
διαδικτύου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά σε διάφορες ιστοσελίδες των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Έχουν 
σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της κλασικής διδασκαλίας και είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υποστηρίζονται 
κεντρικά από κατάλληλο φορέα και διανέμονται ελεύθερα σε όλα τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της χώρας. Πληροφορίες για τη λειτουργία κάθε πλατφόρμας μπορούν να 
βρεθούν στα διαθέσιμα εγχειρίδια. Σε αυτές τις υπηρεσίες σε άλλες απαιτείται κωδικός 
για να εισέλθει ο ενδιαφερόμενος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όχι όπως για παράδειγμα 
όταν αναρτώνται κάποιες σημειώσεις από καθηγητές. Δημοφιλή λογισμικά και 
περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου που 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον είναι το Moodle (ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη διαχείριση μαθημάτων και εικονικής μάθησης, 
χρήσιμο για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και για διεξαγωγή μαθημάτων μέσω 
διαδικτύου), το Blackboard (εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον ανάπτυξης και 
συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου τόσο για τη 
δημιουργία όσο και για την πρόσβαση του εκπαιδευτικού υλικού) και το Open eClass 
(ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων για την ηλεκτρονική 
οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού) (Εικόνα 2). Το 
τελευταίο αποτελεί την πρόταση των ακαδημαϊκών δικτύων Gunet για την υποστήριξη, 
γενικά, των υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

Εικόνα 2: Εικονίδια λογισμικών διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου 
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Στο επίπεδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να αναφερθούν και κάποιες 
άλλες παροχές στους φοιτητές που μπορούν να συνδράμουν στη διαδικασία της 
εκπαίδευσης και της μάθησης όπως παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολογίου 
και ιστοσελίδας, παροχές ηλεκτρονικής γραμματείας, ακαδημαϊκό σύστημα δωρεάν 
διάθεσης εμπορικού λογισμικού, απομακρυσμένη πρόσβαση (ασύρματο και 
ενσύρματο δίκτυο, ιδιωτικό εικονικό δίκτυο-υπηρεσίες VPN), πρόσβαση σε 
ψηφιοποιημένες συλλογές, πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε ένα συνεχώς αυξανόμενο 
αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών όπως το Web of Science, Scopus, 
HEAL-Link, πρόσβαση σε online βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων για όλες τις 
επιστημονικές περιοχές καθώς και σε online λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται με θέμα τις ηλεκτρονικές πηγές και 
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, online υποβολή πληροφοριακής ερώτησης ή αιτήματος 
διαδανεισμού και η απόκτηση συγγραμμάτων με το σύστημα Εύδοξος (Εικόνα 3). 
Γενικά τα παρόντα συστήματα e-learning χαρακτηρίζονται από το ότι στηρίζονται σε 
αξιόπιστα ηλεκτρονικά δίκτυα, χρησιμοποιούν συστήματα φιλικά προς το μέσο 
χρήστη, διατηρούν σταθερή ποιότητα προσφοράς των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
έχουν μικρό κόστος και μπορούν να προσφέρονται με μεγάλη ευελιξία σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες.  

 

Εικόνα 3: Εικονίδια από ιστοσελίδες Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. για παροχές φοιτητών 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα e-learning στη χώρα μας, όσον αφορά στην 
ηλεκτρονική μάθηση και κυρίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) 
(http://www.eap.gr/el/), όπου η προσφορά των σπουδών γίνεται αποκλειστικά με τη 
μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Το Ε.Α.Π ήρθε να καλύψει το κενό που είχε 
η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς τα συμβατικά 
πανεπιστήμια βασίζονται στην «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία, η οποία 
χαρακτηρίζεται από διάφορους περιορισμούς αναφορικά με την πρόσβαση σε αυτά 
(αδυναμία φυσικής παρουσίας του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση 
εξετάσεων εισαγωγής, μικρή κάλυψη του ηλικιακού φάσματος). Οι βασικοί 
«διαμεσολαβητές» των φοιτητών με το Ε.Α.Π. είναι οι καθηγητές-σύμβουλοι που 
διδάσκουν τις θεματικές ενότητες. Όσον αφορά στην επικοινωνία διδάσκοντα με τους 
διδασκόμενους, ο διδάσκοντας επικοινωνεί με τους φοιτητές τηλεφωνικά, με επιστολές 
ή με e-mail τουλάχιστον έξι φορές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Κατά την 
επικοινωνία του με τους φοιτητές ο διδάσκοντας τους συμβουλεύει και τους καθοδηγεί. 
Ο διδάσκοντας είναι υποχρεωμένος να απαντά σε όλα τα e-mails των φοιτητών του σε 
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εύλογο χρονικό διάστημα. Για να είναι η επικοινωνία με τον καθηγητή-σύμβουλο η 
καλύτερη δυνατή, πραγματοποιείται τις καθορισμένες ώρες που αυτός έχει 
κοινοποιήσει, ενώ όπου είναι εφικτό χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Οι γραπτές εργασίες μπορούν να αποστέλλονται από τους φοιτητές στο διδάσκοντα 
είτε ταχυδρομικώς είτε με e-mail. Η ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. αποτελεί ένα βασικό και 
χρήσιμο εργαλείο στην πορεία των σπουδών. Οι φοιτητές πρέπει να την επισκέπτονται 
τακτικά και ιδίως το χώρο της θεματικής τους ενότητας, καθώς εκεί θα βρουν 
πληροφορίες για τους διδάσκοντες, τη μελέτη, τις εργασίες και τις εξετάσεις. Επιπλέον, 
εάν υπάρξουν κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα στις ημερομηνίες τελικών 
εξετάσεων, σχετικές τροποποιήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα.  

Επίλογος 

Το e-learning είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την παιδαγωγική, 
την τεχνολογία και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δομής και που επιδιώκει την 
παροχή εκπαίδευσης χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στο μέρος που αυτή 
λαμβάνει χώρα. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αξιοποιείται σε μέτρια 
επίπεδα και κυρίως εντάσσεται στην καθημερινή λειτουργία των ιδρυμάτων 
(ηλεκτρονικές γραμματείες, βοηθητικά ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά μέσα κ.λπ.). 
Μάλιστα κάνοντας διάκριση του e-learning ως βοηθητικού μέσου της τυπικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως αυτοτελούς διδακτικής μεθοδολογίας, θα 
διαπιστωθεί ότι οι δραστηριότητες που εντάσσονται αμιγώς στη δεύτερη κατηγορία 
είναι αρκετά περιορισμένες παρόλο που τα παρόντα συστήματα e-learning παρέχουν 
εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες καθώς στηρίζονται σε αξιόπιστα δίκτυα, 
χρησιμοποιούν συστήματα φιλικά προς το μέσο χρήστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εύκολα από άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουν μικρό κόστος. Το τελευταίο 
χαρακτηριστικό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα ιδιαίτερα στις σημερινές ευρύτερες 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Αισιόδοξο γεγονός αποτελεί ότι σε όλα τα 
τριτοβάθμια ιδρύματα διατίθενται ικανοποιητικές παροχές για e-learning, όπως 
παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες τους, ενώ όλο και μεγαλύτερο ποσοστό καθηγητών και 
φοιτητών συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.  

Εν κατακλείδι, θα ήταν χρήσιμο για την εκπαιδευτική διαδικασία να υπάρχει ανάρτηση 
πανεπιστημιακών σημειώσεων σε όλα τα μαθήματα σε πλατφόρμες τύπου Blackboard, 
να γίνεται ευρύτερη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα 
επικοινωνίας Skype ή/και oι εφαρμογές ηλεκτρονικής εικονικής αίθουσας διδασκαλίας 
Vidyo και BigBlueButton, στην παράδοση κάποιων μαθημάτων (ενδεχομένως σε 
κάποια επιλογής μαθήματα ή σε μαθήματα μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
όπου κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εργαζόμενοι και κατά συνέπεια είναι 
δύσκολη η φυσική τους παρουσία), να αξιοποιηθεί το e-learning από φοιτητές με 
ειδικές ανάγκες και τέλος να επεκταθεί η χρήση του σε σεμινάρια που μπορούν να 
διοργανώνουν τα τριτοβάθμια ιδρύματα για φοιτητές ή/και για επαγγελματίες. Ως 
μελλοντική έρευνα, θα ήταν χρήσιμη η σύγκριση των προγραμμάτων e-learning που 
παρέχονται από άλλες χώρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με την Ελλάδα.  
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στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθη-

σης  

Καπνιάρης Στρατής  

Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Master Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ε.Α.Π. 

Strkapniaris@gmail.com 

Περίληψη 

Η βιωματική μάθηση και η εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και βιω-

ματικών μεθόδων είναι ευρέως διαδεδομένες σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές είναι αυτές που προωθούν την ενεργητική συμμε-

τοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία Στην εν λόγω έρευνα γίνεται 

αρχικά βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τη βιωματική μάθηση και τις κυριό-

τερες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και βιωματικές μεθόδους που χρησιμοποιού-

νται σε επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατόπιν ακολουθεί με-

λέτη περίπτωσης για τα δημοτικά ΚΔΒΜ στο νομό Αττικής. Η έρευνα χρησιμοποίησε 

ως εργαλείο συλλογής δεδομένων ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ 

έγινε και παρατήρηση σε τμήματα του δήμου Ζωγράφου. Ακολούθησε στατιστική ε-

πεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων και κατόπιν εξήχθησαν συμπεράσματα, όσον 

αφορά τη εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και βιωματικών μεθόδων 

στα προγράμματα εκπαίδευσης των ΚΔΒΜ. 

Λέξεις-Κλειδιά: βιωματική μάθηση, ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, Κέντρα Δια 

Βίου Μάθησης, ποσοτική έρευνα, παρατήρηση 

Η βιωματική μάθηση 

Ο όρος βιωματική μάθηση αναφέρεται στο σύνολο των μεθόδων και τεχνικών που στη 

βιβλιογραφία αποδίδονται με όρους, όπως: ενεργητική μάθηση, μάθηση μέσα απ’ την 

ομάδα, εμπειρική μάθηση / εκπαίδευση, συμμετοχική εκπαίδευση, experiential train-

ing, active training (Νικολοπούλου κ’ συν., 2013, Φίλιπς, 2004). Σύμφωνα με την Δε-

δούλη (2001), οι κυριότερες αρχές της βιωματικής μάθησης συνοψίζονται ως εξής: 

1. Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα βιώματα των εκπαιδευομένων και προκαλεί νέα 

βιώματα. 

2. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη διεργασία της μάθησης. 

3. Προτρέπει τον εκπαιδευόμενο στην αποκαλυπτική μάθηση και στην ενεργοποίηση 

της δημιουργικότητας και της φαντασίας του. 

4. Προτείνει την αναζήτηση ή την δημιουργία νοήματος αντί της απομνημόνευσης. 

5. Στοχεύει στην κινητοποίηση του εκπαιδευόμενου σε διανοητικό και συναισθημα-

τικό επίπεδο 
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Σημαντικοί στοχαστές της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν μελετήσει την εμπειρική μά-

θηση. Ο Paulo Freire είναι ένας από τους πρωτοπόρους μελετητές της εμπειρικής μά-

θησης. Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005) κατά τον Freire η εκπαίδευση δεν μπορεί να 

είναι ουδέτερη σε σχέση με το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, αλλά έχει ως ρόλο είτε να 

συμμορφώνει τους εκπαιδευόμενους στις κυρίαρχες επιταγές του κράτους είτε να συμ-

βάλλει στην απελευθέρωσή τους από αυτές. Σύμφωνα με τον Κουλαουζίδη (2011), το 

έργο του Kolb ήταν αυτό που ανέδειξε την εμπειρική μάθηση στη διεθνή βιβλιογραφία, 

ενώ ο κύκλος μάθησης του Kolb αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες αναφορές στα 

κείμενα που ασχολούνται με τη μαθησιακή θεωρία των ενηλίκων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ολιστική προσέγγιση του Jarvis, καθώς αποτελεί μια συνεχώς εξελισσό-

μενη θεώρηση, η οποία δομήθηκε πάνω στις προσεγγίσεις των Freire, Knowles, Kolb 

και Mezirow, ενώ έχει το χαρακτηριστικό ότι αναθεωρείται και αποκτά διαρκώς νέα 

στοιχεία μέσα από την πρακτική του Jarvis ως εκπαιδευτή ενηλίκων (Κουλαουζίδης, 

2011). 

Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και βιωματικοί μέθοδοι 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που βοηθούν τον εκ-

παιδευτή στην επίτευξη των διδακτικών στόχων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή 

μιας επιμέρους διδακτικής ενότητας, ενεργοποιώντας τους συμμετέχοντες και καλύ-

πτοντας τις ατομικές και ομαδικές τους ανάγκες (Τσιμπουκλή, Φίλιπς, 2010). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει επικρατήσει μια ενιαία ορολογία για τις εκπαιδευτι-

κές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκ-

παιδευτική διαδικασία. Ο Rogers αναφέρεται στις συμμετοχικές μεθόδους που συμ-

βάλλουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και στις ευρετικές μεθόδους, 

στις οποίες οι συμμετέχοντες εκπονούν εργασίες και ανακαλύπτουν τη γνώση (Rogers, 

1999, οπ. αναφ. στο Κόκκος 2005). Οι Noye & Pivetau χρησιμοποιούν τους όρους ε-

ρωτηματικές μέθοδοι και ενεργητικές μέθοδοι (Noye & Pivetau, 2002, οπ. αναφ. στο 

Κόκκος 2005), ενώ η Courau αναφέρεται σε μεθόδους εξερεύνησης και εφαρμογής 

(Courau, 2000, οπ. αναφ. στο Κόκκος 2005). 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

Ο εκπαιδευτής, προκειμένου να αποφύγει το μονόλογο της εισήγησης, θέτει ερωτήσεις 

στους εκπαιδευόμενους, καταγράφει τις απαντήσεις τους και κατόπιν προβαίνει σε συ-

μπληρώσεις επί των απαντήσεων και στη σύνθεση των απόψεων. Με τον τρόπο αυτό 

οι εκπαιδευόμενοι υποκινούνται να σκεφτούν αυτοδύναμα, να ανακαλύψουν μόνοι 

τους πτυχές του εξεταζόμενου ζητήματος, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν να εκφράζονται 

και να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Επιπρόσθετα οικοδομείται ομα-

δικό πνεύμα, εκφράζονται ποικίλες απόψεις και προωθείται η αυτενέργεια και η ενερ-

γητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διεργασία (Κόκκος, 2005). 

Συζήτηση 
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Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), η συζήτηση είναι μια συγγενής τεχνική με τις ερωτή-

σεις-απαντήσεις. Αποσκοπεί στην επεξεργασία εις βάθος ενός ζητήματος και διεξάγε-

ται - είτε στην ολομέλεια, είτε σε ομάδες εργασίας - σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την 

υλοποίηση ενός προγράμματος, τόσο στην αρχή μιας επιμέρους διδακτικής ενότητας, 

όσο και κατά τη διάρκειά της κατά την προσέγγιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα της συζήτησης είναι ότι δημιουργεί συμμετοχικό κλίμα στην 

ολομέλεια, επιτρέπει τη λεπτομερή προσέγγιση ενός ζητήματος, αναπτύσσει τη συνερ-

γασία μεταξύ των εκπαιδευομένων και επιτρέπει στον εκπαιδευτή να διαπιστώσει το 

βαθμό κατανόησης του εξεταζόμενου ζητήματος.  

Καταιγισμός ιδεών 

Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) αποτελεί μια τεχνική, η οποία συνίσταται στην 

πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος ή μιας κεντρικής έννοιας μέσω της παρακίνησης 

των εκπαιδευομένων να προβούν σε μια ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση των ιδεών 

τους. Ο εκπαιδευτής θέτει ένα ερώτημα στην ολομέλεια και κατόπιν ζητά από τους 

συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ιδέες τους, ο ένας μετά τον άλλο, υπό μορφή «καται-

γισμού». Δεν γίνεται καμία κριτική στις απόψεις που εκφράζουν οι εκπαιδευόμενοι και 

ο εκπαιδευτής σημειώνει στον πίνακα τις απόψεις που εκφράζονται. Κατόπιν οι ιδέες 

που έχουν σημειωθεί στον πίνακα ταξινομούνται σε κατηγορίες και ακολουθεί ομαδική 

συζήτηση για να γίνει σχολιασμός των ιδεών που εκφράστηκαν κατά τον «καταιγισμό 

ιδεών». Τέλος ο εκπαιδευτής προβαίνει σε μια σύνθεση όσων συζητήθηκαν (Κόκκος, 

2005).  

Εργασία σε Ομάδες 

Σύμφωνα με τον Jaques (2004), η ομάδα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συνά-

θροιση ατόμων. Αποτελεί ένα κοινωνικό σύνολο που διαθέτει κανόνες, ρόλους, ιεραρ-

χία, ισχύ και συναισθηματικές σχέσεις. Τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να έχουν συλ-

λογική αντίληψη, να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη κοινών στόχων, να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους, να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ομάδας και στην επίτευξη των στό-

χων της και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας. Η εργασία σε 

ομάδες είναι μια ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική κατά την οποία ο εκπαιδευτής χω-

ρίζει την ολομέλεια σε υποομάδες, προκειμένου να εκπονήσουν κάποια άσκηση ή να 

συζητήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Κατόπιν η κάθε ομάδα ανακοινώνει μέσω του 

εκπροσώπου της στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της συζήτησης που διεξήχθη και ο 

εκπαιδευτής συντονίζει μια συζήτηση μεταξύ των ομάδων. Τέλος ο εκπαιδευτής κάνει 

μια σύνθεση της όλης συζήτησης, καθώς και τη σύνδεση της ομαδικής δραστηριότητας 

με τους εκπαιδευτικούς στόχους  (Τσιμπουκλή, Φίλιπς, 2010). 

Project ή σχέδιο εργασίας 
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«Σχέδιο εργασίας είναι κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συ-

νήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, με βάση προκαθο-

ρισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υ-

λικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικό-

τητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές, ως άτομα ή μέλη κοινωνι-

κών ομάδων» (Ματσαγγούρας, οπ. αναφ. στο Καρυδά, 2009: 11). 

Το project ή ομαδική ερευνητική εργασία είναι μια εκπαιδευτική άσκηση που απαιτεί 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για την εκτέλεσή της, ενώ η κατεύθυνση στην οποία θα 

οδηγηθεί εξαρτάται κυρίως από τους εκπαιδευομένους. Η σχέση του εκπαιδευτή είναι 

υποστηρικτική, ενώ οι συμμετέχοντες απαιτείται να διαθέτουν δημιουργικότητα, οργα-

νωτικές ικανότητες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την επιτυχή υλοποίηση του 

σχεδίου δράσης (Jaques, 2004). 

Σκοπός της έρευνας 

Σύμφωνα με τον Creswell (2011), η δήλωση του σκοπού της έρευνας είναι μια δήλωση 

που παρουσιάζει τη γενική κατεύθυνση και το σημείο εστίασης της μελέτης. Η περι-

γραφή του σκοπού μιας ποσοτικής ή ποιοτικής έρευνας γίνεται σε μια ή περισσότερες 

περιληπτικά διατυπωμένες προτάσεις. 

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής ενεργητικών εκπαιδευτικών τε-

χνικών και βιωματικών μεθόδων στα προγράμματα των δημοτικών Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης (ΚΔΒΜ). 

Η έρευνα εστιάζει στην ανίχνευση των απόψεων των εκπαιδευομένων αναφορικά με 

τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τις βιωματικές μεθόδους που χρησιμοποι-

ούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε επιμορφωτικά προγράμματα των ΚΔΒΜ 

που υλοποιούνται Δήμο Ζωγράφου στο Νομό Αττικής κατά την περίοδο διεξαγωγής 

της. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σύμφωνα με τον Creswell (2011), τα ερευνητικά ερωτήματα σε μια ποσοτική ή ποιο-

τική έρευνα είναι τα ερωτήματα που περιορίζουν τη δήλωση του σκοπού σε συγκεκρι-

μένα ερωτήματα, στα οποία επιθυμούν να απαντήσουν οι ερευνητές μέσω της διεξα-

γωγής της έρευνας.  

Αναφορικά με την εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και βιωματικών με-

θόδων στα προγράμματα των ΚΔΒΜ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και προκειμένου να περιοριστεί 

η δήλωση του σκοπού σε συγκεκριμένα ερωτήματα, διατυπώνονται τα κάτωθι ερευνη-

τικά ερωτήματα: 
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1. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τη σύνδεση της μάθησης με την ενεργη-

τική τους συμμετοχή και την αξιοποίηση των εμπειριών και των βιωμάτων τους 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφορικά με την εφαρ-

μογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και βιωματικών μεθόδων στο εν λόγω 

πρόγραμμα εκπαίδευσης που παρακολουθούν/παρακολούθησαν; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευομένων στα ΚΔΒΜ αναφορικά με το βαθμό 

κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η ενεργή συμμετοχή τους και η αξιοποίηση των εμπει-

ριών και των βιωμάτων τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης των 

ΚΔΒΜ; 

Ερευνητική μέθοδος 

Το δείγμα αναφοράς της έρευνας είναι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν κατά την 

περίοδο διεξαγωγής της έρευνας σε προγράμματα των ΚΔΒΜ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το 

δείγμα διανομής είναι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε προγράμματα των ΚΔΒΜ 

του Δήμου Ζωγράφου. Επιλέγεται ως προτεινόμενη ερευνητική μέθοδος η ποσοτική 

έρευνα και ως εργαλείο συλλογής δεδομένων ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Παράλληλα, προκειμένου διαπιστωθεί κατά πόσο οι απαντήσεις των εκπαιδευ-

ομένων αντιστοιχούν με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ενεργητικές εκπαι-

δευτικές τεχνικές και οι βιωματικές μέθοδοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, έγινε 

παρατήρηση σε τέσσερα (4) τμήματα και συμπληρώθηκε από τον ερευνητή φύλλο πα-

ρατήρησης. 

Συνολικά διανεμήθηκαν εκατόν πενήντα πέντε (155) ερωτηματολόγια σε εκπαιδευό-

μενους των παραπάνω τμημάτων των ΚΔΒΜ και συγκεντρώθηκαν ογδόντα έξι (86) 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.  

Αποτελέσματα από την επεξεργασία των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα, ποσοστό 84,9%, ήταν γυ-

ναίκες, ενώ αναφορικά με την ηλικία των εκπαιδευομένων η πλειονότητα ήταν από 30 

έως 60 ετών (25,6% ηλικίας 31-40 ετών, 31,4% ηλικίας 41-50 ετών, 22,1% ηλικίας 51-

60 ετών). Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων, 61,7% των συμ-

μετεχόντων στην έρευνα ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, ενώ το ένα πέμπτο των εκπαιδευομένων ήταν κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου. 

Αναφορικά με την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων, ένα τρίτο των εκ-

παιδευομένων ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ένα πέμπτο των επιμορφούμενων ήταν ιδιω-

τικοί υπάλληλοι, ενώ υψηλό ήταν και το ποσοστό των ανέργων (18,8%). 
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Εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και βιωματικών μεθόδων, ρόλος εκ-

παιδευτή σε προγράμματα για ενηλίκους 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων –83% των συμμετεχόντων στην έ-

ρευνα– απάντησε «πολύ» ή «πάρα πολύ» στην ερώτηση αν θεωρούν ότι μαθαίνουν 

καλύτερα όταν αξιοποιούνται τα βιώματα και οι εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος. Αναφορικά με τη σημασία της εισήγησης στην κατα-

νόηση των εννοιών μιας διδακτικής ενότητας, 92% των ερωτηθέντων απάντησε 

«πολύ» ή «πάρα πολύ» στη σχετική ερώτηση. 

Όσον αφορά το κατά πόσο είναι απαραίτητες οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και 

οι βιωματικές μέθοδοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, τα κυριότερα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων μέσω στα-

τιστικού πακέτου SPSS είναι τα κάτωθι: 

 Η εργασία σε μικρές ομάδες των 3 έως 6 ατόμων κρίθηκε ως πολύ χρήσιμη ή 

πάρα πολύ χρήσιμη για την κατανόηση των εννοιών μιας διδακτικής ενότητας από την 

πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα (46,4% των απαντήσεων στην σχετική 

ερώτηση (αρ. 8) ήταν «πολύ» και 30,2% «πάρα πολύ»). 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων –ποσοστό 94,2%- έδωσε την 

απάντηση «πολύ» ή «πάρα πολύ» στην ερώτηση για το κατά πόσο θεωρούν απαραίτητη 

τη διεξαγωγή ασκήσεων-δραστηριοτήτων που συνδέουν την θεωρία με την πρακτική 

εφαρμογή. Πολύ υψηλά ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά στην ερώτηση για τη συμβολή 

της ομαδικής συζήτησης στην καλύτερη κατανόηση των εξεταζόμενων εννοιών. 

 Αναφορικά με τη σχέση της μάθησης με τη χρησιμοποίηση των γνώσεων και 

των ικανοτήτων που αποκτούνται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία  στη καθημε-

ρινή ζωή του πολίτη, 86% των ερωτηθέντων απάντησαν «πολύ» ή «πάρα πολύ» στην 

ερώτηση 14 του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στο εν λόγω ζήτημα. 

 

Εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και βιωματικών μεθόδων, ρόλος εκ-

παιδευτή στο εν λόγω πρόγραμμα των ΚΔΒΜ 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο εκπαιδευτής κατόρθωσε οι εκπαιδευό-

μενοι να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, μόλις 15,1 % απάντησε 

«μέτρια» στη σχετική ερώτηση και κανένας εκπαιδευόμενος δεν έδωσε την απάντηση 

«καθόλου» ή «λίγο». Αναφορικά με τη δική τους συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία, ένας στους πέντε εκπαιδευομένους απάντησε ‘μέτρια’ στην αντίστοιχη ερώ-

τηση, ενώ 73,2% των ερωτηθέντων απάντησε «πολύ» ή «πάρα πολύ». 

Όσον αφορά την αξιοποίηση των βιωμάτων και των εμπειριών των εκπαιδευομένων 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, η πλειονότητα των εκπαιδευομένων απάντησε «μέ-

τρια» (ποσοστό 36,5%) ή «πολύ» (ποσοστό 44,7%) στην ερώτηση για το κατά πόσο 
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αξιοποιήθηκαν τα προσωπικά βιώματά τους και οι εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του 

επιμορφωτικού προγράμματος των ΚΔΒΜ. 

Αναφορικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών και βιωματικών μεθόδων στο εν 

λόγω πρόγραμμα των ΚΔΒΜ, τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων έχουν ως εξής: 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (78,6%) απάντησε ότι η εισήγηση 

χρησιμοποιήθηκε «πολύ» ή «πάρα πολύ» κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (78,3%) απάντησε ότι η εκπαιδευ-

τική τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε «πολύ» ή «πάρα πολύ» 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες απαντήσεων στις ερωτήσεις αναφορικά με την διε-

ξαγωγή ομαδικής συζήτησης και την εφαρμογή της ενεργητικής εκπαιδευτικής τε-

χνικής του καταιγισμού ιδεών ήταν «μέτρια», «πολύ» και «πάρα πολύ». 

 Μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα (47,5%) απάντησαν ότι το παι-

χνίδι ρόλων εφαρμόσθηκε «καθόλου» ή «λίγο» κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του ΚΔΒΜ. 

 

Γράφημα 1: % ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευομένων αναφορικά με  τη συχνότητα ε-

φαρμογής δραστηριοτήτων-ασκήσεων στα προγράμματα των ΚΔΒΜ, ανάλογα με το είδος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος 
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Γράφημα 2: % ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευομένων αναφορικά με  τη συχνότητα ε-

φαρμογής ομαδικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα των ΚΔΒΜ, ανάλογα με το είδος του εκ-

παιδευτικού προγράμματος 

 

Γράφημα 3: % ποσοστά απαντήσεων εκπαιδευομένων στην ερώτηση αναφορικά  με τη σημασία 

της εφαρμογής της εκπαιδευτικής τεχνικής της εργασίας σε ομάδες, ανάλογα με το αν έχουν πα-

ρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά προγράμματα ή όχι 
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Γράφημα 4: % ποσοστά απαντήσεων εκπαιδευομένων στην ερώτηση αναφορικά  με τη συχνό-

τητα με την οποία χρησιμοποιήθηκε από τον εκπαιδευτή η εισήγηση, ανάλογα με το αν έχουν πα-

ρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά προγράμματα ή όχι 
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Η αξία της Διά Βίου Μάθησης και ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Σαβαΐδης Στέλιος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Master Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α. 

stelios.savaidis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία η οποία ως τίτλο έχει: «Η αξία της Διά Βίου Μάθησης και ο 

σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων» εστιάζουμε την προσοχή μας στην εκπαί-

δευση ενηλίκων και ειδικότερα επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην αξία της δια 

βίου μάθησης, καθώς και στο σύγχρονο ρόλο που έχει ο Eκπαιδευτής Eνηλίκων. Σκοπός 

μας είναι να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε την κεντρική ιδέα της Διά Βίου Μάθη-

σης, την αναγκαιότητά της στο σύγχρονο, απαιτητικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλ-

λον. Επίσης επιδιώκουμε να διαφωτίσουμε τον ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο του 

εκπαιδευτή ενηλίκων για την πιο ενδεδειγμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Η διά βίου μά-

θηση στοχεύει στις αρχές της ποιότητας και της ισότητας, της πρόσβασης σε αυτή, για 

όλους τους πολίτες, αποβλέποντας, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για κάθε ενεργό μέ-

λος της κοινωνίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, κοινωνική συνοχή. 

Εισαγωγή 

Είναι κοινώς αποδεκτό στις μέρες μας σε μια Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται από ρα-

γδαίες κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, η διά βίου μάθηση έχει κατα-

στεί αναγκαιότητα. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για συνεχή ανανέωση και απόκτηση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 

σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ε. Ε. καθώς επίσης 

και στην βελτίωσης της βιοποριστικής τους κατάστασης. Η διά βίου μάθηση αποτελεί 

όραμα πανανθρώπινο ενώνοντας άτομα ανεξαρτήτως οικονομικών, κοινωνικών, εθνι-

κών, θρησκευτικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για 

κάθε ενεργό πολίτη. Το έργο αυτό καλείται να φέρει εις πέρας ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

ο οποίος είναι μεταξύ άλλων διευκολυντής της όλης εκπαιδευτικής διεργασίας 

Η αξία της δια βίου μάθησης 

Με τον όρο «Διά βίου μάθηση ή εκπαίδευση» αναφερόμαστε σε μια φιλοσοφική αντί-

ληψη σύμφωνα με την οποία «…η εκπαίδευση θεωρείται μια μακροχρόνια διαδικασία 

που αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής...» (Βεργίδης, 

Καραλής 2004). Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής μας και που έχουν σαν στόχο, τη βελτίωση των γνώσεων των 

δεξιοτήτων και των εφοδίων, σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο ονο-

μάζεται διά βίου μάθηση. Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη 

μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε 
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ότι ο όρος διά βίου μάθηση καλλιεργεί την αντίληψη ότι, η μάθηση είναι προσωπική 

υπόθεση του καθενός, ενώ η διά βίου εκπαίδευση είναι μια συλλογική και οργανωμένη 

διαδικασία υπό την ευθύνη της πολιτείας. Περιλαμβάνει τον ισόβιο χαρακτήρα της έν-

νοιας διά βίου, που αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες διαρκώς μεταλλασσό-

μενες κοινωνίες και τον προσδιορισμό του χώρου δράσης της μάθησης (Jarvis 2004). 

Ως διά βίου μάθηση εννοούνται όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων κατά τη 

διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, έχοντας ως σκοπό και στόχο την απόκτηση - ανάπτυξη 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας του ατόμου. Στηρίζοντάς τον, στην επαγγελματική έ-

νταξη και εξέλιξη, στην κοινωνική συνοχή, στην διεύρυνση της ικανότητας ενεργούς 

συμμετοχής στα κοινά καθώς και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανά-

πτυξη. Ειδικότερα, η διά βίου μάθηση αποτελεί τη σύνθεση των αλληλοσυμπληρωματι-

κών μορφών μάθησης που αφορούν, το εκπαιδευτικό σύστημα, τον τομέα της εκπαίδευ-

σης ενηλίκων όπως και την άτυπη εκπαίδευση· δηλαδή, τις φυσικές δραστηριότητες της 

καθημερινής, κοινωνικής και εργασιακής ζωής, μέσα από τις οποίες αποκτούν οι άνθρω-

ποι νέες γνώσεις και δεξιότητες (Κόκκος 2001). Το εύρος που αποδίδεται λοιπόν, στις 

μέρες μας όσον αφορά το ρόλο της διά βίου μάθησης και τον αντίκτυπο που μπορεί να 

έχει στον κοινωνικό ιστό, απαιτεί αντίστοιχα νέους τρόπους δράσης και διάδοσης. 

Οι νέες μεθοδολογίες διά βίου μάθησης που απευθύνονται ειδικότερα στους ενήλικες, 

υποστηρίζουν νέες μορφές εγγραμματισμού της εποχής μας, που ξεφεύγει από τα στενά 

περιχαρακωμένα πλαίσια της απόκτησης της γνώσης με αποθήκευση πληροφοριών. 

Στηρίζεται, πλέον, στη διαδικασία μάθησης της ικανότητας εμπλουτισμού της γνώσης, 

στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποσκοπώντας στην ενεργοποίηση κυρίως των ε-

νήλικων ατόμων και ομάδων για ατομική συλλογική και κοινωνική ανάπτυξη, προωθεί-

ται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών συνδράμοντας στην άμβλυνση των μορφωτικών 

και κοινωνικών ανισοτήτων. Ωστόσο στη χώρα μας παρατηρείται μια περιορισμένη 

συμμετοχή στην δια βίου μάθηση αλλά με ταχεία ανοδική πορεία. Οι κυριότεροι λόγοι 

μεταξύ άλλων είναι ότι η εκπαίδευση ενηλίκων ως θεσμός δεν συνιστά μόρφωμα εγγε-

γραμμένο στη συλλογική συνείδηση των πολιτών, καθώς και στο ότι η ιδιοσυγκρασία 

της ελληνικής οικογένειας εκφράζεται με την έντονη ζήτηση για τυπικές σπουδές που 

συνεισφέρουν στην ανοδική κοινωνική κινητικότητα. 

Στις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος διά βίου μάθησης (Ν.3879/2010) είναι 

ο πολίτης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και μορφωτικές του ανάγκες, τα εν-

διαφέροντά του, στοχεύοντας στην ενεργοποίησή του, εξαλείφοντας τυχόν εμπόδια για 

τη συμμετοχή του στην δια βίου μάθηση. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβου-

λίου, της 26ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την εκπαίδευση στο πλαίσιο της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: Ότι ακόμα και σε περιόδους πε-

ριορισμένων οικονομικών πόρων η δια βίου μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση αποτε-

λεί σημαντικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για κάθε 

κράτος.  
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Η διά βίου εκπαίδευση αποτελεί σήμερα βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

μοντέλου γιατί συνδέεται με τις ανάγκες της διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας 

και τις οικονομικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εφάπαξ τυπική ενδοσχολική εκ-

παίδευση δεν αρκεί για να καλύψει την ποικιλία απαιτήσεων των σύγχρονων κοινωνι-

κών αναγκών, οι οποίες έχουν αυξηθεί με την σχεδόν καθολική εφαρμογή των Τεχνο-

λογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), του συνόλου δηλαδή των τεχνο-

λογιών διαχείρισης της πληροφορίας και των τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η διά βίου μάθηση 

συνιστά ένα «ιδανικό εργαλείο, επειδή περικλείει ανθρωπιστικές αξίες και διαθέτει ένα 

ισόβιο προσανατολισμό στη μάθηση. 

O σύγχρονος ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

Η έννοια του Εκπαιδευτή Ενηλίκων δεν είναι κάτι καινούριο που συναντά κανείς πρώτη 

φορά στην εποχή μας. Από την αρχαιότητα γνωρίζουμε ότι ο πρώτος ή μεταξύ των πρώ-

των καταγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων ήταν ο Σωκράτης. Το κοινό του Σωκρά-

τους ήταν άτομα κάθε ηλικίας ανεξαρτήτως μορφωτικού, κοινωνικού και οικονομικού 

επιπέδου. Επανήλθε όμως στις μέρες μας κάτω από την πίεση των κοινωνικοοικονομι-

κών ζυμώσεων παγκοσμίως, των αυξημένων αναγκών των πολιτών για επιβίωση κατά 

την έξαρση της τεχνολογίας του αιώνα μας και των ιδιαιτέρων συνθηκών. Ο σύγχρο-

νος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων δεν είναι καθόλου απλός αλλά απεναντίας θεωρείται 

σημαντικός και ταυτόχρονα απαιτητικός. Για να μπορεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων να α-

νταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου του, χρειάζεται να διαθέτει ένα σύ-

νολο κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσο-

φία και τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αρχικά οφείλει να συνειδητοποι-

ήσει ότι απέναντι του δεν έχει μαθητές αλλά ενήλικους εκπαιδευόμενους-καταρτιζόμε-

νους, άτομα δηλαδή που έχουν συναίσθηση του λόγου για τον όποιο συμμετέχουν σε 

κάθε συγκεκριμένο κύκλο προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευόμενοι ενήλικοι έρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία «κουβαλώντας» μαζί 

τις εμπειρίες τους από τη ζωή, την εργασία, την οικογένεια τον κοινωνικό περίγυρο κ.ά. 

,την ήδη διαμορφωμένη κοσμοθεωρία τους. Συνήθως στο πρόγραμμα που θέλουν να 

συμμετέχουν διαθέτουν ως κάποιο βαθμό γνώσεις σχετικές με αυτό προτιμώντας ήδη τα 

δικά τους μοντέλα μάθησης (Rogers,1999). Για το λόγο αυτό το παραδοσιακό δασκαλο-

κεντρικό μοντέλο του διδάσκοντος που προσπαθεί να μεταδώσει γνώσεις (Regulator) 

αποδεικνύεται ανεπαρκές και μη ενδεδειγμένο για τους στόχους της συγκεκριμένης εκ-

παιδευτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων καλείται να διδάξει σε τμήματα ατό-

μων ανομοιογενή, διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου, διαφορετικής κοινωνικής, οικο-

νομικής ίσως και πολιτισμικής προέλευσης για αυτό χρειάζεται να έχει ορισμένες γνώ-

σεις και δεξιότητες προκειμένου να υποστηρίξει αποτελεσματικά το ρόλο του. Ειδικό-

τερα καλείται: 

-Να προχωρά από την πρώτη συνάντηση στη δημιουργία του εκπαιδευτικού συμβολαίου 

το οποίο συνδιαμορφώνεται από όλα τα μέλη της ομάδας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
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στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, στους στόχους του προγράμματος, στην εύρεση α-

ποδεκτών όρων και στην τήρησή τους από όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του εκπαιδευτικού προγράμματος (πιθανόν με ορισμένες αναθεωρήσεις του, εάν 

χρειάζεται). 

-Να διαμορφώνει το χώρο της εκπαιδευτικής αίθουσας (αποφεύγοντας την κλασική διά-

ταξη η οποία ενισχύει την «αυθεντία» του εκπαιδευτή) σε σχήμα «Π», η οποία μεταξύ 

άλλων προσφέρει οπτική επαφή όλων των συμμετεχόντων ευνοώντας την δημιουργία 

κλίματος ομαδικής συνεργασίας. 

-Να έχει ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι εκπαι-

δευόμενοι και ο ρόλος του να είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός, έχοντας την ικα-

νότητα να «διαβάζει» και τα μη λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας. 

- Να είναι γνώστης του θέματος που διδάσκει, ευέλικτος, εφευρετικός, ήρεμος και υπο-

μονετικός. Να ανιχνεύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας και να μπορέσει να τις 

ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, διαμορφώνοντας το εκπαιδευτικό του υλικό 

λαμβάνοντας υπόψη του την ανομοιογένεια της ομάδας. 

- Να προωθεί την ενεργό συμμετοχή χρησιμοποιώντας μεθόδους οι οποίες, να αναπτύσ-

σουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, αλλά και μεταξύ των 

εκπαιδευομένων, ωθώντας τους στην αναζήτηση πληροφοριών και στην ανάπτυξη της 

κριτικής τους ικανότητα και του κριτικού τους στοχασμού. Ο Mezirow υποστηρίζει ότι 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι ποτέ ουδέτεροι. Είναι πολιτισμικοί ακτιβιστές δε-

σμευμένοι στη στοχαστική δράση και στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

- Να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη του τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του καθενός, 

ενθαρρύνοντας το διαπολιτισμικό σεβασμό καθώς και το σεβασμό των θρησκευτικών και 

πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων. 

- Να καλλιεργεί τις γνώσεις του σχετικά με τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών του, αποφεύγοντας να δείξει υποτίμηση ή αντίθετα προτίμηση σε μια ιδιαίτερη 

κατηγορία αλλοδαπών. Να αποφύγει τις διακρίσεις μεταξύ των μελών της ομάδα. 

- Να μην υποτιμά το επίπεδο των εκπαιδευόμενων διότι ένα σημαντικό ποσοστό είναι 

δυνατόν να έχει αποκτήσει ήδη υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

- Να είναι ευγενής, διαθέτοντας χιούμορ και να αναγνωρίζει τα λάθη του. Σημαντικό να 

αγαπάει αυτό που κάνει και να είναι «καλός άνθρωπος», (με την έννοια του να θέλει 

πράγματι να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους στην πραγματοποίηση των στόχων 

τους). 

-Να οριοθετεί τόσο τη δική του συμπεριφορά όσο και τη συμπεριφορά των συμμετεχό-

ντων. Η δυναμική της ομάδας αυξάνεται και η πορεία προς τη γνώση διαγράφεται όταν 

δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχής και συνοχής, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. 
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Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, χρειάζεται να διαμορφώνει ένα σταθερό και έμπιστο περιβάλ-

λον μάθησης, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν συναισθηματικές 

σχέσεις μεταξύ τους. 

Κύριο μέλημά του είναι να υιοθετεί διδακτικές μεθόδους και τεχνικές κινήτρων που θα 

προάγουν την ενεργητική συμμετοχή και θα αποφύγουν την τυπική δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία. Έτσι, αν ο εκπαιδευτής υιοθετήσει έναν παραδοσιακό ρόλο (του «κατα-

θέτη» γνώσεων και της «αυθεντίας») είναι πιθανόν να λειτουργήσει ως «εισηγητής» και 

«ειδικός» και θα προσπαθήσει μέσα από μονόλογο να μεταδώσει τις σχετικές γνώσεις, 

χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα που θα ενισχύσουν την «καταθετική» του διάθεση. Οι 

εκπαιδευόμενοι με τη σειρά τους θα είναι παθητικοί αποδέκτες, απόλυτα εξαρτημένοι 

από αυτόν, κρατώντας αναλυτικές σημειώσεις των νέων γνώσεων που μεταδίδονται από 

τα διάφορα εποπτικά μέσα (Κόκκος 2005). Η παραγωγή της γνώσης όμως προϋποθέτει 

τη βιωματική εμπλοκή. Η καταλληλότητα των τεχνικών που αφορούν στην «εργασία σε 

ομάδες», τη «μελέτη περίπτωσης», το «παιχνίδι ρόλων» και την «προσομοίωση» οφεί-

λεται στο ότι δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να επεξεργαστούν σε βάθος και 

να αναλύσουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και μέσα από διάλογο, τα προς μελέτη 

θέματα (Πολέμη –Τοδούλου 2005). Η χρήση των εποπτικών μέσων κατά την διάρκεια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας την καθιστούν παραστατική με αποτέλεσμα να προκαλεί 

σύμπραξη αισθήσεων και νόησης. Οι τεχνικές αυτές υποκινούν διεργασίες όπως ο κρι-

τικός στοχασμός και η μετασχηματίζουσα μάθηση. Οι βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας 

δίνουν την ευθύνη της μάθησης στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και η οικοδόμηση 

της γνώσης αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

O Jarvis (2004) ως θεμελιωτής των βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων και συ-

γκεκριμένα του εκπαιδευτή ενηλίκων, προτείνει δεκαεπτά διαφορετικούς ρόλους για 

τους εκπαιδευτές μεταξύ των οποίων: εκπαιδευτικός-διευκολυντής, αρωγός στο διδα-

κτικό έργο, σύμβουλος, καθοδηγητής, ερευνητής, διαχειριστής εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων. Ο σύγχρονος εκπαιδευτής μέσω των στοχευόμενων και ενδεδειγμένων στρατη-

γικών εκπαίδευσης καλείται να δώσει εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες «εφόδια», 

οι οποίες θα διευκολύνουν στην απόκτηση των νεοπροσλαμβανόμενων γνώσεων, δεξιο-

τήτων και ικανοτήτων, με αποτέλεσμα τη συμπλήρωση ή και γιατί όχι την αναθεώρηση 

της στάσης ζωής του καθενός ενεργού πολίτη.  

Συμπέρασμα 

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε ότι η Διά Βίου Μάθηση ως βασικός πυλώνας 

διοχέτευσης γνώσεων και δεξιοτήτων στην κοινωνία, απαντά ουσιαστικά και εποικοδο-

μητικά στις απαιτητικές προκλήσεις που έχουν προκύψει απ την έξαρση της τεχνολογίας 

και την αύξηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, συμβάλλοντας έμπρα-

κτα και αποτελεσματικά στη χάραξη της νέας εποχής. 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 δημοκρα-

2817

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



τία 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 Ευ-

ρώπης και του κόσμου με ενσωμάτωση όλων των μερών για την αναστροφή του κλίμα-

τος ανταγωνισμού, κλίμα που εκτρέφει τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα 

που ισχύουν στο πεδίο  της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α. 

T.thomaitsa@yahoo.com 

Περίληψη 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν στα ελληνικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

πρέπει να διαθέτουν  ένα σύνολο προσόντων προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν 

στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων αυτών. Ο σκοπός των μαθημά-

των αυτών είναι οι μετανάστες να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές 

κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη 

των ίδιων και των οικογενειών τους στην ελληνική πραγματικότητα.  Στην Ευρώπη αν 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τους αρμόδιους 

φορείς, συμμετέχουν σε εξειδικευμένη κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετα προ-

σόντα. Συνεπώς, η περαιτέρω αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν είναι απαραίτητη, 

δεδομένου ότι η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις διαδι-

κασίες της διδασκαλίας με την οποία οι εκπαιδευτές ανταποκρίνονται σε όλες τις προ-

κλήσεις του επαγγέλματός τους. Το αντίστοιχα αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας πραγμα-

τοποιεί συστηματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υπό την εποπτεία του 

και παραδίδει σεμινάρια από εξειδικευμένο προσωπικό στους εκπαιδευτές που διδά-

σκουν μαθήματα σε μετανάστες.  Στην Ελλάδα, επίσης, δεν υφίσταται η αξιολόγηση 

των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές ενηλίκων που αναλαμβάνουν να 

διδάξουν τα μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες δεν παρακολουθούν κανένα υποχρε-

ωτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Η επιστημονικά εξειδικευμένη κατάρτιση των εκπαι-

δευτών βασίζεται στην προσωπική τους κρίση, η οποία σε συνδυασμό με την εμπειρία 

των εκπαιδευτών και τα προσόντα που διαθέτουν (πτυχίο ή μεταπτυχιακούς κύκλους) 

αποτελούν τις προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική τους επάρκεια. Στην εισήγησή μας  

αυτή θα επικεντρωθούμε στις διαφορές που αναφέρονται μεταξύ των εκπαιδευτών ε-

νηλίκων στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο μέτρο που αφορά την 

αξιολόγησή τους και τον τρόπο που αποκτούν περισσότερα προσόντα, εάν είναι απα-

ραίτητο. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτές ενηλίκων, αξιολόγηση, προσόντα 

Εισαγωγή 

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 που προσέφερε το πεδίο της Εκπαίδευσης Ε-

νηλίκων. 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 

πολύ σημαντικός και πρέπει να βοηθά και να ενισχύει τους διδασκομένους, οι οποίοι 
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στο μέτρο του δυνατού είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους. Την εργασία 

αυτή θα εστιάσουμε στον πολύ σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων και στην 

αξία του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.  

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 αναλαμβάνε-

ται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτή-

των 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 μά-

θηση 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 

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. 
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Χαρακτηριστικά 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 διερ-

γασίας 

 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, σελ. 87). 

Όλοι όσοι είναι ενήλικες κουβαλούν μαζί τους τις εμπειρίες από τη ζωή, την εργασία 

την οικογένεια κά. Συνήθως στο πρόγραμμα που θέλουν να συμμετέχουν διαθέτουν ως 

κάποιο βαθμό γνώσεις σχετικές με αυτό (Rogers, 1999, σελ 94). Κατά κάποιο τρόπο 

προτιμούν να εκπαιδεύονται σε εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που σχετίζεται με όσα 

ήδη γνωρίζουν ή εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι οι προηγούμενες εμπει-

ρίες γίνονται αφετηρία για νέα μάθηση (Κόκκος, 2005, σελ. 88). Οι εμπειρίες αυτές θα 

τους βοηθήσουν 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 

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 

συμμετοχής έχει και εξαιρέσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι απε-

μπολούν την ενηλικότητα τους και υιοθετούν ρόλους παθητικούς, υπεκφεύγουν, εκ-

φράζουν αρνητισμό (Κόκκος, 2005, σελ. 88-89). 
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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 καθημερινό-

τητά του. 

 Ο ενήλικας μαθαίνει όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στό-

χους του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται. 

 Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ο εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέσματα 

της επιτυχίας 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 (ΕΑΠ, 1999, σελ. 48) «Οι ενήλικες 

μαθαίνουν 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 ενδια-

φέροντά 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: 

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 εκπαι-

δευτικού προγράμματος. 

Να έχει ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο ρόλος του 

να είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Ο εμψυχωτής εκπαιδευτής ενηλίκων, δεν εί-

ναι ο αναπαραγωγός γνώσεων, ο παραδοσιακός μεταδότης γνώσεων, αλλά ένα άτομο, 
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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 ικανοποι-

ήσει όσο γίνεται περισσότερο 

Πρέπει να προωθεί την  ενεργητική συμμετοχή  μέσα από μεθόδους οι οποίες να ανα-

πτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, αλλά και με-

ταξύ 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 δια-

μορφώσει ένα σταθερό και έμπιστο περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευ-

όμενοι θα δημιουργήσουν συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ τους. 

 Να καλλιεργήσει τις γνώσεις του σχετικά με τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηρι-

στικά 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 αλ-

λοδαπών. 

 Να αποφύγει τις διακρίσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 Να μην υποτιμήσει το επίπεδο των εκπαιδευομένων. Όπως επισημάνθηκε, ένα 

σημαντικό ποσοστό έχει ήδη αποκτήσει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

 Να οριοθετήσει τόσο τη δική του συμπεριφορά όσο και τη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων. Η δυναμική της ομάδας αυξάνεται και η πορεία προς τη γνώση 

διαγράφεται όταν δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχής, αμοιβαίου σεβασμού και 

εμπιστοσύνης. 

 Να επιδείξει επαγγελματισμό, αποφεύγοντας πράξεις συμπόνιας και φιλανθρω-

πίας. 

 Να υιοθετήσει διδακτικές μεθόδους και τεχνικές κινήτρων που θα προάγουν 

την ενεργητική συμμετοχή και θα αποφύγουν την τυπική δασκαλοκεντρική δι-

δασκαλία. Έτσι, αν ο εκπαιδευτής υιοθετήσει έναν παραδοσιακό ρόλο (του «κα-

ταθέτη» γνώσεων και της «αυθεντίας») είναι πιθανόν να λειτουργήσει ως «ει-

σηγητής» και «ειδικός» και θα προσπαθήσει μέσα από μονόλογο να μεταδώσει 

τις σχετικές γνώσεις, χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα που θα ενισχύσουν την 

«καταθετική» του διάθεση. Οι εκπαιδευόμενοι με τη σειρά τους θα είναι παθη-
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τικοί αποδέκτες, απόλυτα εξαρτημένοι από αυτόν, κρατώντας αναλυτικές ση-

μειώσεις των νέων γνώσεων που μεταδίδονται από τα διάφορα εποπτικά μέσα 

(Βεργίδης, 2003; Κόκκος, 2005). Η παραγωγή της γνώσης όμως προϋποθέτει 

τη βιωματική εμπλοκή. Η καταλληλότητα των τεχνικών που αφορούν στην «ερ-

γασία σε ομάδες», τη «μελέτη περίπτωσης», το «παιχνίδι ρόλων» και την «προ-

σομοίωση» οφείλεται στο ότι δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να ε-

πεξεργαστούν σε βάθος και να αναλύσουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και 

μέσα από διάλογο, τα προς μελέτη θέματα (Courau, 2000; Κόκκος, 2005α; Πο-

λέμη Τοδούλου, 2005). Οι τεχνικές αυτές υποκινούν διεργασίες όπως ο κριτικός 

στοχασμός και η μετασχηματίζουσα μάθηση. Οι βιωματικές μέθοδοι διδασκα-

λίας 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 ανο-

μοιογένεια της ομάδας (διαφορετικές εθνικότητες– διαφορετικό μορφωτικό (Α-

ποστόλου , 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. εκπαιδευτικός-διευκολυντής 2. αρωγός στο διδακτικό έργο 3. επόπτης 4.εκπαιδευ-

τής-προπονητής 5. καθοδηγητής 6. σύμβουλος 7. διαχειριστής 8.ελεγκτής- αποτιμητής 

9. ερευνητής 10. εκπαιδευτής άλλων εκπαιδευτών 11.συγγραφέας μαθησιακού-διδα-

κτικού υλικού 12. σχεδιαστής αναλυτικών προγραμμάτων 13. οργανωτής εκπαιδευτι-

κής πολιτικής 14. Διαχειριστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων 15. διαχειριστής τεχνι-

κού προσωπικού 16.σύμβουλος, εμπειρογνώμων και αξιολογητής 17. πωλητής – μετα-

πράτης (Χαντζηευσταθιου, 2010). 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα ευρωπαϊκά δεδομένα 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Αυστρία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσ-

σεται ραγδαία στον πολιτικό και εκπαιδευτικό τομέα. 

Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (BIfEB Bundesinstitut 

fuer Erwachsenenbildung), είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου για Εκπαίδευση, Επι-

στήμες και Πολιτισμό. Έχει σκοπό να προωθεί την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση εκ-

παιδευτών ενηλίκων, με παρουσιάσεις τμημάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, κύκλων μα-

θημάτων και την προετοιμασία μιας λειτουργικής υποδομής. Βασική κατευθυντήρια 

αρχή, είναι η αρχή της «δια βίου μάθησης» ( η οποία είναι μια βασική αξίωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνητικών προγραμμάτων, των επιμορφωτικών και ανα-

πτυξιακών σχεδίων ). 
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Ο χώρος δράσης του Ινστιτούτου εξαπλώνεται στην εκπαίδευση και επιμόρφωση ατό-

μων και ομάδων που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την οργάνωση και διεξαγωγή σε-

μιναρίων, τμημάτων, ημερίδων και κύκλων μαθημάτων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 

ανάπτυξη συστηματικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων 

στην Αυστρία-ειδικά στο πνεύμα των ευρωπαϊκών προοπτικών- μέσω επιστημονικής 

καθοδήγησης και συνεργασίας των αυστριακών με διεθνείς φορείς εκπαίδευσης, με-

τεκπαίδευσης και με ινστιτούτα ερευνών για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αναπτύσσει 

και δοκιμάζει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ( π.χ. για γυναίκες, για άντρες, για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, μειονότητες κ.α.). Στην Αυστρία όσον αφορά 

τους εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να τηρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να 

αποκτήσουν μια πιστοποίηση  από τον επίσημο φορέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

πρέπει να συμμορφώνονται με το πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει σε συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Βιέννης (Κο-

ντάκος, 2006). 

Στην Κροατία  η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις δια-

δικασίες της διδασκαλίας,  την οποία οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να κατέχουν προ-

κειμένου να ανταποκριθούν σε όλες τις προκλήσεις του επαγγέλματός τους. Ο Οργα-

νισμός Παιδείας και  ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων πραγματοποιεί συστημα-

τικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης γί-

νεται με παιδαγωγική εποπτεία και παραδίδονται σεμινάρια / εργαστήρια για την εκ-

παίδευση του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Στη Φιλανδία τα απαραίτητα προσόντα για το τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενη-

λίκων είναι τα ίδια όπως και στην γενική βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δη-

λαδή ένα Πτυχίο και ένα Master εξειδίκευσης. Επίσης υπάρχει ταυτόχρονη παιδαγω-

γική κατάρτιση ενσωματωμένη σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλί-

κων. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων καλούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρ-

φωσης και  κατάρτισης κάθε χρόνο. Τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την ενδοϋπηρε-

σιακή κατάρτιση για το διδακτικό προσωπικό είναι οι ίδιοι και οι εργοδότες τους. Το 

κράτος χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, κυρίως σε 

τομείς που είναι σημαντικοί για την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής και μεταρρύθ-

μισης.  

Τελικές παρατηρήσεις 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι μια σύνθετη λειτουργία, που απαιτεί από τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων τη συνειδητή «εμπλοκή» του, με την ενεργοποίηση των απαραί-

τητων προσωπικών γνωρισμάτων, των γνώσεων, τεχνικών και της εμπειρίας του στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε να πετύχει η εκπαιδευόμενη ομάδα τους στόχους της. Ενώ 

στην Ελλάδα οι εκπαιδευτές ενηλίκων που αναλαμβάνουν να διδάξουν τα μαθήματα 

ελληνικών σε μετανάστες δεν παρακολουθούν κανένα υποχρεωτικό πρόγραμμα κατάρ-

τισης και η επιστημονική τους εξειδίκευση βασίζεται στην προσωπική τους κρίση, στην 
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Ευρώπη οι εκπαιδευτές ενηλίκων συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξειδικευμένη κατάρ-

τιση και επιμόρφωση, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και να ανταπο-

κριθούν σωστά στο έργο που θα κληθούν να αναλάβουν. 
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Η αξιολόγηση ως το κλειδί της επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

της Διά Βίου Μάθησης  

Ρεντίφης Γεράσιμος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α. 

gerasimosrentifis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον στη Χώρα μας, αλλά και διεθνώς 

για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη σύνδεσή της με τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση δύναται να έχει πολλαπλά οφέλη ως προς 

την εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον συμβάλλει στη διεύρυνση της γνώσης, προωθεί 

διαδικασίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποστηρίζει τη λήψη ορθο-

λογικών αποφάσεων και λειτουργεί ως μοχλός αλλαγής εκπαιδευτικών πρακτικών, 

αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει (Σολομών,1999). Στην παρούσα α-

νακοίνωση με πλοηγό την υπόθεση ότι συμμετέχουμε ως αξιολογητές σε ένα πρό-

γραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, αφού περιγράψουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του 

προγράμματος (φορέας, αντικείμενο, διάρκεια) θα περιγράψουμε τα στοιχεία εκείνα, 

τα οποία θα ζητούσαμε από τους υπεύθυνους του φορέα, προκειμένου να επιλέξουμε 

τον τύπο και το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης. Επί πλέον υποθέτοντας ότι πρό-

κειται να αξιολογήσουμε το εν λόγω πρόγραμμα ως προς το εκπαιδευτικό υλικό και 

τους εκπαιδευτές θα προσδιορίσουμε τους άξονες αξιολόγησης επιλέγοντας δύο άξονες 

κάθε αντικειμένου και περιγράφοντας τους δείκτες με βάση τους οποίους θα αξιολο-

γούσαμε αυτούς τους δείκτες. 

Λέξεις-Kλειδιά: Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, κοινωνική συνοχή. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδυσσέας 

Η μετανάστευση και η διαχείρισή της αποτελεί κύριο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως ορίστηκε μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οι στόχοι της ενιαίας εξωτερικής 

δράσης της Ένωσης προσβλέπουν εκτός των άλλων στον καθορισμό των στρατηγικών 

της συμφερόντων και περιλαμβάνουν και την ενσωμάτωση όλων των κρατών στο πα-

γκόσμιο οικονομικό σύστημα, αλλά και την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδυσ-

σέας. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Η οργάνωση και η λειτουργία του έχει ανατεθεί στο 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα προσβλέπει στην εκπαίδευση 

των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολι-

τισμό και υποστηρίζει την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων δίνοντας έμφαση στις 

πρακτικές διαπολιτισμικές ικανότητες, οι οποίες απαιτούνται για την προσαρμογή των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 

προβλέπουν να είναι οι συμμετέχοντες πολίτες της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών, 
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ηλικίας από 16 ετών και πάνω και βέβαια να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Τα μα-

θήματα παρέχονται δωρεάν, πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με την επιθυμία 

των εκπαιδευομένων, δεδομένου ότι το πρόγραμμα στο πεδίο της «Διά Βίου Μάθη-

σης», που συνεπάγεται ευελιξία, όσον αφορά στο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρό-

γραμμα. Τα μαθήματα διαρκούν τρεις (3) ώρες και διεξάγονται δύο (2) έως τρεις (3) 

ημέρες κάθε εβδομάδα. Σε κάθε εκπαιδευόμενο διανέμεται εκπαιδευτικό και επικου-

ρικό υλικό – έντυπο και ηλεκτρονικό. Τμήματα οργανώνονται σε όλους τους νομούς 

της Χώρας, εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων. Το Έργο αφορά 

στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 

πολιτισμού, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και 

τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, οι οποίες απαιτούνται για την 

επίτευξη γλωσσικής και πολιτισμικής κατανόησης, απαραίτητων στοιχείων για την ε-

νεργό κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση του κάθε 

προβλεπόμενου κύκλου σπουδών προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις Ελληνομάθειας. 

Το πρώτο λοιπόν βήμα μιας επιτυχημένης αξιολόγησης είναι να διερευνηθούν οι συν-

θήκες που επικρατούν στον φορέα και στο πρόγραμμα, να διερευνηθούν οι ανάγκες της 

αξιολόγησης και να διατυπωθούν οι στόχοι της (αναφερόμαστε σε ανάγκες και στόχους 

της αξιολόγησης και όχι του προγράμματος). Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο 

να αναλυθούν και να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως: Οι απαιτήσεις του φορέα που 

αναθέτει την αξιολόγηση, αλλά και των φορέων που χρηματοδοτούν ή εποπτεύον το 

πρόγραμμα, οι συνθήκες υλοποίησης του προγράμματος, οι στόχοι και το περιεχόμενο 

του προγράμματος, οι πιθανοί αποδέκτες της αξιολόγησης. 

Ως εξωτερικοί αξιολογητές θα επιδιώκαμε να γνωρίσουμε ποιος είναι ο σκοπός και 

ποιοι οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και σε ποιο βαθμό οι επιμέρους ενέρ-

γειες του προγράμματος συνεισέφεραν στην επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους 

στόχων. Επί πλέον θα ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχαν αποκλίσεις 

από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς και κατά πόσο αυτές επηρέασαν στη διαμόρφωση 

του τελικού αποτελέσματος. Παράλληλα είναι σκόπιμο να διερευνηθεί, εάν αυτές οι 

αποκλίσεις σχετίζονται με ορισμένα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμε-

νοι και να αναφερθούν οι ενέργειες που δρομολογήθηκαν για την επίλυσή τους. Συγ-

χρόνως, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η σχέση κόστους - αποδοτικότητας σε σχέση 

με άλλα παρόμοια προγράμματα, ενώ καταληκτικά θα πρέπει να εξετάσουμε την απο-

τελεσματικότητα του προγράμματος και το αν αξίζει να συνεχιστεί (Καραλής, 2005). 

Τέλος θα θέταμε διερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα αφορούσαν το βαθμό στον ο-

ποίο οι στόχοι και ο σκοπός του προγράμματος ανταποκρίνονται επαρκώς με τις δια-

γνωσθείσες ανάγκες του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα (εάν, δη-

λαδή, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες έρευνες από τις οποίες να συνάγεται το συμπέ-

ρασμα ότι το πρόγραμμα κρίνεται ως απαραίτητο, επειδή υπάρχει αυξημένη ζήτηση 

για επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων). Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και 
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η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και ο προϋπολο-

γισμός του προγράμματος υποστηρίζουν τους στόχους και το σκοπό του με βάση τις 

ανάγκες του πληθυσμού και του πλαισίου του προγράμματος. Ένα ακόμη κρίσιμο στοι-

χείο θα ήταν να πληροφορηθούμε, αν η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος ε-

φαρμόστηκε όπως είχε σχεδιαστεί ή αν έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις και 

αν τελικά αυτές οδήγησαν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Τέλος, οι υπεύ-

θυνοι του φορέα θα πρέπει να μας δώσουν στοιχεία σχετικά με το αν η εφαρμογή του 

προγράμματος έχει επιτύχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

του (Καραλής, 2005). 

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, χρησιμοποιούνται τα 

λεγόμενα μοντέλα αξιολόγησης. Ως μοντέλο αξιολόγησης θεωρούμε την ολοκληρω-

μένη προσέγγιση για την αξιολόγηση ενός προγράμματος, η οποία εκτός από το θεω-

ρητικό πλαίσιο, περιλαμβάνει προτάσεις για τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους 

της αξιολόγησης, της εμβέλειας εφαρμογής της, την αξία και τη χρήση των αποτελε-

σμάτων, τους ρόλους του αξιολογητή και των συντελεστών του προγράμματος, τις ε-

ρευνητικές μεθόδους και τεχνικές και τέλος για τα αντικείμενα και τους άξονες αξιο-

λόγησης. Σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων η διάκριση 

των τύπων αξιολόγησης γίνεται με κριτήριο το σκοπό της αξιολόγησης. Πρώτος ο 

Scriver προέβη σε μια κατάταξη των τύπων αξιολόγησης (Καραλής, 2005). Σύμφωνα, 

λοιπόν, με τους μελετητές οι τύποι αξιολόγησης είναι: 

 Διαμορφωτική: διεξάγεται με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών υλοποίη-

σης ενός προγράμματος και γίνεται παράλληλα με τη μαθησιακή διαδικασία (Δη-

μητρόπουλος, 1996). 

 Απολογιστική: πραγματοποιείται μετά το τέλος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

ή μίας διδακτικής ενότητας με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε να δια-

τυπωθούν τελικές κρίσεις και προτάσεις που αφορούν το πρόγραμμα (Καραλής, 

2005). 

 Εσωτερική - Εξωτερική: χαρακτηρίζεται έτσι λόγω της προέλευσης του αξιολο-

γητή. Όταν ο αξιολογητής ανήκει στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος έχουμε 

εσωτερική και όταν δεν ανήκει έχουμε εξωτερική (Καραλής, 2005). 

Σύμφωνα, λοιπόν, και με τον Rogers (1999) ο τρόπος χρήσης της αξιολόγησης προσ-

διορίζει και τον τύπο της καθώς όταν η αξιολόγηση επιθεωρεί πεπραγμένα είναι απο-

λογιστική, ενώ όταν επηρεάζει νέες διαδικασίες είναι διαμορφωτική. 

Από την άλλη πλευρά ο όρος μοντέλο αξιολόγησης εμπερικλείει όλες τις φάσεις από 

τις οποίες περνά μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων χρησιμοποιούνται πιο πολύ τα εξής μοντέλα (Καραλής, 2005): 

 Ανταποδοτική αξιολόγηση: στοχεύει στη διεύρυνση της συμμετοχής των συντε-

λεστών ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στις διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης 

αποφάσεων, ενώ η αξιολόγηση βασίζεται στην ανταποδοτικότητα. 
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 Αξιολόγηση τεσσάρων επιπέδων: αφορά την αξιολόγηση των προγραμμάτων εν-

δοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (Kirkpatrick model) δίνοντας έμφαση στη μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας των ενεργειών κατάρτισης. 

 Το μοντέλο CIPP: αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιολό-

γηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αποτελείται από τέσσερα στάδια: α) 

αξιολόγηση πλαισίου: εδώ καταγράφονται τα ισχυρά και τα ασθενή σημεία του 

προγράμματος και συγχρόνως γίνεται προσδιορισμός των απαραίτητων ενεργειών 

που θα οδηγήσουν στη βελτίωση του προγράμματος. Επιπλέον, διερευνώνται οι 

ανάγκες του πληθυσμού - στόχου καθώς και η ανταπόκριση των στόχων του προ-

γράμματος στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, β) αξιολόγηση εισόδου: εδώ εκτι-

μώνται οι εναλλακτικές στρατηγικές, οι διαμορφούμενοι περιορισμοί, η διαθεσιμό-

τητα των συντελεστών κ.α., γ) αξιολόγηση διαδικασίας: εδώ ελέγχεται η επίτευξη 

των στόχων και της στρατηγικής, γίνεται διάγνωση των απρόβλεπτων προβλημά-

των και ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων και δ) αξιολόγηση αποτελέσματος: 

γίνεται αποτίμηση του τελικού προϊόντος και λαμβάνονται αποφάσεις για τη συνέ-

χεια, τη βελτίωση ή τη διακοπή του προγράμματος. 

 Ενδυναμωτική αξιολόγηση: έχει ως στόχο την ενδυνάμωση όλων των συντελε-

στών του εκπαιδευτικού προγράμματος και κυρίως των άμεσα επωφελουμένων. 

Ως τύπο μοντέλου αξιολόγησης για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επι-

λέγαμε τη διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία αναφέρεται στην αξιολόγηση που διε-

νεργείται με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων του προγράμματος και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος. Κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση επιδιώκεται η ανατροφοδότηση 

των συντελεστών του εν λόγω προγράμματος με τις πληροφορίες οι οποίες είναι απα-

ραίτητες για την υιοθέτηση των κατάλληλων διορθωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 

να βελτιωθεί η ποιότητα υλοποίησης του προγράμματος. Η διαμορφωτική αξιολόγηση 

χαρακτηρίζεται από (Βεργίδης, Καραλής 1999): 

α) Τον εντοπισμό των αποκλίσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμμα-

τος και τη διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη των αρχικών στόχων. 

β) Την ανάδειξη των πιθανών εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με εκείνες που έχουν 

ακολουθηθεί και οι οποίες αξιολογήθηκαν ως ανεπαρκείς. 

γ) Ένα συνεχή «διάλογο», ανάμεσα στον αξιολογητή και τους συντελεστές του προ-

γράμματος. 

Παράλληλα θα επιλέγαμε και την απολογιστική αξιολόγηση, η οποία χαρακτηρίζεται 

από τη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμά-

των και την τεκμηριωμένη διατύπωση κρίσεων σχετικά με την αξία του «Οδυσσέα». Η 

απολογιστική πραγματοποιείται, κυρίως στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση του προ-

γράμματος (Rogers, 1999). Η επεξεργασία των τεκμηριωμένων προτάσεων της απολο-

γιστικής αξιολόγησης πραγματοποιείται προκειμένου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου 
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Μάθησης να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση, τη διακοπή ή την επέκταση του α-

ξιολογούμενου προγράμματος. Τέλος θα προβαίναμε σε αξιολόγηση εσωτερική και ε-

ξωτερική. Ως εσωτερική θεωρούμε την αξιολόγηση, η οποία προέρχεται από τον ίδιο 

τον οργανισμό, ο οποίος υλοποιεί το πρόγραμμα και σε εξωτερική, όπου ο αξιολογητής 

θα είναι πιστοποιημένος για αυτή τη διαδικασία, δεν θα έχει καμία εξάρτηση από τον 

οργανισμό, δε θα δεσμεύεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης Βέβαια θα προ-

βαίναμε και στις δύο μορφές αξιολόγησης εφόσον είχαμε τα διαθέσιμα χρήματα-πό-

ρους και τον χρόνο για να προβούμε αποτελεσματικά σε αυτές τις διαδικασίες. 

Όσον αφορά το μοντέλο αξιολόγησης θα επιλέγαμε το μοντέλο CIPP, το οποίο προκύ-

πτει από τις λέξεις Context (πλαίσιο), Input (είσοδος), Process (διαδικασία) και Product 

(αποτέλεσμα). Θα επιλέγαμε αυτό το μοντέλο, διότι καταγράφει τα ισχυρά και τα α-

σθενή σημεία του «Οδυσσέα» και προσδιορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς 

την κατεύθυνση της βελτίωσης. Συγκεκριμένα η αξιολόγηση της εισόδου στοχεύει στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση του προγράμ-

ματος. Η διερεύνηση των αναγκών των μεταναστών, ο εντοπισμός των πιθανών αλλη-

λεπιδράσεων του προγράμματος με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά και η διά-

γνωση των δυσκολιών και προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν συνιστούν βασι-

κούς στόχους της αξιολόγησης πλαισίου. Η αξιολόγηση εισόδου στοχεύει κυρίως στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια κατά την υλοποίηση 

του εν λόγω προγράμματος. Οι επιμέρους ενέργειες της φάσης αυτής περιλαμβάνουν 

αξιολόγηση των διαφορετικών στρατηγικών, επισκόπηση παρόμοιων προγραμμάτων 

που υλοποιήθηκαν σε άλλες χώρες, διάγνωση των περιορισμών που τίθενται με βάση 

τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης, εκτίμηση της διαθεσιμότητας του ανθρώ-

πινου δυναμικού και τέλος ανάλυση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος. 

Η αξιολόγηση της διαδικασίας αφορά την παρακολούθηση, την αποτίμηση και τη συ-

νεχή εποπτεία της υλοποίησης των στόχων και της στρατηγικής του προγράμματος. 

Τέλος, η αξιολόγηση αποτελέσματος στοχεύει στην εκτίμηση και την ερμηνεία της α-

ξίας των αποτελεσμάτων και προϊόντων του προγράμματος και περιλαμβάνει την κα-

ταγραφή και την ανάλυση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων που παρατηρήθη-

καν κατά την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

με αντίστοιχα άλλων σχετικών προγραμμάτων (Βεργίδης, Καραλής 1999).  

Η αξιολόγηση ως προς το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτές 

Η έννοια της αξιολόγησης (evaluation) στην εκπαίδευση είναι ευρεία και καλύπτει ένα 

σημαντικό φάσμα διαδικασιών με κοινό χαρακτηριστικό την αποτίμηση, την εκτίμηση 

και καταγραφή ποιοτικών μεγεθών της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Μακράκη 

(1998), η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να οριστεί ως μια συστηματική διαδικασία 

συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, που αφορούν συγκεκρι-

μένα αντικείμενα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με σκοπό την ανατροφοδότηση των 

δραστηριοτήτων και προσπαθειών μας με χρήσιμες πληροφορίες. Ανάλογα, κατά τον 

Δημητρόπουλο (1999), ως εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται η συστηματική και ορ-
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γανωμένη διαδικασία κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, μέσα, αποτελέσματα ε-

νός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμώνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και σκο-

πούς, ενώ βασική της επιδίωξη είναι η συνεχής βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας και των αντίστοιχων συντελεστών της, μέσω της ανατροφοδοτικής της λειτουρ-

γίας (Κασσωτάκης, 2005). 

Η ανάγκη για αξιολόγηση ανάγεται σε τρία επίπεδα: α) στο οικονομικό, όπου το πρό-

βλημα ανακύπτει από τη στενότητα πόρων και αγαθών, β) στο ψυχολογικό-παιδαγω-

γικό, όπου η αξιολόγηση συμβάλλει στην κατανόηση και διευκόλυνση της διεργασίας 

της μάθησης και γ) στο πρακτικό-διοικητικό, όπου η ανάγκη για αξιολόγηση εντοπίζε-

ται στην αντιμετώπιση διοικητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμάτων (Δημητρόπου-

λος, 1999). Επίσης, η αξιολόγηση συμβάλλει σημαντικά στον προσδιορισμό των ανα-

γκών του εκπαιδευτικού προσωπικού, οδηγώντας στην καλύτερη οργάνωση της ενδο-

ϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, ενώ συντελεί στη βελτίωση της σχολικής 

διοίκησης και στη δημιουργία θετικού κλίματος (Everard & Morris, 1999 σ.108). Όπως 

επισημαίνει και ο Σολομών (1999), η αξιολόγηση της εκπαίδευσης θα πρέπει να συμ-

βάλλει στη διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο σε κάθε σχο-

λική μονάδα, να προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων, να ενθαρρύνει πρωτο-

βουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να λειτουργεί ως μοχλός βελ-

τίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. 

Ο γενικός εκπαιδευτικός σκοπός απορρέει αφενός από τη γενικότερη εκπαιδευτική πο-

λιτική και τη φιλοσοφία του φορέα, αφετέρου από την ανάλυση των σημαντικών δεδο-

μένων μιας «περιοχής» και των εκπαιδευτικών αναγκών μιας ομάδας στόχου (Παπα-

σταμάτη, 2006) Ο σκοπός αξιολόγησης τους συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμ-

ματος είναι εάν οι μετανάστες βοηθήθηκαν στην αποτελεσματική εκμάθηση της ελλη-

νικής γλώσσας και οι επιμέρους στόχοι της αξιολόγησης είναι: 

 Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μέσον για την πρόληψη και αντιμετώπιση του 

κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και την αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των 

μεταναστών και των οικογενειών τους. 

 Η ενίσχυση της αυξανόμενης κινητικότητας των εργαζομένων στην Ε.Ε. 

 Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας και η βελτίωση της 

θέσης εργασίας τους. 

 Η εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στη (διά βίου) μάθηση 

 Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικογένεια. 

 Η ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων και της κοινωνικής και επαγγελ-

ματικής θέσης των γυναικών. 

 Η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και η ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικα-

νοτήτων. 

 Η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. 

 Η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. 

 Η ενίσχυση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ατομικής ευημερίας. 
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Ως δύο αντικείμενα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι οι εκπαι-

δευτές, οι οποίοι θα διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη στους μετανάστες και το 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες 

ανάγκες των μεταναστών. Για το πρώτο αντικείμενο καθορίζουμε δύο επιμέρους άξο-

νες αξιολόγησης, που είναι η γνώση του αντικειμένου και η διδακτική προϋπηρεσία για 

το εν λόγω αντικείμενο. Τώρα δύο κριτήρια είναι: α) Εάν διαθέτει μεταπτυχιακό ή δι-

δακτορικό τίτλο αποκλειστικά στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και β) Εάν δια-

θέτει διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης σε μετανάστες-πα-

λιννοστούντες μαθητές. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, οι δύο επιμέρους άξονες 

είναι: α) Εάν υπάρχου εκπαιδευτικά εγχειρίδια τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις 

γλωσσικές ανάγκες των μεταναστών και β) εάν υπάρχουν εποπτικά μέσα, τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται προκειμένου η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας να γίνεται με έναν 

βιωματικό τρόπο. Τώρα τα δύο κριτήρια θα ήταν: α) εάν υπάρχει επάρκεια των διδα-

κτικών εγχειριδίων για όλους του εκπαιδευόμενους και β) ένα υπάρχουν βλάβες στα 

εποπτικά μέσα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, projectors, μηχανές αναπαραγωγής ήχου) 

και πόσο γρήγορα οι βλάβες αυτές αποκαθίστανται. 

Τελικές παρατηρήσεις 

Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν εισέλθει στον καθημερινό τρόπο ζωής και ειδικότερα 

στον τομέα της εκπαίδευσης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση νέων – καινοτόμων προ-

γραμμάτων, τα οποία τα ανταποκρίνονται στην ικανοποίηση των αναγκών στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Ένα τέτοιου είδους εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι και ο «Οδυσ-

σέας», ο οποίος έρχεται να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις επικοινωνιακές ανάγκες των 

μεταναστών που ζουν στη Χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση των εκπαιδευτι-

κών προγραμμάτων δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για την εξέλιξη κάθε 

εκπαιδευτικού συστήματος, όταν αυτή στηρίζεται σε αντικειμενικές υποδείξεις και α-

κολουθούνται προκαθορισμένα κριτήρια. Ωστόσο όσον αφορά την αξιολόγηση εκείνο 

που κρίνεται σημαντικό να έχουμε πάντοτε υπόψη μας είναι ότι η σχεδίαση της αξιο-

λόγησης δεν εξαντλείται στην επιλογή μεθόδων ή τεχνικών, ούτε περιορίζεται στη δια-

μόρφωση κριτηρίων ή δεικτών, αλλά αφορά τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης πρό-

τασης σχετικά με το γενικό σκοπό και τους ειδικούς στόχους της αξιολόγησης. 
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Δημιουργία βάσης δεδομένων με στόχο την πολυκριτηριακή ανάλυση επιλογής 
φυσικού προσροφητικού υλικού για κυανό του μεθυλενίου 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc, PhD 
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Περίληψη 

Σε πολλές βιομηχανίες, όπως υφασμάτων, χαρτιού και πλαστικών, χρησιμοποιούνται 
βαφές για να χρωματίζουν τα προϊόντα τους ενώ παράλληλα καταναλώνονται σημα-
ντικές ποσότητες νερού. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η παραγωγή χρωμα-
τικών λυμάτων, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του νερού, καθώς 
το χρώμα είναι ο πρώτος ρύπος που αναγνωρίζεται στα λύματα. Η παρουσία πολύ μι-
κρών ποσοτήτων από βαφές στον νερό (λιγότερο από 1ppm για ορισμένες βαφές), είναι 
ιδιαίτερα ορατές και ανεπιθύμητες. Στόχος της εργασίας είναι η ηλεκτρονική βιβλιο-
γραφική επισκόπηση και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα οδηγήσει στην 
βέλτιστη επιλογή του κατάλληλου προσροφητικού υλικού για απόβλητα που περιέχουν 
κυανό του μεθυλενίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: βάση δεδομένων, προσρόφηση, πολυκριτηριακή ανάλυση, λύση 

Εισαγωγή 

Τα φυσικά ορυκτά αργίλου είναι γνωστά και οικεία στην ανθρωπότητα από τις πρώτες 
μέρες του πολιτισμού. Λόγω του χαμηλού κόστους, της αφθονίας στις περισσότερες 
ηπείρους του κόσμου, των υψηλών ιδιοτήτων ρόφησης και της δυνατότητας ανταλλα-
γής ιόντων, τα υλικά αργίλου χαρακτηρίζονται ως τα πιο ισχυρά υποψήφια προσροφη-
τικά μέσα. Τα υλικά αργίλου έχουν μια πολυεπίπεδη διάθρωση και θεωρούνται υλικά 
υποδοχής. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες υλικών αργίλου όπως σμήκιτες (μοντμοριλ-
λονίτητς, σαπωνίτης), μαρμαρύγια (ιλλίτη), καολινίτης, σερπεντίνης, αργιλοφιλλίτης 
(ταλκ), βερμικουλίτης και σεπιόλιθος. Η τρέχουσα τιμή αγοράς του (περίπου US $ 
0.04-0.12/kg) θεωρείται 20 φορές φθηνότερη από την τιμή αγοράς του ενεργού άν-
θρακα (Βabel and Kurniawan, 2003).  

Τα ορυκτά της αργίλου εμφανίζουν μια ισχυρή συγγένεια για αμφότερα τα ετεροατο-
μικά κατιονικών και ανιονικών βαφών (Πίνακας 1). Ωστόσο, η ικανότητα ρόφησης για 
τη βασική χρωστική είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι για την όξινη χρωστική, λόγω των 
ιοντικών φορτίων των χρωστικών και το χαρακτήρα της αργίλου. Η διαδικασία ανταλ-
λαγής ιόντων κυριαρχεί στην προσρόφηση των χρωστικών σε ορυκτά αργίλου. Αυτό 
σημαίνει ότι η ικανότητα ρόφησης μπορεί να ποικίλει έντονα με το pH . Οι Al- Ghouti 
et al . (2003) έδειξαν ότι ο μηχανισμός προσρόφησης χρωστικής πάνω σε διατομίτη 
οφείλεται στην φυσική προσρόφηση (ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων) και στην 
παρουσία των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων (ανάλογα με το pH). Οι 
Espantaleon et αl. (2003) ανέφεραν ότι επιτεύχθηκε η ικανότητα προσρόφησης 360,5 
mg της χρωστικής / g από μπεντονίτη. Λόγω της υψηλής επιφάνειας του, ο μπεντονίτης 
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έχει προταθεί ως ένα καλό προσροφητικό υλικό για τη αφαίρεση βασικής βαφής . Πα-
ρόμοια αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί από Bagane και Guiza (2000). Διαπιστώθηκε 
ότι 1 g μπεντονίτη θα μπορούσε να προσροφά 300 mg basic blue 9. Έχει μελετηθεί 
επίσης, η προσρόφηση χρωστικών με καολινίτη, η οποία ήταν περίπου 20 φορές μεγα-
λύτερη από ό, τι αυτή της αλουμίνας (Harris et αl ., 2001) .  

Η χρήση των φυσικών πυριτικών προσροφητικών υλικών όπως silica beads, γυαλιών, 
αλουμινίτης, περλίτης και δολομίτη, σε λύματα αυξάνεται λόγω της αφθονίας, της δια-
θεσιμότητά και της χαμηλής τιμής που τα χαρακτηρίζουν. Μεταξύ των ανόργανων υ-
λικών, τα σφαιρίδια διοξειδίου του πυριτίου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
(Krysztafkiewicz et al, 2002 ; Crini και Morcellet, 2002 ; Woolard et al, 2002; Harris 
et al. 2001; Phan et al, 2000), λόγω της χημικής αντιδραστικότητας της υδρόφιλης επι-
φάνειας τους, που προκύπτει από την παρουσία των ομάδων σιλανόλης. Επίσης, η πο-
ρώδης υφή τους, η μεγάλη ειδική επιφάνεια και η μηχανική σταθερότητα, τα καθιστούν 
ελκυστικά ως προσροφητικά υλικά για απολύμανση . Ωστόσο, λόγω της χαμηλής αν-
θεκτικότητας προς τα αλκαλικά διαλύματα - η χρήση τους περιορίζεται σε pH μικρό-
τερο από 8 (Ahmed και Ram,1992) . Επιπλέον, οι επιφάνειες των πυριτικών υλικών 
περιέχουν όξινο σιλανόλης (μεταξύ άλλων επιφανειακών ομάδων) το οποίο προκαλεί 
μια ισχυρή και συχνά μη αναστρέψιμη προσρόφηση. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο 
να εξαλειφθούν τα αρνητικά χαρακτηριστικά αυτών των προσροφητικών.  

Οι ζεόλιθοι είναι εξαιρετικά πορώδη αργιλοπυριτικά υλικά με διαφορετικές δομές στην 
κοιλότητα. Οι δομές τους αποτελούνται από ένα αρνητικά φορτισμένο τρισδιάστατο 
πλαίσιο. Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία ζεόλιθων, πάνω από 40 φυσικά είδη. Ωστόσο, ο 
πιο άφθονος και εκτενέστερα μελετηθείς ζεόλιθος είναι ο κλινοπτιλόλιθος. Τα χαρα-
κτηριστικά και των ζεόλιθων έχουν μελετηθεί από τους Ghobarkar et αl. (1999). Η 
υψηλή ικανότητα ανταλλαγής ιόντων, το σχετικά υψηλό ειδικό εμβαδό της επιφάνειας 
τους, καθώς και η σχετικά χαμηλή τιμή τους, κάνουν τους ζεόλιθους ελκυστικά ως 
προσροφητικά μέσα . Η τιμή τους είναι περίπου US $ 0,03 0.12/kg, ανάλογα με την 
ποιότητα του ορυκτού (Babel and Kurniawan, 2003) . Οι ζεόλιθοι χρησιμοποιούνται 
ως εναλλακτικά υλικά σε περιοχές όπου απαιτούνται απορροφητικές εφαρμογές.  

Η Βάση Δεδομένων 

Μετά την ηλεκτρονική βιβλιογραφική επισκόπηση, δημιουργείται η βάση δεδομένων 
σύμφωνα με την οποία θα εργαστούμε προκειμένου να οδηγηθούμε στη βέλτιστη πο-
λυκριτηριακή επιλογή όπου θα εξάγουμε και το συμπέρασμα της έρευνας. Η βάση δε-
δομένων περιληπτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 1: Πρόσφατες αναφερθείσες ικανότητες προσρόφησης qm (mg/f) για τα φυ-
σικά υλικά

 

Λήψη Αποφάσεων 

Η λήψη αποφάσεων, όπως τυπικά περιγράφεται από ορισμένους συγγραφείς είναι η 
επιλογή μιας λύσης, μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων που έχουμε στη διάθεσή μας 
(Adair, 2010; Adam and Humphreys, 2008; Bianco, 2006; Corvalán et.al, 2000; 
Morçӧl, 2007). Αυτή, όμως, η άποψη παρουσιάζει τη λήψη αποφάσεων ως μια απλή 
εργασία. Στην ουσία, η λήψη αποφάσεων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και όχι μια 
απλή ενέργεια επιλογής μιας λύσης μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών. Υπάρχουν διάφο-
ρες μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων. Το ποια από αυτές θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, εξαρτάται κυρίως από 
τη φύση του προβλήματος και το σημείο στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε και να βελ-
τιώσουμε. Η πολυκριτηριακή ανάλυση, είναι μια από αυτές τις μεθόδους και θα της 
δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί το κυρίως τμήμα της εργασίας. Επίσης, 
δεδομένου ότι όλες οι γνωστές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα 
κατά τη λήψη των αποφάσεων, βασίζονται σε δείκτες, πριν από την παρουσίαση των 
παραπάνω μεθόδων, θα γίνει αναφορά στις σημαντικότερες ομάδες δεικτών προκειμέ-
νου να γίνει αντιληπτή η σημασία και ο ρόλος τους στη λήψη των αποφάσεων.  

Συμπέρασμα: Η Βέλτιστη Πολυκριτηριακή Επιλογή 

Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων μπορεί να ορισθεί ως μία συστηματική και 
μαθηματικά τυποποιημένη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από 
αντικρουόμενους στόχους. Η ικανοποίηση των στόχων αυτών δεν μπορεί να είναι πλή-
ρης. Οι διαθέσιμες επιλογές σε ένα τέτοιο πρόβλημα παρουσιάζουν άριστη επίδοση 
μόνο ως προς έναν ή περισσότερους – αλλά ποτέ ως προς όλους – τους στόχους, γιατί 
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τότε δε θα υπήρχε πρόβλημα απόφασης: η επιλογή που θα ικανοποιούσε μια τέτοια 
συνθήκη θα ήταν η άριστη. Είναι αναγκαίος λοιπόν ένας συμβιβασμός (Compromise) 
μεταξύ των αλληλοσυγκρουόμενων στόχων. Πρέπει δηλαδή ο υπεύθυνος για τη λήψη 
της απόφασης να επιλέξει τον ή τους στόχους, τους οποίους επιθυμεί να μεγιστοποιή-
σει, καθώς και τις αντισταθμιστικές απώλειες που είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ως 
προς τους υπόλοιπους στόχους. Η έννοια του συμβιβασμού και κατ’ επέκταση της συμ-
βιβαστικής λύσης – σε αντιδιαστολή προς την άριστη λύση – δηλώνει το χαρακτήρα 
των αποφάσεων – λύσεων, που αναζητούνται στα πολυκριτηριακά προβλήματα.  

Οι λύσεις αυτές είναι άριστες μόνο κατά την άποψη του ατόμου που αποφασίζει για 
την επιλογή. Η επιστημονική περιοχή της πολυκριτηριακής ανάλυσης περιλαμβάνει 
κατ’ αρχήν ένα θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο αναπτύσσεται η βασική λογική για την 
προσέγγιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Ακόμη προσδιορίζονται τα κύρια δομικά 
στοιχεία του προβλήματος και αναλύονται οι βασικές τους ιδιότητες. Με βάση αυτό το 
θεωρητικό υπόβαθρο έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος τεχνικών, κατάλληλων για την αντι-
μετώπιση ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη.  

Η λήψη απόφασης για την επιλογή καλύτερου φυσικού προσροφητικού υλικού για 
Basic Blue 9 (μπλε του μεθυλενίου) θα γίνει με τη βοήθεια της πολυκριτηριακής ανά-
λυσης. Η απλούστερη εκδοχή της πολυκριτηριακής μεθόδου είναι ο σχηματισμός του 
συνόλου [S1, S2,…Sm], όπου Sj (j = 1,2,3..,m) το σταθμισμένο άθροισμα των βαθμών 
αij που παίρνει κάθε μια υποψήφια για επιλογή εναλλακτική πρόταση j: Sj = w1* αij + 
…+ wn* αnj, όπου wi το η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου i (i= 1, 2,..n). Το άθροισμα 
της βαρύτητας όλων των κριτηρίων πρέπει να είναι 100%. Οι βαθμοί δίνονται σε προ-
καθορισμένη κλίμακα από 2 έως 8 με άριστα το μεγαλύτερο. Τα κριτήρια που λαμβά-
νονται υπόψη είναι η χωρητικότητα προσρόφησης (qm), το κόστος, η διαθεσιμότητα, η 
φιλικότητα στο περιβάλλον και η αξιοπιστία των φυσικών αυτών υλικών. Τα υλικά που 
θα διερευνηθούν είναι τρία, η άργιλος, το πυρίτιο και ο διατομίτης.  

Πίνακας 2: Πίνακας Επιλογής Καλύτερου Προσροφητικού Υλικού  

fi Κριτήρια wi Διατομί-
της 

αi1 

Πυρί-
τιο 

αi2 

Άργι-
λος 

αi3 

wi* 
αi1 

wi* 
αi2 

wi* αi3 

f1 ΠΡΟΣΡΟΦΗ-
ΤΙΚΗ ΧΩΡΗ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(qm) 

0,29 5,9 2,3 6,3 1,711 0,667 1,827 

f2 ΚΟΣΤΟΣ 0,23 3,1 4,6 7,2 0,713 1,058 1,656 

f3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ-
ΤΗΤΑ 

0,15 3,4 5,6 5,7 0,51 0,84 0,855 
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f4 ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ 

0,21 4,2 3,8 6,6 0,882 0,798 1,386 

f5 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 0,12 6,8 2,2 6,2 0,816 0,264 0,744 

  1 Άθροι-
σμα Sj: 

 4,632 3,627 6,468 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το καλύτερο υλικό για προσρόφηση Basic Blue 9 
(μπλε του μεθυλενίου), είναι η άργιλος.  

Η άργιλος, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παρουσιάζει υψηλή προσροφητική ικανότητα 
σε σχέση με το διατομίτη και πυρίτιο. Επίσης, η τρέχουσα τιμή της αργίλου στην α-
γορά, που είναι US $ 0,04 – 0,12 /kg, είναι μικρότερη από τις τρέχουσες τιμές των δυο 
άλλων υλικών, διατομίτη και πυρίτιο, που είναι US $ 4 – 8 /kg και US $ 1,1 – 1,2 
αντίστοιχα. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα των παραπάνω υλικών δεν είναι περιορισμένη. 
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η άργιλος βρίσκεται σε άφθονη ποσότητα σε χώρες 
της Μέσης Ανατολής, όπως στην Τουρκία, η οποία αποτελεί μια από τις γειτονικές 
χώρες της Ελλάδας. Το πυρίτιο βρίσκεται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως είναι 
η Γερμανία και η Αγγλία, από τις οποίες είναι επίσης εύκολη η εισαγωγή του. Αντίθετα, 
μεγάλα αποθέματα διατομίτη βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως στην Καλι-
φόρνια, Νεβάδα, Ουάσιγκτον και Όρεγκον, οπότε η διάθεση του προσροφητικού αυτού 
υλικού δεν είναι άμεση (http://www.eoearth.org).  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι Al-Ghouti Μ.Α. καθώς και οι Reyad A. 
Shawabkeha R.A. μελέτησαν την προσροφητική ικανότητα του διατομίτη για Basic 
Blue 9. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δείγματα του διατομίτη που χρησιμοποιήθηκαν, 
πλύθηκαν αρκετές φορές με απιονισμένο νερό, ξηράνθηκαν σε φούρνο 100ο C και στο 
τέλος τοποθετηθήκαν σε ξηραντήρα για να ψυχθούν. Δηλαδή, ο διατομίτης, πριν χρη-
σιμοποιηθεί ως προσροφητικό υλικό, τροποποιείται. Αυτό σημαίνει χρήση μεγάλης πο-
σότητας ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο συνεπάγεται περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ε-
πίσης, αν και η άργιλος, υποβάλλεται σε κάποιες τροποποιήσεις πριν τη χρήση του ως 
προσροφητικό μέσο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα τους Gürses A. and all, οι οποίοι 
μελέτησαν την ικανότητα προσρόφησης χρωστικής ουσίας Basic Blue, αναφέρουν ότι 
το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ξηραίνεται στον αέρα ενώ στη συνέχεια κοσκινίζεται. 
Αποφεύγεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η τροποποίηση του υλικού μπορεί 
να γίνει με φυσικό τρόπο, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Αντίθετα, όσον αφορά 
το πυρίτιο, το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί ως προσροφητικό μέσο, πρέπει να υποστεί 
κάποιες τροποποιήσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, οι επιφάνειες των πυριτίων, λόγω του υδρόφιλου χαρακτήρα τους, 
προσροφούν μόρια νερού. Για λόγο αυτό, οι επιφάνειες πρέπει να ξηραίνονται προκει-
μένου να απομακρυνθεί το νερό. Βασικά, το προσροφητικό ενεργοποιείται στους 80 ° 
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C για 12 h και στη συνέχεια ψύχεται σε ξηραντήρα (~ 4 ώρες). Όπως και στο διατομίτη, 
έτσι και στο πυρίτιο, για την τροποποίηση του υλικού και τη χρήση του ως προσροφη-
τικό μέσο, απαιτείται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού γίνεται χρήση φούρνου 
και ξηραντηρίου, με αποτέλεσμα περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς εκπέμπονται πε-
ρισσότερα αέρια του θερμοκηπίου και αυτό οδηγεί σε υπερθέρμανση του πλανήτη.  

Επίσης, όπως ο διατομίτης έτσι και η άργιλος χαρακτηρίζεται ως ένα αρκετά αξιόπιστο 
προσροφητικό υλικό για το μέλλον, καθώς σύμφωνα με τους A. Gürses,a, S. Karaca,b 
Ç. Do˘gar,c R. Bayrak,a M. Açıkyıldız,a aκαι M. Yalçına (2003), εμφανίζει πολύ καλές 
προσροφητικές ικανότητες για χρωστικές ουσίες. Αντίθετα το πυρίτιο, σύμφωνα με 
τους C.D. WoolardJ. Strong1, C.R. Erasmus (2002) (απαιτείται διόρθωση), δεν χαρα-
κτηρίστηκες ως ένα αρκετά αξιόπιστο και υποσχόμενο προσροφητικό υλικό, καθώς οι 
προσροφητικές του ικανότητες δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές για χρωστικές ου-
σίες.  
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Ηθική και Επιστήμη 

Καπουτσή Φωτεινή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, M.Sc. 

 fotinikap@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία αποτίμηση ερευνητικής εργασίας (project), που 
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015 στη Β΄ τάξη Λυκείου με θέμα «Ηθική 
και Επιστήμη». Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία (project) αποσκοπεί οι μαθητές 
να αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητα των βιοηθικών ζητημάτων. Στη διάρκειά της 
εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα με ποσοτική μεθοδολογία, που διερευνούσε σε δείγμα 
80 μαθητών της σχολικής μονάδας, την ευαισθητοποίησή των μαθητών απέναντι σε 
σύγχρονα διλήμματα βιοηθικής. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα 
ερωτηματολόγια ως ερευνητικά εργαλεία. Η διαδικασία σχεδίασης, επεξεργασίας των 
ερωτηματολογίων και τελική παρουσίαση αυτών σε power-point συντελέστηκε από 
τους ίδιους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές με την εποπτεία του αρμόδιου 
εκπαιδευτικού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Βιοηθική, κλωνοποίηση, πειραματόζωα, έκτρωση. 

Εισαγωγή 

Η ερευνητική εργασία παραπέμπει σε εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης, οι οποίες 
ξεκινούν με ευρύτερου ενδιαφέροντος ερωτήματα για τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο 
και προχωρούν με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία, που παρέχει στους 
μαθητές το Πρόγραμμα Σπουδών στη διερευνητική μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων, 
προκειμένου να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν και 
στη συνέχεια, με βάση τη νέα τους γνώση, να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα και 
να λάβουν αποφάσεις για πολύπλοκα ζητήματα. Έτσι, η γνώση συνδέεται αμεσότερα 
με τη ζωή και η μάθηση με την ενεργό δράση του μαθητή. 

Το παιδαγωγικό κέρδος είναι διπλό, καθότι οι μαθητές αποκτούν βαθιά γνώση σε 
επίπεδο λειτουργικής κατανόησης (βλ. Ματσαγγούρας 2001:142) για τα θέματα που 
μελετούν, ενώ, ταυτόχρονα, με τη συστηματική εμπλοκή τους σε τέτοιες διαδικασίες, 
αναπτύσσουν στάσεις και γνωστικο-μεθοδολογικές ικανότητες διερεύνησης θεμάτων 
και διαχείρισης αβέβαιων και συγκρουσιακών καταστάσεων διασφαλίζουν την 
αυτονομία σκέψης, μάθησης και δράσης των μαθητών, η οποία είναι απώτερο 
ζητούμενο της εκπαίδευσης.  

Οι ερευνητικές εργασίες του Λυκείου ακολουθούν την προσέγγιση της φθίνουσας 
καθοδήγησης για τα κοινά ερωτήματα που έχουν διαμορφωθεί στην Ολομέλεια του 
«Τμήματος Ενδιαφέροντος», διότι η καθοδηγούμενη διερεύνηση έχει αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματική (βλ. Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007). Εφαρμόζουν, 
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βέβαια, και την ελεύθερη διερεύνηση για τα ερωτήματα που πρόσθεσαν οι επιμέρους 
ομάδες στη δική τους προβληματική, εφόσον ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι έχουν τις 
απαιτούμενες δυνατότητες.  

Αναφορικά με τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις πηγές άντλησης των δεδομένων, στη 
μελέτη κοινωνικών θεμάτων η διερευνητική προσέγγιση χρησιμοποιεί συνδυαστικά 
την παρατήρηση και την καταγραφή, τα ερωτηματολόγια, τις δημοσκοπήσεις και τις 
συνεντεύξεις, αλλά και την ερμηνευτική μελέτη πρωτογενών πηγών που σχετίζονται 
με τα ερωτήματα του θέματος για να κατανοήσει και να εξηγήσει ατομικές ή ομαδικές 
επιλογές, στάσεις, συμπεριφορές, καταστάσεις και κοινωνικά προβλήματα. 

Μεθοδολογία 

Μέσω της ερευνητικής εργασίας, «Ηθική και Επιστήμη» οι μαθητές εξέτασαν βασικές 
αρχές της ηθικής φιλοσοφίας (τι είναι ηθική, επιστήμη, τεχνολογία), με έμφαση στα 
διλήμματα, που σχετίζονται με τις επιστημονικές εξελίξεις και τη σύγχρονη 
τεχνολογία. Διασαφήνισαν βασικές επιστημονικές έννοιες, που σχετίζονται με τη ζωή, 
την υγεία και την ανθρώπινη φύση. Διερεύνησαν ερωτήματα όπως:  

1. Πώς οι επιστημονικές ανακαλύψεις επηρεάζουν τον τρόπο που αξιολογούμε τα 
προβλήματα της ζωής μας και λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας; 

2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου στην υγεία και την 
καθημερινή μας ζωή; 

3. Πώς κρίνουμε το σωστό και το λάθος και τι συνεπάγεται η αναμέτρηση με τα 
όρια της ανθρώπινης φύσης;  

Με την ερευνητική εργασία «Ηθική και Επιστήμη», οι μαθητές ολοκλήρωσαν από 
κοινού με τους συμμαθητές τους μια έρευνα σχετικά με το βαθμό ευαισθητοποίησης 
των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου σε σύγχρονα διλήμματα βιοηθικής. Αυτενέργησαν 
και συνδημιούργησαν, αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες για να 
ευαισθητοποιήσουν τη σχολική τους κοινότητα σε ζητήματα όπως η έκτρωση, η 
κλωνοποίηση και τα πειράματα σε ανθρώπους και ζώα.  

Η μέθοδος εργασίας στην παρούσα ερευνητική εργασία στηρίχθηκε στο διαλεκτικό 
μοντέλο, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη διερευνητική μάθηση, ενώ 
προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, 
προβάλλοντας σχετικές έρευνες και ντοκιμαντέρ για το θέμα, αλλά και παράγοντας 
πρωτότυπο και ψυχαγωγικό υλικό για την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας με έναν 
ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Δουλεύοντας με επιμέρους στόχους σε υποομάδες 
αποφασίσαμε να κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις: σε πρώτο επίπεδο να εξακριβώσουμε 
τι γνωρίζουν οι μαθητές για τα βιοηθικά ζητήματα και σε δεύτερο επίπεδο, με την 
παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας μέσω power-point και windows movie maker, 
να ενημερωθεί σχετικά το σχολείο. Έτσι, όσον αφορά την πρώτη κατεύθυνση 
αποφασίσαμε να διαμορφώσουμε ερωτηματολόγιο με σύγχρονα διλήμματα βιοηθικής 
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και να το μοιράσουμε στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, ώστε να διερευνήσουμε 
τον βαθμό ευαισθητοποίησής τους. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, κατά την τελική 
παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών, οι μαθητές ενημέρωσαν τη σχολική κοινότητα 
για την έρευνα, που κάθε ομάδα ξεχωριστά είχε αναλάβει καθώς και για τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, που οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου είχαν 
συμπληρώσει . 

Η βασική επιδίωξη με αυτή μας τη μεθοδολογική γραμμή υλοποίησης του 
προγράμματος ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας των μελών της ομάδας και 
η διαμόρφωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, που θα συνεχιστούν και μετά το πέρας 
του σχολικού προγράμματος. Απώτερος στόχος μας ήταν η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των εφήβων και των οικογενειών τους σε σύγχρονα ζητήματα 
βιοηθικής, μετατρέποντάς τους σε ενεργούς και υποψιασμένους πολίτες με κριτήρια 
ποιότητας στις επιλογές τους. 

Εμπειρική έρευνα με ποσοτική μεθοδολογία  

Πιο συγκεκριμένα, η βιοηθική είναι ένας νέος κλάδος, ο οποίος δημιουργήθηκε 
εξαιτίας της ραγδαίας βιοτεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της ιατρικής, της 
βιολογίας και της βιοιατρικής. Η εν λόγω επιστήμη διερευνά ηθικά ζητήματα και 
ερωτήματα που αφορούν κυρίως τα δικαιώματα ασθενών, σχέσεις ιατρού-ασθενή και 
νοσηλευτικού προσωπικού, την έκτρωση, την ανθρώπινη κλωνοποίηση, την 
ευθανασία, τις μεταμοσχεύσεις, την ευγονία καθώς και άλλα βιοτεχνολογικά και 
γενετικά θέματα. Η «βιοηθική» ισορροπεί τον επιστημονικό προσανατολισμό της 
ιατρικής με τις ανθρώπινες αξίες και έχει στόχο όχι μόνο τη δημιουργία και στήριξη 
αρχών, αλλά και την καλύτερη κατανόηση των αρχών αυτών. Οι βασικές αρχές της 
βιοηθικής είναι: σεβασμός της αυτονομίας, μη βλάβη συνανθρώπου, ευεργεσία, 
δικαιοσύνη. 

Όσον αφορά την ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σύνολο 80 τυχαίων μαθητών 
της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου με συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου, τις 
απαντήσεις του οποίου οι μαθητές της ερευνητικής εργασίας επεξεργάστηκαν 
στατιστικά. Το ερωτηματολόγιο περιελάβανε τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

1. Είναι σωστό να επιλέγουν οι γονείς το φύλο του παιδιού του; (Πίτα 1)  
2. Αν είχατε τη δυνατότητα θα επιλέγατε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του 

παιδιού σας (χρώμα ματιών – δέρματος - μαλλιών κτλ); (Πίτα 2) 
3. Αν παρουσιαστούν ανεπανόρθωτα προβλήματα υγείας, κατά την κύηση στο 

έμβρυο (π.χ. σύνδρομο down, μεσογειακή αναιμία, κληρονομικές ασθένειες) 
θεωρείτε επιτρεπτό η μητέρα να κάνει έκτρωση; Αιτιολογήστε την απάντησή 
σας. (Πίτα 3) 

4. Αν δεν είχατε άλλη πηγή εισοδήματος θα δεχόσασταν να συμμετάσχετε σε ένα 
πείραμα, του οποίου οι επιπτώσεις στην υγεία σας θα σας ήταν άγνωστες; (Πίτα 
4) 
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5. Τι πιστεύετε για την «ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ»; Αν σας δινόταν στο μέλλον η 
δυνατότητα να κλωνοποιήσετε τον εαυτό σας, θα το επιχειρούσατε και γιατί; 
(Πίτα 5) 

6. Είναι σωστό να χρησιμοποιούνται τα ζώα ως πειραματόζωα ανεξάρτητα από 
τους κινδύνους που υπάρχουν για τη ζωή τους; (Πίτα 6) 

7. Ποιες εναλλακτικές θα προτείνατε προκειμένου να μην χρησιμοποιούνται τα 
ζώα ως πειραματόζωα από τις εταιρείες; Δώστε σύντομη απάντηση. Τα 
αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται στις παρακάτω πίτες: 

  

 Πίτα 1 Πίτα 2 

  

 Πίτα 3 Πίτα 4 

  

 Πίτα 5 Πίτα 6 

Συμπεράσματα 

Από τη μελέτη των παραπάνω διαγραμμάτων παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 91%, οι 
μαθητές πιστεύουν ότι δεν είναι σωστό οι γονείς να επιλέγουν το φύλο του παιδιού 
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τους. Ενώ, το 74% των μαθητών, ακόμα και αν είχε τη δυνατότητα, δεν θα επέλεγε τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά του παιδιού τους (χρώμα ματιών, δέρματος, μαλλιών). Στην 
ερώτηση, αν παρουσιαστούν ανεπανόρθωτα προβλήματα υγείας κατά την κύηση στο 
έμβρυο (π.χ. σύνδρομο down, μεσογειακή αναιμία, κληρονομικές ασθένειες), θεωρείτε 
επιτρεπτό η μητέρα να κάνει έκτρωση, το 47% των μαθητών απάντησε αρνητικά και 
το 40% θετικά. Όσοι απάντησαν αρνητικά, υποστήριξαν ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα 
στη ζωή και υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθος διάγνωσης. Ενώ, όσοι απάντησαν 
θετικά, υποστήριξαν ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της μητέρα, με τη 
διατήρηση της κύησης καθώς και ότι το παιδί θα υποφέρει στη ζωή του, εφόσον η 
κοινωνία δεν μπορεί να το υποστηρίξει, με συνέπεια τη ψυχική ταλαιπωρία και το 
υψηλό κόστος για τη συντήρηση ενός παιδιού με επιβαρυμένη υγεία. Στην ερώτηση, 
αν δεν είχατε άλλη πηγή εισοδήματος θα δεχόσασταν να συμμετάσχετε σε ένα πείραμα 
του οποίου οι επιπτώσεις στην υγεία σας θα σας ήταν άγνωστες, το 64% των μαθητών 
απάντησε αρνητικά, το 9% θετικά, ενώ το 25% ίσως. Όσον αφορά την κλωνοποίηση 
και την ερώτηση, αν σας δινόταν στο μέλλον η δυνατότητα να κλωνοποιήσετε τον 
εαυτό σας θα το επιχειρούσατε, το 60% απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι η 
κλωνοποίηση είναι αντίθετη με τη θρησκεία, ενώ καταλύει τη μοναδικότητα του 
ανθρώπου και πως οι κλώνοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ανήθικους σκοπούς και 
συμφέροντα. Το 25% που απάντησε «Ναι» στην κλωνοποίηση, υποστήριξε ότι οι 
κλώνοι θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι στις ιατρικές μελέτες και στις 
μεταμοσχεύσεις οργάνων. Εν κατακλείδι, στην ερώτηση, αν είναι σωστό να 
χρησιμοποιούνται τα ζώα ως πειραματόζωα, ανεξάρτητα από τους κινδύνους που 
υπάρχουν για τη ζωή τους, το 66% απάντησε αρνητικά και το 21% θετικά. Οι μαθητές 
πρότειναν και εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να μην χρησιμοποιούνται τα ζώα ως 
πειραματόζωα, όπως πειράματα σε φυτά, εθελοντές, μικροοργανισμούς ή πειράματα 
με χρήση υπολογιστών και ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων. 
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Μεταμοντέρνες θεωρίες και εκπαιδευτική πολιτική-Κριτική Παιδαγωγική και 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Τσαμήτρου Ιφιγένεια 
ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική 

tsiamiifis@gmail.com 

Περίληψη 

Στη μεταμοντέρνα εποχή oι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζουν την 
αναγκαιότητα ενός διαφορετικού τύπου σχολείου εναρμονισμένου με τις  εξελίξεις  που 
συντελούνται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και την πρόοδο  της τεχνολογίας. Τα 
νέα δεδομένα που αναδύονται στον τομέα της εκπαίδευσης επιδρούν με καταλυτικό 
τρόπο επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά και τον σχεδιασμό των  
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Η παρούσα εργασία εξετάζει πως οι μεταμοντέρ-
νες θεωρίες και η Κριτική Παιδαγωγική μπορούν να εφαρμοστούν στα σύγχρονα ανα-
λυτικά προγράμματα και να διαμορφώσουν πολίτες ικανούς να ανταπεξέρχονται στις  
απαιτήσεις της εποχής μας. 

Λέξεις-Κλειδιά: ριζοσπαστικός, χειραφέτηση, μεταμοντέρνος, αναλυτικά προγράμ-
ματα, Κριτική Παιδαγωγική 

Εισαγωγή 

Η γενικότερη κοινωνική-οικονομική και πολιτισμική κρίση που διανύουμε και η συνα-
κόλουθη κρίση αξιών και στόχων, επιφέρουν, όπως είναι φυσικό, κρίση στο εκπαιδευ-
τικό χώρο. Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι επιτακτική η ανάγκη  να διασφαλιστούν οι ίσες  
ευκαιρίες στη μόρφωση και αυτό θα πρέπει να αποτελεί ίδιον κάθε δημοκρατικής κοι-
νωνίας η οποία προτάσσει στο προσκήνιο τις ανάγκες του πολίτη. 

Ένα καίριο ερώτημα που τίθεται επιτακτικά στη σημερινή εποχή είναι το κατά πόσο η 
κοινωνία  δίνει ή είναι σε θέση να δώσει ίσες ευκαιρίες οικοδόμησης της γνώσης σε 
όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως αλλά και το κατά πόσο αυτές οι γνώσεις είναι δυνατόν να 
συμβάλλουν στην διαμόρφωση ατόμων και κατ’ επέκταση πολιτών που διαθέτουν ο-
λόπλευρα ανεπτυγμένες και αυτόνομες προσωπικότητες , κριτική σκέψη και ρηξικέ-
λευθες ιδέες, ώστε να αλλάξουν εκ θεμελίων την κοινωνία. 

Μεταμοντέρνες θεωρίες και εκπαιδευτική πολιτική 

Η κοινωνία επιλέγει, ταξινομεί, κατανέμει, μεταδίδει και αξιολογεί την εκπαιδευτική 
γνώση ως βασικό συντελεστή της δομής της εμπειρίας και ο τρόπος με το οποίο συντε-
λείται αυτό αντανακλά την κατανομή της εξουσίας και τις αρχές του κοινωνικού ελέγ-
χου. Η επίσημη εκπαιδευτική γνώση πραγματοποιείται μέσα από τρία συστήματα μη-
νυμάτων. Το πρώτο είναι το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο ορίζει αυτό που θεωρεί 
έγκυρη γνώση, το δεύτερο είναι η παιδαγωγική, που ορίζει αυτό που θεωρείται έγκυρη 
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μετάδοση γνώσης και το τρίτο είναι η αξιολόγηση, η οποία ορίζει αυτό που θεωρείται 
έγκυρη πραγμάτωση της γνώσης από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Η σχέση που ε-
νυπάρχει ανάμεσα στη σκοπιμότητα και το βαθμό ικανοποίησης των στόχων ενός εκ-
παιδευτικού συστήματος διαφέρει σε κάθε χρονική περίοδο (Bernstein, 1991:62-64). 

Στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς ποικίλες θεωρίες . Ει-
δικότερα, τα τελευταία είκοσι χρόνια  μια πιο ριζοσπαστική θεώρηση της εκπαίδευσης 
εξετάζει τα σχολεία αφενός μέσα από το ιστορικό τους πλαίσιο και αφετέρου ως ανα-
πόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και πολιτικού ιστού που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη 
κυρίαρχη κοινωνία. Αξιοποιεί τα νέα βήματα που έγιναν στο χώρο της κοινωνικής θε-
ωρίας και αναπτύσσει νέες κατηγορίες σε επίπεδο έρευνας και νέες μεθοδολογίες αλλά 
δε συνιστά ένα ομοιογενές σύνολο ιδεών. 

Η παραγωγή γνώσης τίθεται στο επίκεντρο της αγοράς, ποσοτικοποιεί όλες τις μορφές 
της, ιδιωτικοποιεί τις κοινωνικές σχέσεις, από-ιστορικοποιεί τη μνήμη και στα πλαίσια 
του σχολείου, γίνεται εργαλειακή αποτελώντας τη νέα προνομιακή μορφή κεφαλαίου 
που ελέγχεται από τους πολιτικούς υπό την καθοδήγηση πάμπλουτων εταιρικών ελίτ 
και θρησκευτικών φονταμενταλιστών (Ζεμπύλας,2011). Μια κοινωνία η οποία περιο-
ρίζει την εκπαιδευτική της πολιτική στις πραγματιστικές επιδιώξεις του κεφαλαίου, δη-
μιουργεί υποχρεωτικά δομές, οι οποίες αναισθητοποιούν τις κριτικές ικανότητες των 
μαθητών προκειμένου να επιβάλλει την απαραίτητη για την αυτοσυντήρησή της κοι-
νωνική τάξη πραγμάτων. Η εργαλειακή προσέγγιση οδηγεί στη ανάπτυξη λειτουργικά 
εγγράμματων που μπορούν να ανταποκρίνονται με ικανοποιητικό τρόπο  στη σύγχρονη 
κοινωνία  (Macedo,2010: 449-450). Λαμβάνοντας υπόψη τη μεροληπτική φύση που 
χαρακτηρίζει τη μάθηση η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να δεσμευτεί, για να ανα-
πτύξει μορφές κοινοτικής ζωής που να λειτουργούν με βάση τις αρχές της αδελφοσύ-
νης, της ελευθερίας και της ισότητας (Giroux, 2010). 

Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της εποχής, των ραγδαίων κοινωνικών και οικονομικών 
εξελίξεων καθώς και την ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας κρίνεται σκό-
πιμο να εξασφαλιστούν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος εκείνες οι συνθή-
κες όπου θα παρέχουν τη δυνατότητα στο μαθητή να αναπτύξει μια ισχυρή προσωπι-
κότητα με υψηλή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική 
ικανότητα, με θετική διάθεση τόσο για συνεργασία όσο και για αυτενέργεια. Να δια-
μορφώσει δηλαδή μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη με αν-
θρωπιστικές αρχές και απαλλαγμένη από κάθε είδους θρησκευτικών και πολιτισμικών 
προκαταλήψεων (Ζεμπύλας, 2011). 

Οι μεταμοντέρνες θεωρίες έχουν αναδείξει την ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων, στά-
σεων και  αξιών οι οποίες θεωρούνται θεμελιώδεις καθώς αφορούν το σεβασμό του 
Άλλου, τη διαπαιδαγώγηση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καλλιέργεια στη συνεργα-
σία, το ανοικτό πνεύμα, τη συστράτευση, τη συνέπεια λόγων και έργων, την αλληλεγ-
γύη, την αρμονική ένταξη των παιδιών των μεταναστών στο σχολείο. Τα παραπάνω 
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θεωρούνται σημαντικά προκειμένου να καλλιεργηθεί η αναγκαία ασφάλεια που θα ε-
ξασφαλίσει τη δυνατότητα στο αξιακό σύστημα να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται, να 
είναι ανοικτό και να μην ακυρώνεται από το φόβο. Με άλλα λόγια, καθιστά την εκπαι-
δευτική διαδικασία  μια ζωντανή διαδικασία και αβίαστη, αντίβαρο στις αυταρχικές 
αντιλήψεις και ιδεολογίες,  ώστε κάθε μαθητής να διαμορφώσει το δικό του αξιακό 
σύστημα το οποίο είναι σύμφυτο με τις αρχές του ανθρωπισμού (Αλαχιώτης, 2002). Η 
εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει το όχημα για το μετασχηματισμό της 
κοινωνίας μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας και την κριτική εξέταση των δεδο-
μένων της σύγχρονης πραγματικότητας. 

Κριτική παιδαγωγική 

Η Κριτική Θεωρία αναπτύχθηκε υπό της επίδραση της φιλοσοφικής και κοινωνικής 
θεωρίας της Σχολής της Φρανκφούρτης και αποτέλεσε μια κριτική επανεξέταση του 
Μαρξισμού. Επεσήμανε την ανάγκη λύτρωσης της ατομικής συνείδησης από την κυ-
ρίαρχη ιδεολογία που  χειραγωγεί το λαό. Η ιδέα αυτή αξιοποιήθηκε από τους παιδα-
γωγούς που έκαναν λόγο για τον χειραφετητικό ρόλο της εκπαίδευσης (Ζεμπύλας, 
2011β). Οι θεωρητικοί της Κριτικής Παιδαγωγικής αποβλέπουν στην ενίσχυση των α-
δύναμων και επιδιώκουν να μετασχηματίσουν τις κοινωνικές ανισότητες. Οι εκπαιδευ-
τικοί θα πρέπει να αντιληφθούν τον τρόπο σύνδεσης της γνώσης και της εξουσίας και 
να διαμορφώσουν κριτικούς και ενεργούς πολίτες (McLaren, 2010:280-281). 

Κατά την ανάπτυξη της Κριτικής Θεωρίας εντοπίζονται τρεις φάσεις εκ των οποίων η  
πρώτη τοποθετείται χρονολογικά περίπου τη δεκαετία του 1930 και είχε τα χαρακτη-
ριστικά μιας κοινωνικό-ψυχολογικής θεωρίας. Η δεύτερη φάση είναι αυτή της κριτικής 
του εργαλειακού λόγου. Η τρίτη φάση συντέλεσε στην αναδιατύπωση της έννοιας της 
πράξης και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κριτικής Παιδαγωγικής, η ο-
ποία έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 
1980 εξαιτίας της κοινωνικό-πολιτικής δυσαρέσκειας των μεσαίων και χαμηλών κοι-
νωνικό-οικονομικών στρωμάτων. Ενώ λοιπόν η εκπαίδευση μέχρι εκείνη τη στιγμή 
στηριζόταν σε θεωρίες για το άτομο, συντελείται η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις 
αλλαγές που υφίσταται η  κοινωνία (Ζεμπύλας, 2011β). Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό 
ρεύμα με βασικούς θεμελιωτές σε ένα πρώτο επίπεδο τον Henry Giroux, τον Michael 
Apple και σε ένα δεύτερο, τον Peter Maclaren που στηρίχτηκε στις απόψεις του Freire, 
του Gramsci, του Dewey. 

Ακρογωνιαίος λίθος της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι η χειραφέτηση όλων των συμ-
μετεχόντων μέσα από διαδικασίες αυτοστοχασμού και αναστοχασμού, η σύζευξη του 
πρακτικά αναγκαίου και του αντικειμενικά δυνατού (Habermas, 1990) καθώς και η α-
νάπτυξη της κριτικής συνείδησης που παρέχει στο άτομο η δυνατότητα αμφισβήτησης 
του κατεστημένου και οι εναλλακτικοί τρόποι ερμηνείας της πραγματικότητας (Χατζη-
γεωργίου, 2001). Το υποκείμενο αποκτά συνείδηση της εσωτερικευμένης θεωρίας του 
και τη μετατρέπει μέσω της μόρφωσης σε πρακτική δύναμη (Habermas, 1990). Συνιστά 
ένα πολιτικό και ηθικό έργο και όχι μια τεχνική, φωτίζει τις σχέσεις ανάμεσα στη 
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γνώση και  στην εξουσία, εφιστά την προσοχή σε ζητήματα που αφορούν το ποιος έχει 
τον έλεγχο πάνω στις συνθήκες για την παραγωγή της γνώσης, τις αξίες και τις δεξιό-
τητες. Φωτίζει πώς η γνώση,  οι ταυτότητες και η εξουσία είναι κατασκευασμένα σε 
συγκεκριμένα σύνολα κοινωνικών σχέσεων (Giroux, 2013).  

 Η  έννοια της κριτικής σκέψης έχει υποστεί την ουδετεροποίηση από τους κύκλους 
των συντηρητικών, έχουν δηλαδή αφαιρεθεί όλα τα ίχνη της πολιτικής και πολιτισμι-
κής διάστασης προτρέποντας τους μαθητές τι  να κάνουν, για  να επιτύχουν στο σκληρό 
ανταγωνιστικό κόσμο (McLaren, 2010: 283). Οι θεωρητικοί επιδιώκουν την ενίσχυση 
των αδύναμων και το μετασχηματισμό των κοινωνικών ανισοτήτων (McLaren, 2010). 
Εκλαμβάνουν τις σχολικές μονάδες ως κοινωνικούς χώρους οι οποίοι συμβάλλουν στη 
δόμηση των εμπειριών των υποτελών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, απορρίπτο-
ντας κατά αυτό τον τρόπο τους παραδοσιακούς τρόπους ερμηνείας της σχολικής απο-
τυχίας. Επαναπροσδιορίζουν τα αίτια και τη σημασία της αντίπαλης συμπεριφοράς, η 
οποία σχετίζεται με την ηθική και πολιτική ανικανότητα που διέπει τις σύγχρονες δυ-
τικές κοινωνίες (Giroux, 2010: 113-114). 

Η Κριτική Παιδαγωγική εφιστά την προσοχή στο τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο 
σχολικό περιβάλλον εγείροντας ερωτήματα αναφορικά με το τι έχει μεγαλύτερη αξία 
και σημασία για τη γνώση, τι είναι αυτό που πρέπει να επιδιώκει και να προσδοκά το 
άτομο, και τι σημαίνει να ξέρεις  να κατακτάς τη γνώση. Ακόμα πιο σημαντικό και 
κρίσιμο είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο τρόπο που μαθαίνει κανείς και στο 
τρόπο που ενεργεί ως μεμονωμένη μονάδα αλλά και ως κομμάτι του κοινωνικού συνό-
λου (Giroux, 2013). 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Κριτική Παιδαγωγική 

Το Αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων  εκφράζει τους σκοπούς, τους στόχους και τις 
επιδιώξεις της εκπαίδευσης όπως προκύπτουν από τις επίσημες διατάξεις της Πολι-
τείας.  Βρίσκεται σε όλες τις χώρες στο επίκεντρο, καθώς αποτελεί μια θεμελιώδη διά-
σταση της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Μαζί με τα σχολικά εγχειρίδια περιλαμβάνουν  
το σύνολο της σχολικής μόρφωσης και αποτελούν τον καθρέφτη του επιπέδου της παι-
δείας και του πολιτισμού ενός λαού. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου στηρίζεται 
στην επιτυχή σύνταξη και λειτουργία του αναλυτικού προγράμματος (Γερογιάννης και 
Μπούρας, 2007). Η  στοχοθεσία του Αναλυτικού Προγράμματος αποτελεί το καθρέ-
φτισμα των πολιτικών προθέσεων και επιλογών της εκάστοτε εξουσίας οι οποίες δια-
μορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική σε κάθε χώρα (Αpple, 1986).  

Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς πρεσβεύει και επισημαίνει η κριτική παιδαγωγική  
θα πρέπει να γίνει σε ένα πρώτο επίπεδο η διάκριση μεταξύ της συντηρητικής αντίλη-
ψης για τη διδασκαλία και της προοδευτικότητας της κριτικής παιδαγωγικής. Η διδα-
σκαλία για τους συντηρητικούς συνιστά ένα σύνολο στρατηγικών και δεξιοτήτων οι 
οποίες πρέπει να αξιοποιούνται από τη μεριά του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία 
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ενός γνωστικού αντικειμένου προκειμένου η διδασκαλία να σχετίζεται με την κατάρ-
τιση. Από την άλλη πλευρά η κριτική παιδαγωγική πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πολιτικό 
και ηθικό έργο και όχι μια τεχνική.  

Η Κριτική Παιδαγωγική αντιλαμβάνεται τη γνώση όχι ως μεταφορά έτοιμων «πακέ-
των» αλλά ως παραγωγή νέας γνώσης από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του από 
κοινού. Η θεωρία δοκιμάζεται και δείχνει τα όρια και τις δυνατότητές της στην πράξη 
ενώ συχνά μπορεί να παραχθεί εξ ολοκλήρου στην πράξη. Η κριτική παιδαγωγική α-
ναδεικνύει λοιπόν την ανάγκη να διδαχθούν οι μαθητές όχι μόνο να σκέφτονται αλλά 
και  να έχουν επίγνωση της κοινωνικής και ατομικής ευθύνης, να είναι δηλαδή υπεύ-
θυνοι για τις πράξεις τους στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας. Να είναι ενεργοί 
πολίτες που μπορούν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις δυνατότητες της δημοκρα-
τικής δημόσιας ζωής (Giroux, 2013). 

Η διδασκαλία θα πρέπει να αποτελεί μια πολιτική πράξη η οποία να αποβλέπει στην 
κοινωνική αλλαγή (Φρειρε, 1977). Η ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης είναι εναρμο-
νισμένη με την κοινωνική αναδόμηση όπου ο στόχος ενός αναλυτικού προγράμματος 
είναι να παρουσιάσει στους μαθητές τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και 
μέσα από τη συζήτηση και την κοινωνική συναίνεση να οραματιστούν μοντέλα της 
μελλοντικής κοινωνίας με τη συμβολή του εκπαιδευτικού. Ο δάσκαλος θα πρέπει να 
ωθήσει το μαθητικό δυναμικό στην αμφισβήτηση των κρατουσών ιδεών της κοινωνι-
κής πραγματικότητας ενώ συνάμα να τους καθοδηγήσει στην ανάπτυξη της κριτικής 
συνείδησης (Χατζηγεωργίου, 2001). Η αλλαγή στο τρόπο προσέγγισης της διδασκα-
λίας αποσκοπεί σε αυτό που ο Giroux χαρακτήρισε ως «χειραφετητική αγωγή» και η 
οποία στοχεύει στη διέγερση του πάθους, της φαντασίας, και της σκέψης των μαθητών 
προκειμένου να καταστούν ικανοί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις κοινωνικοοικονο-
μικές και πολιτικές δυνάμεις (Giroux, 1983). 

Κατά τον Henry Giroux το αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι διευρυμένο, ώστε 
να περιλαμβάνονται σε αυτό και δράσεις των ατόμων της τοπικής κοινότητας. Με αυτό 
τον τρόπο θα είναι σε θέση οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτιστική υπευ-
θυνότητα αλλά και να  προβληματιστούν  για τους κοινωνικούς θεσμούς, να  ασκήσουν 
κριτική σε καθετί που δεν ανταποκρίνεται στα ιδανικά και τις αξίες τους. Με άλλα 
λόγια αυτό που προτείνει ο Giroux είναι να μπει η σύγκρουση στο αναλυτικό πρό-
γραμμα με πρωταγωνιστές τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι απόψεις των μαθητών σχη-
ματίζονται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Όταν ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει κριτικό 
πνεύμα και το εμφυσά σε αυτούς τότε τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης (Χατζηγεωργίου, 2001). 

Η Κριτική Παιδαγωγική μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και να τοποθετήσει το μαθητή στο κέντρο της 
μαθησιακής διαδικασία όχι κατ’ επίφαση όπως συμβαίνει σήμερα αλλά επί της ουσίας. 
Μια τέτοια  κατεύθυνση στα προγράμματα σπουδών μπορεί να διαμορφώσει τους αυ-
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ριανούς πολίτες που δε θα είναι απλώς πειθήνια όργανα της κοινωνίας και διεκπεραιω-
τές εντολών εκ των άνωθεν αλλά ριζοσπαστικά μυαλά που με τη δύναμη που τους πα-
ρέχει η γνώση θα αναμορφώσουν την κοινωνία συμβάλλοντας στην πρόοδο της ασκώ-
ντας κριτική σε κάθε είδους πρακτικές χειραγώγησης και αλλοτρίωσης του ανθρώπου 
και εμβαθύνοντας στο πυρήνα των προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας. Η επιδίωξη 
ενός τέτοιου μοντέλου είναι η διαπαιδαγώγηση πολιτών με κοινωνική συνείδηση και 
κριτικό στοχασμό (Freire, 1974). 

 Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι τα αναλυτικά προγράμματα 
δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως κάτι απαραβίαστο. Σε αυτή την κατεύθυνση η διαρκής 
αξιολόγηση παίζει ουσιώδη ρόλο με δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν κατά αυτό 
τον τρόπο να δουν αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται. Πρωτίστως  λοιπόν, θα 
πρέπει να προηγηθεί η αξιολόγηση του πλαισίου, στο οποίο λαμβάνει χώρα η πρακτική 
κι έπειτα να υπάρξει ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης (Freire, 2006). 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η Κριτική Παιδαγωγική θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα μέσα από εναλλακτικούς τρό-
πους σχεδιασμού προκειμένου να κατακτήσει το άτομο τη γνώση μέσα από τη σύγ-
χρονη εκπαίδευση και να αναπτυχθεί ο κριτικός στοχασμός και η κριτική συνείδηση. 
Η διαδικασία αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις αρχές της 
Κριτικής Παιδαγωγικής καθιστά εφικτή τη διαμόρφωση ενός πολίτη ο οποίος δεν είναι 
παθητικός δέκτης των υφιστάμενων καταστάσεων αλλά ένας ριζοσπαστικός άνθρωπος 
που ασκεί κριτική σε κάθε είδους πρακτικές χειραγώγησης και αλλοτρίωσης του αν-
θρώπου. Ένα άτομο που είναι σε θέση να  εισχωρήσει στην ουσία των προβλημάτων 
που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Ο μαθητής θα πρέπει να τίθεται το επίκεντρο 
της μαθησιακής διαδικασίας, να εκφράζει τις αντιλήψεις οι οποίες πηγάζουν από το 
ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
να προσπαθεί να τις αναμορφώσει σε μια ριζοσπαστική κατεύθυνση. Για να επιτευ-
χθούν όλα αυτά χρειάζονται αναλυτικά προγράμματα τα οποία θα εξαρτώνται από τις 
ανάγκες των μαθητές και δε θα εκφράζουν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, η οποία 
έχει ανάγκη από ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό με αποσπασματικές γνώσεις ώστε να 
είναι εύκολα χειραγωγήσιμο. Γιατί όπως σημειώνει και ο Μπρεχτ σε ένα ποίημα του: 

«Μη λες πολύ συχνά ότι έχεις δίκιο, δάσκαλε! 
Άσε να το δουν κ’ οι μαθητές! 
Μην πιέζεις πολύ την αλήθεια, 
Δεν το αντέχει. 
Άκουγε όταν μιλάς!» 

Επίλογος 

Η σύγχρονη μετανεωτερική εποχή οδήγησε ρηξικέλευθες αλλαγές στο τομέα της Παι-
δαγωγικής και η εκπαίδευση έχει μετατοπιστεί σε σημαντικό βαθμό από τη σφαίρα του 
δημόσιου τομέα στη σφαίρα του ιδιωτικού. Το δεδομένο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
επιδρά στο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σημερινό σχολείο (Giroux, 2009). Το 
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σημερινό σχολείο παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά την πλήρη προετοιμασία των 
μαθητών, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το πολιτι-
σμικό, το κοινωνικό και κυρίως το οικονομικό κεφάλαιο του κάθε μαθητή διαμορφώνει 
μια στάση ζωής που ενισχύεται από μέρους του εκπαιδευτικού συστήματος και κατ’ 
επέκταση ευνοεί την παθητικότητα και τον ευνουχισμό της κριτικής σκέψης 

Κατά συνέπεια, κρίνεται  αναγκαία η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος κα-
θώς ο ρόλος του πλέον δεν είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών που να δρουν για το 
ατομικό και κοινωνικό συμφέρον αλλά μιας χειραγωγημένης μάζας η οποία  ενστερνί-
ζεται με παθητικό τρόπο τη ρητορική των φιλελεύθερων αρχών της αγοράς (Σακελλα-
ρίου, Ζεμπύλας & Πέτρου, 2010). Είναι σημαντική η υιοθέτηση παιδαγωγικών πρακτι-
κών που να συνάδουν με το σημερινό κοινωνικό συγκείμενο και να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των μαθητών. Η  διεργασία της μάθησης τίθεται στο επίκεντρο της αν-
θρώπινης υπόστασης και αποτελεί θεμέλιο λίθο τόσο της ανάπτυξης του κάθε ατόμου 
ξεχωριστά όσο και της διαμόρφωσης των σχέσεων του ανθρώπου με την ευρύτερη κοι-
νωνία. Η μαθησιακή διαδικασία είναι συνυφασμένη με τον τρόπο με τον οποίο τα ά-
τομα αναπτύσσονται σε συνάρτηση τόσο με το κοινωνικό όσο και με το  φυσικό  τους 
περιβάλλον. Συνεπώς, η μαθησιακή διαδικασία  συνιστά μια πολύπλοκη υπόθεση, η 
οποία αποτελεί αντικείμενο συνεχούς διερεύνησης. Συμβάλλει στο μετασχηματισμό 
της συμπεριφοράς μέσα από τη βιωμένη εμπειρία, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλ-
λον και επιτρέποντας την προσαρμογή του ατόμου στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

Η Κριτική Παιδαγωγική μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση νεανικών συνειδήσεων 
οι οποίες να διαπερνώνται από ριζοσπαστικές ιδέες ενώ παράλληλα τους παρέχει την 
δυνατότητα να χειραφετηθούν και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία  
διεκδικώντας το μερίδιό τους στη μόρφωση και τη ψυχοσωματική τους καλλιέργεια. 
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Περίληψη 

Το προτεινόμενο θέμα είναι ‘Οικονομική και Τεχνική Ανάλυση Διαδικασιών για την 
αξιοποίηση παραπροϊόντων με μεθόδους Βιομηχανικής Οικολογίας (Industrial Ecol-
ogy)’.Οι βασικοί λόγοι που με ώθησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου 
είναι (i) το ενδιαφέρον μου για την επιστημονική περιοχή της Διαχείρισης του Περι-
βάλλοντος και ιδιαίτερα της προστασίας του από την βιομηχανική ρύπανση, χρησιμο-
ποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, (ii) η συμβολή στην αξιοποίηση της σχε-
τικής ερευνητικής γνώσης που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα από το Εργαστήριο Προ-
σομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών σχετικά με την χρήση των Τ.Π.Ε., όπου και εκ-
πόνησα εργασία με θέμα ‘Κοινωνικο-οικονομική Εκτίμηση της Επιβάρυνσης του Πε-
ριβάλλοντος από Βιομηχανική Ρύπανση με την Μέθοδο WTP- WTA’ και (iii) οι προ-
οπτικές επιστημονικής - επαγγελματικής απασχόλησής μου σε συναφή θέματα, όπου 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στην ελληνική 
πραγματικότητα, ιδιαίτερα επειδή θα χρησιμοποιήσω παραπροϊόντα εγχωρίως παραγό-
μενα ή απορριπτόμενα κατά τις ακολουθούμενες διαδικασίες στον πρωτογενή τομέα 
της παραγωγής. 

Λέξεις-Κλειδιά: οικολογία, παραπροϊόντα, περιβάλλον, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η Τεχνολογία δεν έχει ουδέτερη ηθική αξία σχετικά με την Οικολογία. Οι δυο πλευρές, 
άλλοτε ισχυρά, άλλοτε πιο ήπια, είναι αντιμαχόμενες. Η Τεχνολογία απαιτεί και κατα-
ναλώνει φυσικούς πόρους για να επιτύχει τους σκοπούς της και ταυτόχρονα επιβαρύνει 
το φυσικό περιβάλλον με απόθεση ουσιών που δε χρειάζεται. Προς απόδειξη του συλ-
λογισμού αυτού δημοσιεύονται έρευνες στον κλάδο της βιοτεχνολογίας που υποστηρί-
ζουν ότι η επιβάρυνση του συνόλου της Οικόσφαιρας εξαρτάται θεμελιωδώς από την 
ποσότητα του πληθυσμού, από την ευζωΐα και από τις τεχνολογίες που καταναλώνουν 
φυσικούς πόρους προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την ευζωΐα στον πληθυσμό (Moser, 
2001). Επομένως η Τεχνολογία εξορισμού τίθεται στην υπηρεσία της ανθρώπινης ευ-
ημερίας. Εδώ όμως αποδεικνύεται και η μεγάλη αντίφαση, η μεγάλη τραγικότητα των 
ενεργειών του ανθρώπου. το ποσοστό της ανθρώπινης ευημερίας είναι αντιστρόφως 
ανάλογο με την ευημερία του Οικοσυστήματος.  

Η Οικολογία απαιτεί τη διατήρηση της ακεραιότητας του Οικοσυστήματος. Το Οικο-
σύστημα διατηρεί ύψιστη ηθική αξία και δε γίνεται να αντιμετωπίζεται ως καταναλω-
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τικό προϊόν που θα χρησιμεύσει στην αύξηση της ευζωΐας των μετεχόντων του πολιτι-
σμού. Η συμβατική τεχνολογία λοιπόν όπως την ξέρουμε σήμερα είναι επιθετική και 
γεμάτη σκοπιμότητες. Περιέχει ιδέες και αξίες αλλά και εργαλεία των οποίων τη χρήση 
προωθεί κατάλληλα ώστε ο άνθρωπος να τα χρησιμοποιεί με άκριτο και αβασάνιστο 
τρόπο. Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό καταλήγουμε στην υιοθέτηση της κοινοτοπίας 
ότι η Τεχνολογία είναι ουδέτερη, σκέψη που μας απομακρύνει από το να προβληματι-
στούμε σχετικά με ηθικά ζητήματα που αφορούν την ουσία της Τεχνολογίας καθαυτής 
(Rowe, 1990). Ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σκεπτικό ότι δεν υπάρχει κανένα πρό-
βλημα σε οποιαδήποτε μορφή της τεχνολογίας και στο ότι δικαιούμαστε να προβλημα-
τιζόμαστε ηθικά μόνο και μόνο σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία από 
τους ανθρώπους. 

Μεθοδολογία 

Η προτεινόμενη ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δώ-
δεκα στάδια: 

1. Συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα και ιδιαί-
τερα για τα λιγνοκυτταρινούχα που προκύπτουν ως απορρίμματα του δευτερογε-
νούς και του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, δηλ., ανάλυση της προσφοράς 
(supply side analysis). 

2. Διερεύνηση των τεχνικών μετατροπής των υλικών αυτών, ώστε να χρησιμοποιη-
θούν σε διεργασίες προστασίας περιβάλλοντος, στο μεθοδολογικό πλαίσιο της Βιο-
μηχανικής Οικολογίας (Industrial Ecology). 

3. Συλλογή στοιχείων για τις βιομηχανικές μονάδες που είναι δυνατόν να χρησιμοποι-
ήσουν τροποποιημένα υλικά του είδους αυτού, υποκαθιστώντας ακριβότερα εισα-
γόμενα υλικά (ανάλυση της ζήτησης – demand side analysis). 

4. Ανάλυση κόστους συλλογής/μεταφοράς/μετατροπής των υλικών που κατ’αρχήν 
συγκεντρώνουν κατάλληλες προϋποθέσεις αξιοποίησής τους και τυποποίηση της 
κοστολογικής μεθόδου, ώστε να δίνει αξιόπιστα και συγκρίσιμα αποτελέσματα 
(costing standardization).  

5. Δημιουργία/εμπλουτισμός Βάσης Γνώσης (Knowledge Base – KB) για την βέλτι-
στη πολυκριτηριακή επιλογή των κατάλληλων μεθόδων έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D). 

6. Σχεδίαση πειραμάτων (experimental design) σε φυσικούς προσομοιωτές. 
7. Εκτέλεση των πειραμάτων και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων για την 

εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος της προσομοίωσης. 
8. Συμπληρωματικές μετρήσεις, κατά περίπτωση. 
9. Οικονομοτεχνική σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά υλικά, ώστε να προσδιορι-

σθούν/μετρηθούν εκείνα τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά των τροποποιούμε-
νων υλικών που θα βοηθήσουν τη διείσδυσή τους στην αγορά. 

10. Ένταξη της ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια της Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης 
Υλικών, ώστε να ταυτοποιηθούν οι ανάντη και κατάντη (upstream και downstream) 
φορείς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο βιομηχανικού marketing. 
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11. Σχεδίαση/διακίνηση ερωτηματολογίου για τη διαπίστωση των προθέσεων των φο-
ρέων αυτών και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων. 

12. Ανατροφοδότηση του σταδίου 6 με την πλέον λεπτομερή πληροφορία που αποκτή-
θηκε (higher granularity information level), επανάληψη των σταδίων 7 και 8, με-
λέτη της δυνατότητας κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας στον Ο.Β.Ι. για τα τροποποιη-
μένα υλικά που αναπτύχθηκαν, και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων/προτάσεων 
για την διαδικασία κλιμάκωσης (scale up) της τροποποίησης από εργαστηριακή σε 
βιομηχανική κλίμακα, με ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Στόχοι – Επίλογος 

Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ταυτόχρονη απομάκρυνση από 
τη νοοτροπία των ορυκτών καυσίμων, η διάθεση για ανακύκληση των απορριμμάτων 
και φιλτράρισμα των ρύπων αλλά και τόσα άλλα που ήδη προαναφέρθηκαν στο χωρίο 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, υποδηλώνουν τη συνειδητοποίηση του ανθρώπου ότι είναι 
ανάγκη ζωτικής σημασίας πλέον να καθιερώσει έναν πιο σοβαρό και συμπαγή ρόλο 
διαιτητή στον αγώνα μεταξύ της Φύσης και της Τεχνολογίας. Όπως έχει ήδη λεχθεί, ο 
άνθρωπος δεν επιδιώκει να αλλάξει την Τεχνολογία και να την μετατρέψει σε μια έν-
νοια θετική και φιλική προς τη φύση. Κάτι τέτοιο αποδείχθηκε ως οντολογικά αδύνατο. 
Αυτό που πραγματικά όμως οφείλει απέναντι στη φύση είναι μια δίκαιη μεταχείριση 
και μια εντιμότητα απέναντι σε όλα εκείνα τα στοιχεία του Οικοσυστήματος που του 
προσφέρονται απλόχερα ώστε να τα διαθέσει ελεύθερα και κατά βούληση. 

Η ιδέα της διατήρησης και εξέλιξης της Τεχνολογίας είναι εκ των πραγμάτων μια πα-
ραδοξολογία ως προς τη φυσική υπόσταση του ανθρώπου. Από την άλλη, η κατάργησή 
της θα σημαίνει τη διακοπή κάθε εξελικτικής ικανότητας του ανθρωπίνου πνεύματος, 
πράγμα που θα ταύτιζε οντολογικά τον άνθρωπο με τα υπόλοιπα όντα που απαρτίζουν 
την Οικόσφαιρα. Η ιδέα της διαιτησίας των ανθρωπίνων τεχνολογικών ενεργειών φαί-
νεται πολλές φορές δυσάρεστη σε αρκετούς που την αντιμετωπίζουν ως τροχοπέδη συ-
νήθως στα βιομηχανικά και οικονομικά τους σχέδια. Μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που 
διατυπώνουν πως ορισμένοι οικολόγοι υπερβάλλουν και αντιτίθενται στην εξέλιξη της 
επιστήμης και, εν γένει, στην ίδια την ανθρώπινη υπόσταση αφού τεχνολογία αποτελεί 
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της. Απέναντι σε αυτούς, ο Stan Rowe που μας απασχό-
λησε και παραπάνω θα αντιτείνει το γνωστό ρητό του "Δεν είμαι μισάνθρωπος, αλλά 
υπερασπιστής της Γης ενάντια στις υπερβολές των ανθρώπων". Τελικώς φαίνεται πως 
η φύση δε δημιούργησε μόνο δυνάμεις αυτοκαταστροφής, αλλά και δυνάμεις που είναι 
σε θέση να εμποδίσουν τέτοιες καταστροφικές τάσεις.  
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Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση θεωρούνται 
όχι μόνο εργαλείο διδασκαλίας, μάθησης και εκπαιδευτικής καινοτομίας αλλά και ένα 
σημαντικό μέσο επιτέλεσης διοικητικών λειτουργιών. Πολλές φορές όμως παρουσιά-
ζονται δυσκολίες στη χρήση των Τ.Π.Ε., σε όλες τις εκφάνσεις τους, εξαιτίας διαφόρων 
ελλείψεων και αδυναμιών, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική αξιοποίησή τους και 
την αδυναμία ενσωμάτωσης στη σχολική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εργασία 
επικεντρώνεται στην ανάδειξη της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. από τους διευθυντές των 
σχολικών μονάδων στη διοίκηση, εστιάζοντας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Αρχικά, θα επισημανθούν ορισμένα 
ουσιώδη θεωρητικά στοιχεία που θα συμβάλλουν στην κατανόηση των εμπειρικών δε-
δομένων που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, με τους περιορισμούς φυσικά που τίθε-
νται από την κατηγορία στην οποία υπάγεται η εργασία, την αναρτημένη ανακοίνωση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., διοίκηση, διευθυντής, στάσεις, αξιοποίηση.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Εννοιολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα εισαγωγής 
Ο όρος «ψηφιακή εποχή» έχει ευρύ εννοιολογικό περιεχόμενο και ανάλογα με την ε-
στίαση, η έννοια συσχετίζεται με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επη-
ρεάσει την καθημερινότητά μας καταλυτικά, με τη δυνατότητα επικοινωνίας και προ-
σέγγισης χωρίς χρονο-χωρικές δεσμεύσεις , αλλά, δυστυχώς, και με τη διεύρυνση των 
ανισοτήτων στο χώρο της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών – Information and Communication Technologies, ICT- χαρα-
κτηρίζονται ως «οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας 
ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας ( σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) 
και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων» (Κόμης, 2004: 
16). Για την εμβριθέστερη όμως κατανόηση της έννοιας είναι θεμιτή η μεμονωμένη 
εννοιολογικά προσέγγιση των όρων• έτσι με τον όρο πληροφορία εννοούμε « το στοι-
χειώδες αντικείμενο που μπορεί να θεωρηθεί γνωστικά αυτοδύναμο… ή το στοιχειώδες 
δεδομένο που έχει, για όποιον το προσλαμβάνει, γνωστικό νόημα» (Μπώκος, 2002: 5). 
Αναλύοντας τον παραπάνω ορισμό, είναι ευδιάκριτο ότι η διαχείριση της πληροφορίας 
είναι το θεμελιώδες συστατικό κάθε διοικητικού οργανισμού, είτε ενέχει τη μορφή της 
προσλαμβάνουσας είτε της μεταδιδόμενης. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Δημητρακο-
πούλου (2002: 11) «νέες τεχνολογίες εννοούμε τις εφαρμογές τεχνολογιών κάθε είδους, 
από τα απλά υπερμέσα ως τις εφαρμογές τις ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, 
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και από τα διαδικτυακά συστήματα ως τις εφαρμογές της ασύρματης επικοινωνίας». Τα 
σημαινόμενα από τον παραπάνω ορισμό αποδεικνύουν ότι οι νέες τεχνολογίες είναι η 
βάση των πληροφοριακών συστημάτων για την ευδόκιμη διαχείριση και αξιοποίηση 
των πληροφοριών, αξιοποιώντας – κατά κύριο λόγο- τις ψηφιακές δυνατότητες. Σε 
αυτό το σημείο έγκειται και ο τρίτος πόλος του σημαινομένου των Τ.Π.Ε., η επικοινω-
νία, καθώς απώτερος στόχος της αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας είναι 
η βελτιστοποίηση των συνθηκών διάχυσης της πληροφορίας, της συνεργασία και της 
επικοινωνίας, καθώς αυτές, οι Τ.Π.Ε., εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διασύνδεση α-
νάμεσα στους φορείς. 

Μια αναγκαία επισήμανση για τη θεμελίωση του θεωρητικού μέρους της εργασίας εί-
ναι και η αναφορά στα μοντέλα εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Σύμφωνα με τους Μπότσαρη και Ψυχάρη (2007) υπάρχει το μοντέλο των Τ.Π.Ε. ως 
αυτόνομου γνωστικού αντικειμένου στο πλαίσιο του ψηφιακού- πληροφορικού αλφα-
βητισμού (ICT digital-literacy), με θεμελιώδη στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ολιστικό μοντέλο για τη δια-
θεματική προσέγγιση της γνώσης και το πραγματιστικό μοντέλο για την αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. ως εργαλείου που στηρίζει τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα μέσω διαφό-
ρων δραστηριοτήτων. 

Τ.Π.Ε. και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 
Η εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας «διοίκηση» είναι a priori αναγκαία για την 
εμβριθέστερη προσέγγιση του θεωρητικού μέρους και, κατά συνέπεια, για την επαρκέ-
στερη θεμελίωση της διαμόρφωσης του ερευνητικού εργαλείου. Ο Κέφης επίσης, σε 
μια απόπειρα εννοιολογικής προσέγγισης (2005: 42) θεωρεί ότι η διοίκηση αναλύει το 
συγκριτικό πλεονέκτημα που προκύπτει από εναλλακτικές χρήσεις των συντελεστών πα-
ραγωγής, επιλέγει τις προσφορότερες λύσεις, βελτιστοποιεί την κατανομή των διαθέσι-
μων πόρων, επιβάλλει οργανωτικά σχήματα που μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα της 
εργασίας και μεθοδεύει την επιτυχία ενός συλλογικού έργου που τελεί υπό περιορισμούς 
κόστους εκτέλεσης και χρόνου αποπεράτωσης. Ιδιαίτερα, όμως, στον εκπαιδευτικό χώρο 
η «διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η διαδικασία συντονισμού ανθρώπων 
(μαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέ-
σων για την παροχή εκπαίδευσης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο» ( Κουτούζης, Ρέππα, 
Μαυρογιώργος κ.ά., 2008: 34). Για την εμπέδωση του εννοιολογικού εύρους του όρου 
«διοίκηση» είναι χρήσιμη μια ακόμη επισήμανση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει σύγχυση 
στην απόδοση των όρων “management” και “administration”, καθώς οι δύο αυτοί όροι 
άλλοτε εκλαμβάνονται ως ταυτόσημοι και άλλοτε ο όρος “administration” θεωρείται 
μέρος του “management”. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Ανδρέου (2001), στα βασικά καθήκοντα του διευθυντή 
σχολικής μονάδας συγκαταλέγεται ο συντονισμός, η λήψη αποφάσεων, η υλοποίηση 
εκπαιδευτικής πολιτικής και κανονισμών, η οργάνωση και η φύλαξη αρχείου, το εκ-
παιδευτικό-σχολικό περιβάλλον, ο καταμερισμός της εργασίας στο προσωπικό, η επι-
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βράβευση ή και η ενθάρρυνσή του και η εποπτεία του, η αξιοποίηση των πληροφορια-
κών συστημάτων και των Νέων Τεχνολογιών και, καταληκτικά, η αποτελεσματική 
διοίκηση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα διοικητικά καθήκοντα δεν πε-
ριορίζονται μόνο εντός της σχολικής μονάδας, αλλά πραγματοποιούνται και με δράσεις 
εκτός σχολείου, επιτυγχάνοντας αλληλεπιδράσεις και με άλλους κοινωνικούς φορείς  

Συμπερασματικά, η εννοιολογική οριοθέτηση της «διοίκησης» είναι φασματική και εν-
σωματώνει διάφορους παράγοντες (έμψυχους και μη) που αποβλέπουν στην ευόδωση 
συγκεκριμένων στόχων. Αξίζει, καταληκτικά, να επισημανθεί ότι το σημαινόμενο της 
«διοίκησης», διαφοροποιείται καταλυτικά από το αντίστοιχο της «ηγεσίας», αφού το 
τελευταίο ενέχει τα χαρακτηριστικά της παροχής οράματος, της συνειδητής και αξιο-
κρατικής αποδοχής από τα μέλη του οργανισμού και, εν μέρει, της χαρισματικής προ-
σωπικότητας. 

Εμπειρικό μέρος 

Μεθοδολογία 
Βασικός σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή των στάσεων και των από-
ψεων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 
Σερρών για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση. Ως επιμέρους στόχοι καθορίζονται η 
αδρομερής καταγραφή του ψηφιακού προφίλ του δείγματος και του πληθυσμού στό-
χου, η ανίχνευση των βασικών αρχών που διέπουν την εισαγωγή και τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. και, ειδικότερα, η διερεύνηση της χρήση αυτών στη διοίκηση των συγκεκριμέ-
νων σχολικών μονάδων. Έτσι, διαμορφώθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α. Υ-
πάρχει συσχέτιση των στάσεων απέναντι στους Η./Υ. και απέναντι στη χρήση των 
Τ.Π.Ε.; β. Υπάρχει επίδραση του φύλου και της ηλικίας στη στάση απέναντι στη χρήση 
των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση των σχολικών μονάδων; γ. Υπάρχει επίδραση του τύπου του 
σχολείου στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση των σχολικών μονάδων; και δ. Υπάρχει 
συσχέτιση της υλικοτεχνικής υποδομής του Σχολείου και των στάσεων απέναντι στη 
χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση των σχολικών μονάδων;  

Η μέθοδος που επιλέχθηκε από τον ερευνητή, μέσα από το βασικό δίπολο ποιοτικής/ 
ποσοτικής ερευνητικής μεθόδου και των διαφόρων υποκατηγοριοποιήσεων της τελευ-
ταίας σύμφωνα με την Κυριαζή (1999), είναι η ποσοτική με τη δειγματοληπτική συλ-
λογή δεδομένων. Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας ήταν οι εξήντα τέσσερεις διευθυ-
ντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, 
στους οποίους απεστάλησαν ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια και επεστράφησαν τα 41 
στο διάστημα Νοεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015 (το 64,06%), που αποτέλεσαν και 
το δείγμα. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το δομημένο ερωτη-
ματολόγιο, αποτελούμενο από τέσσερις άξονες με 25 συνολικά ερωτήσεις, που βασί-
στηκε- για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας- στο ήδη χρησιμοποι-
ηθέν από την Προκοπιάδου για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής (Προκο-
πιάδου, 2009) και αξιολογήθηκε από τους πανεπιστημιακούς παιδαγωγούς, με ειδί-
κευση στην Μεθοδολογία της Έρευνας και των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, Prof. Joan 
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Mateo Andres (University of Barcelona), Dr. Albert Sangra Morer (Open University 
Of Catalonia) και Dr. Georgeta Ion (Autonomous University of Barcelona). Για τη στα-
τιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποι-
ήθηκε το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS 21 (Statistical Package for Social Sci-
ences). Επιλογικά, από την ηλεκτρονική εφαρμογή που εστάλησαν τα ερωτηματολό-
για, εξήχθησαν οι απαντήσεις σε μορφή λογιστικού φύλου excel και στη συνέχεια τα 
συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο SPSS 21. 

Ανάλυση δεδομένων έρευνας/συμπεράσματα 
Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι διευθυντές του Ν. Σερρών σε σχολικές μο-
νάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν πάντα Η./Υ. για τη διεκπεραί-
ωση των διοικητικών εργασιών, χρησιμοποιούν κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία πάντα 
τον τεχνολογικό εξοπλισμό για τις διοικητικές εργασίες. Παράλληλα, αυτοί που χρησι-
μοποιούν συχνά Η./Υ. για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών, χρησιμοποιούν 
όλοι επίσης συχνά τον τεχνολογικό εξοπλισμό για τις διοικητικές εργασίες. Οπότε, όσο 
τακτικά χρησιμοποιούν Η./Υ, τόσο πιο τακτικά χρησιμοποιούν και τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό. Για την εξαγωγή των παραπάνω διαπιστώσεων επιλέχθηκε το στατιστικό 
κριτήριο της συσχέτισης (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011) ανάμεσα σε ερωτήσεις που μας 
πληροφορεί για τη συμμεταβολή δύο μεταβλητών και όχι για την ύπαρξη αιτιώδους 
σχέσης μεταξύ τους. Ενδεικτικός είναι ο πίνακας 1, όπου απορρίπτεται η μηδενική υ-
πόθεση και οι δύο μεταβλητές- δηλαδή η συχνότητα χρήσης Η./Υ. για διοικητικές ερ-
γασίες και η συχνότητα χρήσης τεχνολογικού εξοπλισμού πάλι για διοικητικές εργα-
σίες-δεν είναι ανεξάρτητες.  

Πίνακας 1. 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 33,218a 2 ,000 

Likelihood Ratio 24,998 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 30,900 1 ,000 

N of Valid Cases 41   
 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, στο Ν. Σερρών η μέση χρησιμότητα που θε-
ωρούν οι γυναίκες ότι έχει η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση του σχολείου είναι 
υψηλότερη από αυτή των αντρών. Αντίθετα, δε βρέθηκε μια σημαντική επίδραση του 
φύλου στο αν συμφωνούν με την άποψη πως η εκτεταμένη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοί-
κηση εξασφαλίζει και την αποτελεσματικότητα στη διοίκηση. Επίσης, η άποψη πως η 
εκτεταμένη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση εξασφαλίζει και την αποτελεσματικότητα 
στη διοίκηση δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ της ηλικίας των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων. Παρόμοια, η άποψη σχετικά με τη συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξο-
πλισμού για τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ της 
ηλικίας των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων 
αυτών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t σε ανεξάρτητα δείγματα 
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Επιπλέον, ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε μια σημαντική επί-
δραση του τύπου του σχολείου στη χρήση Τ.Π.Ε. στη διοίκηση, αλλά δεν καταγράφηκε 
σημαντική επίδραση του τύπου του σχολείου και στην αποτελεσματικότητά του. Για 
την εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t σε 
εξαρτημένα δείγματα. Ενδεικτικός είναι ο πίνακας 2, όπου καταδεικνύεται ότι υπάρχει 
μία σημαντική επίδραση του τύπου του σχολείου στην χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση 
σχολικών μονάδων (t(38)= 4,716, p=0.000, δίπλευρος έλεγχος). 

Αναφορικά με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα φαίνεται ότι οι διευθυντές των σχο-
λείων, τα οποία διαθέτουν ιστοσελίδα, χρησιμοποιούν πάντα τον τεχνολογικό εξοπλι-
σμό. Αντίθετα, οι διευθυντές των σχολείων που δε διαθέτουν ιστοσελίδα, μοιράζονται 
μεταξύ της χρήσης πάντα και της συχνής χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισμού για 
διοικητικές εργασίες. Χαρακτηριστικός είναι ο πίνακας 3 που αξιοποιώντας το στατι-
στικό κριτήριο της συσχέτισης καταδεικνύει ότι οι δύο μεταβλητές- ύπαρξη ιστοσελί-
δας σχολείου και χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού για διοικητικές εργασίες-δεν είναι 
ανεξάρτητες. 

 Πίνακας 3. 
 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 10,969a 2 ,004 
Likelihood Ratio 7,554 2 ,023 
Linear-by-Linear Association 5,088 1 ,024 
N of Valid Cases 41   

Επιλογικά, δεν ήταν δυνατή η ενδελεχής καταγραφή όλης της στατιστικής επεξεργα-
σίας των δεδομένων. Πάντως, επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχες ερευνητικές προσπά-
θειες για το Ν. Σερρών, αξίζει να επισημανθεί πως - σε σύγκριση με ανάλογες έρευνες 
σε εκπαιδευτικούς και διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα – και εδώ εντοπίστηκε η θε-
τική συσχέτιση χρήσης Η./Υ. και τεχνολογικού εξοπλισμού, η επίσης θετική συσχέτιση 
παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοί-
κηση και η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση με την ύπαρξη ιστοσελίδας. Τέλος, θα είχε 

Πίνακας 2. 
 Paired Differences T Df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

  

Σχολείο υπη-
ρεσίας/ ποσο 
χρήσιμες οι 
Τ.Π.Ε. στη 
διοίκηση 

,61538 ,81484 ,13048 ,35124 ,87953 4,716 38 ,000 

2863

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



επιστημονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αν οι επόμενες επιστημονικές έρευνες θα 
μπορούσαν να εστιάσουν σε συγκεκριμένο τύπο σχολείων ( ανάλογα με τη βαθμίδα και 
το μέρος που εδράζεται) ή να προχωρήσουν σε συσχετίσεις με άλλες νομούς ή περιφέ-
ρειες 
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Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική/κοινωνική ανισότητα: Μια αμφίσημη σχέση  

Κάλφα Μαρία 
Κοινωνική Ανθρωπολόγος (MSc) 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου επιχειρείται η κοινωνιολογική προσέγγιση της επί-
δρασης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σταδιακά, όλο και περισσότερα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα παρέχουν την δυνατότητα σε φοιτητές και όχι μόνο να παρα-
κολουθήσουν μαθήματα από κάθε επιστημονικό πεδίο. Συνεπώς, η παρακολούθηση 
πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων μέσω της χρήσης των 
Νέων Τεχνολογιών ενθαρρύνει ή αμβλύνει την υφιστάμενη ανισότητα στο πολιτισμικό 
κεφάλαιο φοιτητών και πολιτών; Ο στόχος αυτού του άρθρου συνίσταται στο να προ-
βληματοποιήσει και να εξετάσει την σχέση των Νέων Τεχνολογιών με το μορφωτικό 
και οικονομικό κεφάλαιο του εκάστοτε πολίτη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, εκπαίδευση, ανισότητα, e- learning  

Εισαγωγή 

Αν και οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στο ‘ψηφιακό χάσμα’ που υφίσταται 
και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως το μορφωτικό κεφάλαιο, το φύλο, η 
ηλικία, η γεωγραφική προέλευση, ωστόσο, δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή στον 
ρόλο του οικονομικού κεφαλαίου. Στο εν λόγω άρθρο επιχειρείται μία θεωρητική προ-
σέγγιση του φαινομένου της «ψηφιακής ανισότητας», όπως αυτή βιώνεται από τα τρέ-
χουσα εκπαιδευτικά e-learning προγράμματα. Η υιοθέτηση και η ανάπτυξη της μάθη-
σης εξ’ αποστάσεως (των e-learning προγραμμάτων εν γένει) όπου βαθμιαία όλο και 
περισσότερα πανεπιστήμια εντάσσονται, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και έχει εγεί-
ρει διάφορα ερωτήματα για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει. 
Σταδιακά, όλο και περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν on-line μαθή-
ματα και προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία αποτελούν σημαντικό εφόδιο στη σύγ-
χρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Επιπλέον, πέρα από αυτά τα προγράμματα, υ-
πάρχουν ΑΕΙ που παρέχουν την δυνατότητα φοίτησης σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μετα-
πτυχιακό, διδακτορικό) συμβάλλοντας έτσι στην εξειδίκευση και στην περαιτέρω έ-
ρευνα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.  

Από το «ψηφιακό χάσμα» στην «ψηφιακή ανισότητα» 

Είναι γεγονός ότι οι διαφορετικές ομάδες ανθρώπων δεν επωφελούνται στον ίδιο βαθμό 
από την πρόσβαση και την χρήση της τεχνολογίας, αυτό το τεχνολογικό χάσμα είναι 
γνωστό ως ‘ψηφιακό χάσμα’ (Stiakakis Ε., Kariotellis P & Vlachopoulou M: 2009). 
Όπως αναφέρει ο Mossberger (2003): «το ψηφιακό χάσμα αφορά ποικίλες μορφές ανι-
σομερούς κατανομής τεχνολογικών μέσων, οικονομικών πλεονασμάτων, κοινωνικών 
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ευκαιριών, πολιτιστικών προϊόντων, το χάσμα στην ανάπτυξη υποδομών, στην πρό-
σβαση και τη χρήση των Τ.Π.Ε.». Η άνιση πρόσβαση στην χρήση των Τ.Π.Ε. σχετίζε-
ται με διάφορους παράγοντες όπως: η μόρφωση, το φύλο, η ηλικία, η γεωγραφική προ-
έλευση, η οικονομική επιφάνεια και οι κοινωνικές συνιστώσες. Όπως αναφέρει η Πα-
σχαλίδου (2011) « όσο υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης έχει κάποιος τόσο πιθανότερο 
είναι να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. . Επιπλέον, μεταξύ ατόμων με 
το ίδιο επίπεδο εισοδήματος, εκείνοι με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο παρουσιά-
ζουν υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης». Οι Cuervo και Menendez (2006) συνδέουν τον 
όρο του ‘ψηφιακού χάσματος’ με την ύπαρξη οικονομικών και κοινωνικών ανισοτή-
των.  

 Ωστόσο, οι νεότερες έρευνες δεν επικεντρώνονται τόσο σε αυτούς που έχουν ή δεν 
έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αλλά στο ποιοι είναι αυτοί που κάνουν περισσότερη 
χρήση των Τ.Π.Ε.. Οι Robinson, DiMaggio και Hargittai (2003) αναφέρονται στον όρο 
‘ψηφιακή ανισότητα’ για να υποδηλώσουν την ανισότητα που υπάρχει στους χρήστες 
του Διαδικτύου. Συνεπώς το ζήτημα δεν είναι πλέον εάν υπάρχει πρόσβαση στο Διαδί-
κτυο, αλλά το πώς οι άνθρωποι είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν όταν έχουν πρό-
σβαση σε αυτό (Alvarez, 2003).  

Σύμφωνα με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Προαγωγής της Ψηφιακής Πρό-
σβασης (2007) διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες:  

1. Παγκόσμιο Ψηφιακό Χάσμα το οποίο περιγράφει τη διαφορά πρόσβασης στις τε-
χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μεταξύ των αναπτυγμένων και των α-
ναπτυσσόμενων χωρών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πληροφοριακά ‘πλούσιων 
και φτωχών περιοχών’.  

2. Κοινωνικό Ψηφιακό χάσμα το οποίο συνίσταται σε μία νέα μορφή κοινωνικού α-
ποκλεισμού η οποία απειλεί να υποβαθμίσει άτομα, ομάδες πληθυσμού και κοινω-
νίες με βάση κάποια κριτήρια κοινωνικού διαχωρισμού. Στην ανάπτυξη αυτού του 
χάσματος καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές 
τάξεις, το φύλο, την ηλικία, το εισόδημα αλλά και άλλοι γεωγραφικοί και κοινωνι-
κοί παράγοντες.  

3. Δημοκρατικό Ψηφιακό χάσμα το οποίο αντικατοπτρίζει τις διαφορές που υπάρχουν 
ανάμεσα σ’ αυτούς που χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. για να συμμετέχουν ενεργά στις 
δημοκρατικές διαδικασίες και την άσκηση εξουσίας και σε αυτούς που δεν τις χρη-
σιμοποιούν. 

4. Γεωγραφικό Ψηφιακό χάσμα το οποίο απεικονίζει τις διαφορετικές δυνατότητες 
πρόσβασης στις Τ.Π.Ε., που παρατηρούνται μεταξύ των αστικών κέντρων και των 
περιφερειών, καθώς επίσης στις διαφορές που μπορεί να δημιουργηθούν από πε-
ριοχή σε περιοχή μέσα στην ίδια πόλη.  

Στο εν λόγω άρθρο θα επικεντρωθούμε στο κοινωνικό ψηφιακό χάσμα όπου οικονομι-
κοί παράγοντες συμβάλλουν στην ‘ψηφιακή ανισότητα’ η οποία μετατρέπεται σε εκ-
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παιδευτική και εν τέλει κοινωνική. Η προσέγγιση αυτή είναι θεωρητική, ωστόσο μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για την μελέτη των νέων μορφών ‘ψηφιακής ανισότη-
τας’ που σχετίζονται με την περαιτέρω εξειδίκευση (σεμινάρια, μεταπτυχιακά και δι-
δακτορικά προγράμματα) μέσω της e-learning εκπαίδευσης και επιμόρφωσης..  

Εκπαίδευση και νέες ευκαιρίες εξέλιξης: ο μύθος της ισότητας 

Στο πλαίσιο των ‘δυτικών’ κοινωνιών ως τον Α' παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα έως το 1960, ο ρόλος του σχολείου προσεγγίζονταν ως ουδέτερος. Σύμφωνα 
μ’ αυτήν την προσέγγιση, οι διαφορετικές επιδόσεις των μαθητών οφείλονταν σε φυ-
σικά χαρίσματα, ικανότητες και δυνατότητες των παιδιών. Αντίστοιχες εμφανίζονταν 
και οι μειονεξίες, οι αδυναμίες και οι δυσκολίες των παιδιών, οι οποίες ανάγονταν στην 
βιολογία, φυσικοποιώντας τόσο την σχολική απόδοση, όσο και την μετέπειτα επαγγελ-
ματική επιλογή. Σταδιακά, οι θεωρίες περί έμφυτων χαρακτηριστικών που επηρέαζαν 
και μετέβαλαν την σχολική απόδοση, άρχισαν να εξασθενούν στρέφοντας το ενδιαφέ-
ρον τους σε πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρέαζαν την απόδοση των μαθητών 
μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι νέες προσεγγίσεις έθεσαν στο επίκεντρο της άνι-
σης πρόσβασης στην εκπαίδευση ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική τάξη, 
την εθνικότητα, το (κοινωνικό) φύλο, την σεξουαλικότητα και άλλες παραμέτρους. 
Σταδιακά, έγινε φανερό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ως θεσμός δεν έμενε αναλλοίω-
τος από την κοινωνία και τις ιεραρχήσεις της. 

«Μόνο αν ξεφύγει κανείς από την αυταπάτη της κοινωνικής ουδετερότητας του εκπαι-
δευτικού μηχανισμού μπορεί να απαγκιστρωθεί από τις αξιοκρατικές και ισονομιστικές 
φενάκες» (Κάτσικας, Καββαδίας: 2002). 

Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι «…η ίδια η ιδέα της ισότητας των ευκαιριών θε-
μελιώνεται πάνω σε μια εξισωτική αρχή τη διαδικασία, η οποία στοχεύει την παραγωγή 
της ανισότητας» (Κάτσικας, Καββαδίας: 2002). Αδρομερώς, η ιδέα της ισότητας αν 
δεν λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως το πολιτισμικό, μορφωτικό και οικονομικό 
κεφάλαιο εμπεριέχει και διαιωνίζει την ανισότητα. «Ο μύθος ότι το σχολείο μπορεί να 
λειτουργήσει σαν το Μεγάλο Εξισωτή, σαν το θεσμό εκείνο που προσφέρει ίσες ευκαι-
ρίες σε όλους, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους, ανεξαρτήτως κοινωνικού 
στρώματος να πετύχουν και να προοδεύσουν -εφόσον διαθέτουν το χάρισμα και το 
σθένος να διακριθούν- είναι αρκετά διαδεδομένος. Σύμφωνα με αυτόν, το σχολείο, α-
κόμη κι’ όταν επιλέγει τους νέους ή όταν τους κατανέμει στις κοινωνικές θέσεις, λει-
τουργεί με πνεύμα ισότητας και αμεροληψίας». Έτσι λοιπόν, η επιτυχία στο σχολείο 
και τη ζωή παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα μάθησης, εξυπνάδας και φυσικών χαρισμά-
των (Κάτσικας, Καββαδίας: 2002). 

Συνεπώς, η ανισότητα εμπλέκεται στην εκπαίδευση, όχι βάσει βιολογικών προδιαθέ-
σεων και χαρακτηριστικών, αλλά βάσει κοινωνικών ιεραρχήσεων και ταξινομήσεων. 
Όσοι αποτυγχάνουν είναι ανίκανοι ή τέλος πάντων στερούνται των ‘φυσικών δώρων’ 
και σίγουρα τη ευθύνη την έχουν οι ίδιοι και σε καμία περίπτωση το σχολείο ή κοινωνία 
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(Κάτσικας, Καββαδίας: 2002). Το γεγονός ότι κάποιοι επιτυγχάνουν και κάποιοι απο-
τυγχάνουν, σε μια κοινωνία που έχουν εφαρμοστεί οι αρχές της αξιοκρατίας , οφείλεται 
στις εγγενείς διαφορές ικανοτήτων και σε καμία περίπτωση καμία ευθύνη δεν έχει η 
κοινωνία ή το σχολείο (Κάτσικας, Καββαδίας: 2002). Στο πλαίσιο αυτό, «…η κοινω-
νική ανισότητα κατευθύνει την σχολική (Κάτσικας, Καββαδίας: 2002). 

«Για να διατηρήσουμε το δικαίωμα στο όνειρο πρέπει ν’ αντικρύσουμε κατάματα τον 
εφιάλτη» (Κάτσικας, Καββαδίας: 2002).  

Το να αντιλαμβανόμαστε το σχολείο ως φορέα σωτηρίας και δύναμη ανανέωσης που 
λειτουργεί στην υπηρεσία της κοινωνίας στο σύνολο της , πάνω από τάξεις και που 
προσφέρει σε όλους ίσες δυνατότητες κοινωνικής προαγωγής και προσωπικής ανάπτυ-
ξης είναι άγνοια ή απάτη (Κάτσικας, Καββαδίας: 2002).  

Η σχέση μάθησης και Νέων Τεχνολογιών:  
Ενθαρρύνοντας ή αμβλύνοντας την ανισότητα 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής, 
αλλά και εκπαιδευτικής καινοτομίας. Ο σκοπός, επομένως, αυτής της καινοτόμου ει-
σαγωγής είναι η ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης, αλλά και διαδικασιών 
σκέψης όπως η επίλυση αυθεντικών προβλημάτων μάθησης (Παρασκευά-Παπαγιάννη, 
2008:109). Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να παρέχει μια στέρεη γενική παιδεία , η οποία 
προωθεί την κριτική σκέψη, την αναλυτικοσυνθετική ικανότητα, τη μεταφορά της μά-
θησης, τη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων, τη δημιουργικότητα , τη καλλιέργεια, 
τέλος, της δεξιότητας του ‘μαθαίνειν’ με κάθε μέσο και τρόπο. Μία παιδεία που μπορεί 
να αποτελέσει βάση για ταχύρρυθμη μεταγενέστερη εξειδίκευση (Καζαμίας, Κασσω-
τάκης: 1995). Η αυξημένη σημασία που αποκτά η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κα-
τάρτιση για τη συνεχή αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων , 
στα πλαίσια της νέας ευέλικτης οργάνωσης της εργασίας , απαιτεί τον επαναπροσδιο-
ρισμό του ρόλου του σχολείου. (Καζαμίας, Κασσωτάκης: 1995).  

Σύμφωνα με τον S. Papert, η υπολογιστική τεχνολογία θα επιφέρει θα επιφέρει επανά-
σταση στον τρόπο που ο άνθρωπος σκέφτεται και μαθαίνει μεγαλύτερη από αυτή του 
Τύπου (Καζαμίας, Κασσωτάκης: 1995).  

«Η υπολογιστική τεχνολογία μπορεί πολύ εύκολα να συμβάλλει στην αύξηση των ανι-
σοτήτων , στη δημιουργία μιας ελίτ μορφωμένων τεχνοκρατών και μιας μάζας παθητι-
κών εκτελεστών» (Καζαμίας, Κασσωτάκης: 1995). Οι Νέες Τεχνολογίες παρουσιάζο-
νται ως ένα μέσο γεφύρωσης κοινωνικών χασμάτων εξαλείφοντας την απόσταση (γε-
ωγραφική και όχι μόνο) παρέχοντας στους νέου καινούργιες μεθόδους σπουδών και 
εξέλιξης. Αρκετοί φοιτητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης μετα-
πτυχιακά προγράμματα επιλέγουν την εξ αποστάσεως φοίτηση θέλοντας να διευρύνουν 
τις γνώσεις τους και να επεκταθούν πιθανόν και σε άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις. 
Ωστόσο, ο κεντρικός προβληματισμός του εν λόγω άρθρου έγκειται στον χαρακτήρα 
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της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις δυνατότητες που παρέχει και σε ποιους τις 
παρέχει. Η εν λόγω εργασία είναι μία θεωρητική προσέγγιση της εξ’ αποστάσεως εκ-
παίδευσης που μπορεί να δώσει ερεθίσματα για τον χαρακτήρα της και το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές και οικονομικές ιδιότητες των φοι-
τητών. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων e-learning επιμορφώσεων, open courses και 
των εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων απευθύνεται σε 
ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο δύναται να ανταπεξέλθει στο ‘αντίτιμο’ που πρέπει 
να πληρώσει για την ηλεκτρονική μάθηση. Τα περισσότερα επιμορφωτικά προγράμ-
ματα ξεκινούν τις ‘προσφορές’ τους από 100-150 ευρώ φτάνοντας στα 600-800 σε πιο 
εξειδικευμένα και απαιτητικά προγράμματα. Όταν κάνουμε λόγο για μεταπτυχιακά 
προγράμματα το αντίτιμο ξεκινάει από 1000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 12.000 ευρώ 
όταν μιλάμε για διδακτορικά. Συνεπώς, η μάθηση μέσω του υπολογιστή , η οποία φαι-
νομενικά παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους, ακόμη κι’ αυτούς που δεν μπορούν να πα-
ρακολουθούν τα εν λόγω προγράμματα δια ζώσης, κάτω από το πέπλο της ισότητας 
ευκαιριών και εξέλιξης, αναπαράγει υφιστάμενες ανισότητες. Το αποτέλεσμα λοιπόν, 
είναι η μεγέθυνση των προσόντων και των ευκαιριών για τους ήδη ευνοημένους καθι-
στώντας τους μη ευνοημένους ακόμη πιο ελλιπείς σε θέματα επιμόρφωσης και εξειδί-
κευσης. Στο φαύλο αυτό κύκλο προστίθενται και η γενικότερη σύγχυση στον τομέα της 
Παιδείας και της εκπαίδευσης, όπου η μείωση των δαπανών καταλήγει σε μία στείρα 
εκπαίδευση, η οποία αδυνατεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών, των ιδιαι-
τεροτήτων τους και των επιθυμιών τους. Τα κονδύλια για την Παιδεία όχι μόνο δεν 
πρέπει να μειωθούν, αλλά πρέπει να αυξηθούν, ώστε να μην υπονομεύονται συνεχώς 
εκείνες οι συνιστώσες που αποτελούν την βάση για μία πιο δημοκρατική και ισότιμη 
κοινωνία.  

Συμπεράσματα –Προβληματισμοί 

«Στη σημερινή κοινωνία και μέσα σε ένα περιβάλλον προϊούσας αστάθειας στην εργα-
σία, κινητικότητας στα επαγγέλματα και πολυδιάστατων παραγωγικών λειτουργιών, οι 
κοινωνικές ανισότητες, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η αποδιάρθρωση του κοινωνι-
κού ιστού συνδέονται άρρηκτα με τις αυξανόμενες ανισότητες πρόσβασης στην πλη-
ροφόρηση και την ταξινομημένη γνώση (Λασκαρίδου, 2003: 39)». Η νέου τύπου εκ-
παίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση τείνει να συμβάλλει στην μεγέθυνση παρά στην 
άμβλυνση της κοινωνικής ανισότητας. Από την μία πλευρά, οι μεσαίες και ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και 
διαρκή επιμόρφωση, συνιστώσες που αναπαράγουν την κοινωνική και οικονομική τους 
ευρωστία. Από την άλλη πλευρά, η εργατική τάξη διαθέτοντας πέρα από το πτυχίο 
καθόλου ή ελλιπή εξειδίκευση και επιμόρφωση παραγκωνίζεται από την αγορά εργα-
σίας, αναπαράγοντας την οικονομική και κοινωνική μειονεκτική της θέση. Σαφώς δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση και εξειδίκευση συμβάλλει στην 
συνεχή εξέλιξη. Ωστόσο οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις σε επίπεδο διδάκτρων θα 
μπορούσαν να συντελέσουν στον ‘εκδημοκρατισμό’ της μόρφωσης. Οι κινητοποιήσεις 
για ελαφρύνσεις και υποτροφίες θα μπορούσαν να αυξηθούν, ώστε η πρόσβαση σε πη-
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γές μόρφωσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης να είναι προσιτές σε ένα όλο και μεγα-
λύτερο ποσοστό ανθρώπων που η κοινωνικοοικονομική τους θέση να μην επηρεάζει 
και να μην παρεμποδίζει την διαρκή εξέλιξη τους.  
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Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και αξιοποίηση των δράσεων της 

στις σχολικές μονάδες. 

 

Νιθαυριανάκη Ασπασία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ.11 

aspanith@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές που διέπουν την ά-

σκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ε.Ε. ( Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 

να διευκρινιστούν οι τρόποι και τα μέσα με τα οποία επηρεάζει η Ε.Ε την εθνική εκ-

παιδευτική πολιτική των κρατών-μελών. Στη συνέχεια , παρουσιάζουμε δράσεις που 

απευθύνονται στο προσωπικό και την διεύθυνση σχολικών μονάδων, αξιοποιώντας το 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπαιδευτική πολιτική ,αρχή της επικουρικότη-

τας, σχολική μονάδα, δράσεις  

  

Η εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Την δεκαετία του 1990 παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο της τεχνολογίας 

και δημιουργείται έντονη ανάγκη για επανεκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού 

δυναμικού. Σύμφωνα με τους Σταμέλο και Βασιλόπουλο ,βαίνουμε στην «Κοινωνία 

της Γνώσης» με ριζικές αναθεωρήσεις πολιτικών επιλογών και κατά συνέπεια σε με-

ταρρυθμίσεις και αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών. (οπ. αναφορά 

Δουλκερίδου, 2014) Το 1992 υπογράφτηκε η συνθήκη του Μάαστριχτ (7-2-1992) με 

την οποία δημιουργήθηκε η Ε.Ε (Ευρωπαϊκή Ένωση) αφού τροποποιήθηκαν οι ιδρυτι-

κές συνθήκες της Κοινότητας. Αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνθήκη μετά την συν-

θήκη της Ρώμης το 1957 και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986. Αποτελεί σταθμό 

στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς ξεκινούν δράσεις που στοχεύουν 

όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην πολιτική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με την 

συνθήκη του Μάαστριχτ η σημασία της εκπαίδευσης αναβαθμίζεται, και μπορεί να συ-

νοψιστεί σε τέσσερις κεντρικούς άξονες δράσης: α) την προώθηση και κινητικότητα 

(φοιτητική- μαθητική) και στη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, β) στην σύν-

δεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, γ) στη διαμόρφωση δομών 

ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, δ) στη διαφάνεια, συμβατότητα, συγκρι-

σιμότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. (Σταμέλος& Βασιλόπουλος οπ. 

αναφορά Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008) 

 Στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής η Ε.Ε ε-

νεργεί σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Αναφέρεται στην Ιδρυτική Συνθήκη 

στο άρθρο 5 ότι «στόχος της είναι να εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το 

δυνατό πλησιέστερα στους πολίτες, και ότι διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι ώστε να εξα-
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κριβώνεται ότι η δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι δικαιολογημένη υπό το φως των δια-

θέσιμων δυνατοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.» ( οπ. αναφορά 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html?locale=el) Στο άρθρο 165 

για την Παιδεία αναφέρεται «Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επι-

πέδου» , παρατηρείται ότι με την χρήση του ρήματος συμβάλλει η Ένωση δηλώνει την 

αποφυγή παρέμβασης της. Στο άρθρο 166 για την επαγγελματική κατάρτιση από την 

άλλη πλευρά αναφέρεται ότι « η Ένωση εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης» δηλώνοντας πιο ουσιαστική πιο σημαντική παρέμβαση. Η εκπαιδευτική πολιτική 

υπάγεται στην αρχή της επικουρικότητας, έτσι λοιπόν η Ε.Ε δεν μπορεί να θεσμοθετή-

σει ή να επιβάλλει μια δεσμευτική για τα μέλη της κοινή πολιτική στην εκπαίδευση 

όπως για παράδειγμα επιβάλει στο τομέα της αγροτικής οικονομίας. Την κύρια ευθύνη 

φέρουν τα κράτη-μέλη για την χάραξη της εκπαιδευτικής τους πολιτικής. Ωστόσο η 

Ε.Ε. στηρίζει και προωθεί την ποιότητα στην εκπαίδευση, τη συνεργασία μεταξύ των 

μελών της μέσω δράσεων. (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008)  

Οι προβληματισμοί της Ε.Ε για την εκπαίδευση για την άσκηση πολιτικών μέτρων και 

πρωτοβουλιών διατυπώνονται με κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται 

με τη μορφή Ανακοινώσεων, Υπομνημάτων, Πράσινων και Λευκών Βιβλίων κ.τ.λ. 

Χωρίς να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα τα κείμενα αυτά ορίζουν τους επιμέρους σκο-

πούς και τάσεις που διαμορφώνονται στην Ε.Ε. (Αθανασούλα – Ρέππα, 1999) Το 1995 

η Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με 

τίτλο « Διδασκαλία και Μάθηση. Προς την Κοινωνία της Γνώσης» Στην Λευκή Βίβλο 

για την εκπαίδευση και την Κατάρτιση η εκπαίδευση παρουσιάζεται ως πολιτική απα-

σχόλησης. Γίνεται εμφάνιση της έννοιας «απασχολήσιμος», δίνεται έμφαση στα κοινά 

στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και στις νέες πολιτικές «συμπερίληψης» , ενώ 

προωθείται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε συνθήκες «Κοινωνίας της Γνώσης» 

(White paper on education and training) Με την έννοια «Κοινωνία της Γνώσης» περι-

γράφονται και αναλύονται οι αλλαγές που έχουν επιφέρει οι νέες τεχνολογίες της πλη-

ροφορίας και της επικοινωνίας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και τονίζεται ο ρόλος 

της γνώσης στην εξέλιξη των διαδικασιών παραγωγής. Η γνώση γίνεται οικονομικός 

παράγοντας χωρίς να χάσει όμως τον κοινωνικό – πολιτισμικό της χαρακτήρα. Οι γνώ-

σεις και οι δεξιότητες λοιπόν που αποκτάμε από το σχολικό περιβάλλον πρέπει να υ-

ποβοηθούνται από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσανατολίζεται στη δια βίου μά-

θηση. (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008) 

Με την συνθήκη της Λισσαβόνας (13-12-2007) υπογραμμίζεται η σημασία της δια βίου 

εκπαίδευσης , υπογραμμίζεται η σημασία συνεχούς παροχής σε όλους τους πολίτες της 

Ε.Ε. σε κάθε στιγμή της ζωής τους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσης, ικανοτήτων. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2012/C 326/01) στο άρθρο 165 

διαβάζουμε ότι η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: α) να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή 

διάσταση της παιδείας, β) να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών , γ) να 

προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δ) να αναπτύσσει την ανταλ-

λαγή νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων, και να εν-

θαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης, ε) να ενθαρρύνει 
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την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Επίσης στο άρθρο 116 αναφέρεται η 

εφαρμογή πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία στηρίζει και συμπληρώνει 

τις δράσεις των κρατών μελών εστιάζοντας: α) στη διευκόλυνση και την προσαρμογή 

στις μεταλλαγές της βιομηχανίας, ιδίως μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού., β) στην βελτίωση της αρχικής επαγγελματικής εκπαί-

δευσης και της συνεχής κατάρτισης, γ) στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην επαγγελμα-

τική εκπαίδευση και την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευ-

ομένων και κυρίως των νέων, δ) στη τόνωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ι-

δρυμάτων και επιχειρήσεων στον τομέα της κατάρτισης, ε) στην ανάπτυξη της ανταλλαγής 

πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των συστημάτων κατάρτισης των 

κρατών μελών. 

Τέλος, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 

326/02) στο άρθρο 14 βλέπουμε τη σημασία στο Δικαίωμα της Εκπαίδευσης για τον 

πολίτη. Αναφέρεται: Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση 

στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια 

δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωμα των 

γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με 

τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά 

σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους..  

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η εκπαίδευση ανήκει στην αρμοδιότητα 

των χωρών μελών της Ε.Ε. και διέπεται από την Αρχή της Επικουρικότητας. Στην αρχή 

της Επικουρικότητας υπάρχει σεβασμός στην διαφορετικότητα και υπάγονται οι πολι-

τικές που δεν αποτελούν προτεραιότητα. Για την Ε.Ε κατανοείται η εκπαιδευτική πο-

λιτική ως πολιτική απασχόλησης, και δίνεται έμφαση στην οικονομική αποτελεσματι-

κότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον προωθείται η κινητικότητα και η ανα-

γνωρισιμότητα τίτλων και προσόντων.  

Σχέση εθνικής και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής: αρμοδιότητες και όρια. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κοινούς στόχους, δείκτες και χρονοδιαγράμματα. Για 

παράδειγμα, το 2002 οι Υπουργοί Παιδείας αποφάσισαν ένα πρόγραμμα δράσεως το 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», το οποίο είχε ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας 

και αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων (Ζώτος, 2011) 

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν δράσεις όπως «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», 

«16 Δείκτες Ποιότητας», που αφορούν δείκτες ποιότητας στην εκπαίδευση. Η Ε.Ε. πα-

ρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως το δίκτυο «Ευρυδίκη» και το CEDEFOP , χρη-

ματοδοτεί εκπαιδευτικές δράσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επίσης, τα Ε-

ΣΠΑ(πρώην ΕΠΕΑΕΚ) που χρηματοδοτούν δράσεις εκπαιδευτικής παρέμβασης όπως 

Προγράμματα Εκπαίδευσης ειδικών κοινωνικών ομάδων , ενισχύουν την επιχειρημα-

τικότητα στην εκπαίδευση , την σχολική χρήση των ΤΠΕ κλπ. Σε θεσμικό επίπεδο οι 

ουσιαστικές ευρωπαϊκές επιδράσεις βρίσκονται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμ-
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μάτων – ΕΠΕΑΕΚ. Η καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης και Κατάρτισης που αναγνωρίζει τα επαγγελματικά προσόντα και διευκολύνει την 

ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων. Επίσης η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συνολικά, η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης 

στην Ελλάδα βασίστηκε στην Ευρωπαϊκή πολιτική και στηρίχτηκε στις κοινοτικές χρη-

ματοδοτήσεις. (Ματθαίου& Ρουσσάκης, χ.χ) Σύμφωνα με το ΕΠΕΑΕΚ για την εκπαί-

δευση και κατάρτιση στόχος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η οικονομική ανά-

πτυξη και η κοινωνική συνοχή. Και όμως, διαπιστώθηκε ότι τα οφέλη από το πρό-

γραμμα του ΕΠΕΑΕΚ δεν τα είχαν οι φτωχοί ή οι κοινωνικά αποκλεισμένοι αλλά επω-

φελήθηκαν ουσιαστικά όσοι ανέλαβαν τα έργα, καθηγητές πανεπιστημίων ή μεγάλες 

εταιρείες συμβούλων, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας σε περιφερειακό και το-

πικό επίπεδο, όσοι είχαν τη βάση γνώσεων για το εκπαιδευτικό υλικό. (Zampeta, n.d) 

Σύμφωνα με την Zampeta (n.d ) «το όλο πρόγραμμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια 

προσέγγιση παρόμοια του «Τρίτου Δρόμου» σοσιαλισμού του Giddens (1998). Η ισότητα 

γίνεται αντιληπτή ως ένταξη. Η ένταξη από την άλλη πλευρά προσφέρεται ως δυνατότητα. 

Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν αποσκοπούν στην εξασφάλιση της απασχόλησης αλλά να βελ-

τιώσουν την δυνατότητα των νέων να γίνουν απασχολήσιμοι , προσαρμόσιμοι στις νέες 

συνθήκες και να λειτουργούν με επιχειρηματικό πνεύμα » 

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ανησυχούν για το πόσο τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Για παράδειγμα 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε προβληματισμένη για τους στόχους που έχουν επιτευ-

χθεί στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» Επίσης στην έκθεση του 

ΟΟΣΑ (2010, οπ. αναφορά Ζώτος, 2011) αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν έχει εκμεταλ-

λευτεί τις παροχές της Ε.Ε. και η μέση δημόσια εκπαίδευση κρίνεται ως μια από τις 

χειρότερες στην Ευρώπη. Προτείνει να ενστερνιστεί η Ελλάδα τις καλύτερες πρακτικές 

στο τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρώπης. Το μεγάλο ερώτημα είναι όμως 

αν η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως, δεδομένου ότι πολιτικές των ιδιωτικο-

ποιήσεων και απορρύθμισης της δημόσιας παροχής στον τομέα της εκπαίδευσης , α-

κόμη και σε περιπτώσεις που προωθούνται από νεο-φιλελεύθερους πολιτικούς ή δια-

νοούμενους πάντα συναντούν ισχυρή αντίσταση. (Zampeta, n.d ˙ Ζμας, χ.χ ) 

Προκλήσεις και ευκαιρίες για τη σχολική μονάδα 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε παραδείγματα δράσεων τις οποίες θα μπορούσε να 

αναπτύξει η σχολική μονάδα αξιοποιώντας το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επικεντρωθούμε στο νέο επταετές πρόγραμμα Erasmus + 

(2014-2021). Είναι το επίσημο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση 

, τη Νέα Γενιά και τον αθλητισμό. Η νέα δομή συνδυάζει όλα τα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα της προηγούμενης επταετίας του Lifelong Learning Programme 

(Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig, και Transversal Programmes) καθώς και 

το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση , το Jean Monnet, το Tempus και το Erasmus Mun-

dus. Το νέο πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει βάρος στις δεξιότητες και τις ευκαιρίες 
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στην απασχόληση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η βασική δράση 2 (ΚΑ2 strategic Part-

nerships) του Erasmus + στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Αφορά συμπράξεις 

σχολείων, στοχεύει στην αποτροπή της σχολικής διαρροής και την ενσωμάτωση μαθη-

τών από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, στην ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δε-

ξιοτήτων των μαθητών, στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευ-

τικών. Ο προγραμματισμός μιας σχολικής συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού έχει 

διάρκεια 3 έτη. (Erasmus + ) Επιπλέον προτείνουμε την αξιοποίηση του e-Τwinning 

που πλέον είναι μέρος του Erasmus + για την επιπρόσθετη συνεργασία με σχολεία του 

εξωτερικού και του εσωτερικού. Το e-Twinning προσφέρει στους εκπαιδευτικούς επι-

μορφωτικά σεμινάρια, διαδικτυακά μαθήματα προσβλέποντας σε συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Oι μαθητές μέσω της πλατφόρμας γνω-

ρίζονται, ανταλλάσουν απόψεις, δημιουργούν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας, συμ-

μετέχουν σε κοινά παιδαγωγικά projects (Gilleran, 2008, οπ.αναφορά στο Νιθαυρια-

νάκη, 2015) 

Ανάλογα αξιόλογα προγράμματα είναι τα προγράμματα Pestaloggi του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και η δράση 

«Teachers 4 Europe» η οποία συμβάλλει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα Ευ-

ρωπαϊκά θέματα , υποστηρίζει τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους εφαρμόζοντας στην 

εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. (www.coe.int/en/web/pestalozzi ˙ 

www.teachers4europe.gr ) 

Επίλογος 

Η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου για τις α-

νάγκες της παγκόσμιας οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης. Το κάθε μέλος της 

Ε.Ε. έχει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική αλλά όλα τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές. Οι δράσεις της Ε.Ε. στην εκπαίδευση επικεντρώνονται στα θέ-

ματα της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της κοινωνικής συνοχής και την ε-

νεργό συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης και στη Δια βίου μάθηση. 

(Κανελλοπούλου & Σωτηροπούλου, χ.χ) . Οι εκπαιδευτικές μονάδες που θα προσλαμ-

βάνουν και θα εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ε.Ε. διαμορφώνουν την 

εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική τους βασιζόμενες στην καινοτομία, την ανάπτυξη, 

την δράση. (Μαυρογιώργος, 2008) 
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Η κομφουκιανική και σωκρατική παιδαγωγική διδασκαλία 

Μανδραπήλιας Αναστάσιος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α. 

mandrapilias242@hotmail.com 

 

Ο Κομφούκιος γεννήθηκε το 551 π.Χ. και πέθανε το 479 π.Χ., ενώ ο Σωκράτης γεννή-

θηκε το 470 π.Χ. και πέθανε το 399 π. Χ. Ο Σωκράτης γεννήθηκε εννέα χρόνια μετά 

το θάνατο του Κομφούκιου. Οι δυο τους θεωρούνται ως οι θεμελιωτές δυο μεγάλων 

φιλοσοφικών παραδόσεων. Παρ’ ότι έζησαν σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους θεω-

ρούνται ακόμη και σήμερα δυο έξοχοι, ιδανικοί άνθρωποι. Βασικό στοιχείο της φιλο-

σοφικής τους συμβολής αποτελούν οι αντιλήψεις τους για την έννοια της αυτοπραγμά-

τωσης.  

Πρωταρχικό ενδιαφέρον του Κομφούκιου είναι να κάνει τον άνθρωπο πραγματικό άν-

θρωπο. Από την άλλη ο Σωκράτης έδινε περισσότερη σημασία για ηθικά ζητήματα, 

προκειμένου να κάνει την ψυχή αγαθή. Στην Απολογία λέει ότι το κύριο ενδιαφέρον 

του ήταν να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, ώστε να επιμελούνται την ψυχή τους, 

να γνωρίσουν τους εαυτούς τους αποκτώντας ένα ανώτερο είδος γνώσης, το οποίο ο-

δηγεί στη γνώση της ψυχής. 

Ο Κομφούκιος και ο Σωκράτης εκτός από την ηθική του ατόμου, ενδιαφέρονταν επίσης 

και για κοινωνικά προβλήματα. Κατ’ αυτή την έννοια δεν υπάρχει ουσιαστική διαφω-

νία μεταξύ Κομφούκιου και Σωκράτη. Η αυτοπραγμάτωση δεν μπορεί ν’ αποκτηθεί 

μόνο με θεωρητική παιδεία ή με τη λογική διαφώτιση της σκέψης. Η αντίληψη του 

Κομφούκιου για την αρετή διαφέρει από αυτήν του Σωκράτη, ο οποίος πίστευε ότι η 

αρετή είναι γνώση. Κατά τον Κομφούκιο η αρετή δεν είναι γνώση. Όμως τι είναι εκείνο 

που κάνει τον Κομφούκιο και τον Σωκράτη να θεωρούνται φιλόσοφοί της ζωής και με 

ποιο τρόπο επιδίωκαν την αυτοπραγμάτωση; 

Ο Κομφούκιος χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό, έννοιες όπως το τσούν-τζού(ανώτε-

ρος άνθρωπος), του τζέν (jen), του λι (li), του μινγκ(ming)και του Ουρανού. Ο Σωκρά-

της από την άλλη χρησιμοποιεί έννοιες όπως η σοφία, η ψυχή ,η γνώση και η αρετή. 

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τι σκεφτόταν για τη φύση του ανθρώπου. Ο Κομφούκιος έ-

θεσε ως προσωπικό του στόχο αυτοπραγμάτωσης το να γίνει τσούν τζού (ανώτερος 

άνθρωπος) ή χσενγκ-τζεν( scheng-jen: σοφός)1. Ο όρος «ανώτερος άνθρωπος» ετυμο-

λογικά δηλώνει έναν άνθρωπο με ευγενή καταγωγή, του οποίου οι πρόγονοι ανήκαν 

στην ανώτερη τάξη. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο ανώτερος άνθρωπος εκ γενετής. 

Αλλά ο Κομφούκιος μετέβαλε αυτήν τη χρήση του όρου τελείως. Υποστήριζε ότι όλοι 

1 «Εκείνοι που γεννήθηκαν κατέχοντας τη γνώση είναι η ανώτερη τάξη των ανθρώπων (σοφοί). Εκείνοι 

που μαθαίνουν και επομένως αποκτούν τη γνώση είναι η αμέσως επόμενη(τσούν τζού)». 
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οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι τζούν-τζού, εάν η συμπεριφορά τους ήταν ευγε-

νική, εάν ήταν ανιδιοτελείς, δίκαιοι και καλοί. Από την άλλη πλευρά, πίστευε ότι κανείς 

δε θα μπορούσε να θεωρηθεί τζούν-τζού από τη γέννησή του: αυτό είναι ζήτημα συ-

μπεριφοράς και χαρακτήρα. Ο Κομφούκιος ήταν ο πρώτος φιλόσοφος που διακήρυξε 

ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ίσοι2. Έλεγε: «Εκ φύσεως οι άνθρωποι είναι 

σχεδόν όμοιοι, με την πρακτική απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον»3. 

Σύμφωνα με την αντίληψη του Κομφούκιου, ανώτερος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος 

που θέτει το πνεύμα του στην επιδίωξη του τζέν (jen). Η ιδεώδης ζωή για τον Κομφού-

κιο επομένως ήταν το όραμα της πλήρους πραγματοποίησης του τζέν. Με αυτήν την 

έννοια ο βαθμός πραγμάτωσης του τζέν δείχνει την αυτοπραγματοποίηση του τσούν 

τζού. 

Όταν οι μαθητές του τον ρωτούσαν για το τζέν, πάντοτε απαντούσε διαφορετικά, ανά-

λογα με τη νοοτροπία του κάθε μαθητή. Άρα υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στο να 

ορίσουμε την ακριβή έννοια του τζέν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το τζέν είναι μια 

κατεξοχήν αρετή, η εσωτερική ποιότητα που κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. 

Στα Ανάλεκτα, ο Κομφούκιος δείχνει ότι το τζέν (jen) έχει δυο πλευρές από πρακτική 

άποψη: η μια καλείται «τσούγκ (chung)» και σημαίνει το να είναι κανείς αξιόπιστος 

στον ίδιο του τον εαυτό και η άλλη καλείται «χσού (shu)» και σημαίνει το να τρέφει 

κανείς σεβασμό για τους συνανθρώπους του.4 Η πρώτη έννοια δηλώνει εκείνη την κα-

τάσταση του πνεύματος κατά την οποία κάποιος είναι απόλυτα τίμιος με τον εαυτό του, 

η δεύτερη είναι η κατάσταση του πνεύματος, κατά την οποία κάποιος κατανοεί τους 

άλλους και συμπάσχει μαζί τους. Ο Κομφούκιος, λοιπόν, λέει: « Ένας άνθρωπος του 

τζέν που επιθυμεί να καθιερώσει τον εαυτό του, επιδιώκει να καθιερώσει τους άλλους, 

όταν επιθυμεί να πετύχει, βοηθάει τους άλλους να πετύχουν»5. 

Μπορούμε να πούμε ότι το τσούγκ (chung) είναι ο θετικός τρόπος για να πραγματοποι-

ήσεις το τζέν, ενώ το χσού (shu) είναι ο αρνητικός τρόπος. Όταν ο Κομφούκιος λέει: 

«μην κάνεις στους άλλους ότι δεν θέλεις να γίνει στον εαυτό σου»6, αυτός είναι ο αρ-

νητικός τρόπος άσκησης του τζέν (jen). Και στις δυο περιπτώσεις (τσούγκ και χσού) 

το κεντρικό ενδιαφέρον αφορά σε μια κατάσταση, όπου η αληθινή και ανιδιοτελής α-

γάπη επικρατεί, όπου κάποιος αναπτύσσει και επεκτείνει την καλοσύνη του, έτσι ώστε 

να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αφετηρία της διαδικασίας πραγ-

ματοποίησης του τζέν (jen).Από την άλλη πλευρά στη φιλοσοφία του Σωκράτη σκοπός 

της αυτοπραγμάτωσης είναι να γίνει κάποιος σοφός ή φιλόσοφος ,που να δείχνει το 

2 Βλ. Munro D. J., The Concept of Man in Early China, Stanford University Press, 1969, σ. 13 και 182. 

3 Κομφουκιανά ανάλεκτα, ε.α., 12/22. 

4 Chan W. T., A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton University Press, 1963, σ.785-786. 

5 Κομφουκιανά ανάλεκτα,ε.α.,6/28. 

6 Ο.π., ε.α., 17/6. 
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βαθύ του ενδιαφέρον για την της ψυχής θεραπείαν7. Η επίτευξη της σοφίας οδηγεί τον 

άνθρωπο στο δρόμο της αυτοπραγμάτωσης. 

Έτσι, ο Σωκράτης όταν λέει «ψυχῆς ἐπιμελεῖσθαι» εννοούσε ότι η καλλιέργεια του 

σωστού τρόπου ζωής δεν απαιτούσε μόνο την εμπλοκή της λογικής, αλλά επίσης ηθική 

ενόραση8. Ο Σωκράτης πίστευε ότι η ψυχή ήταν ο αληθινός εαυτός του ανθρώπου. 

Αλλά για να έχει αληθινό εαυτό, πρέπει να κατανοήσει ο άνθρωπος ποια είναι η φύση 

του και ποιος ο σκοπός της ζωής. Επειδή μόνο όταν καταλαβαίνουμε τι είμαστε, απο-

κτούμε τη δυνατότητα για αυτοπραγμάτωση. Το πρωταρχικό καθήκον του ανθρώπου 

είναι να υπακούει στο δελφικό ρητό «γνῶθι σαυτόν», γιατί μόλις γνωρίζει τον εαυτό 

του, μπορεί να μάθει και πως να τον φροντίσει, ειδάλλως δεν θα το μάθει ποτέ9. Βέ-

βαια, για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, απαιτείται συγχρόνως διανοητική και 

ηθική ενόραση. Η ψυχή από τη φύση της είναι το στοιχείο που κυβερνάει το σώμα. Ο 

Σωκράτης δέχεται ότι το να γνωρίζεις τον εαυτό σου σημαίνει να έχεις αυτοέλεγχο. Η 

αρετή γι’ αυτόν είναι η γνώση του αγαθού. Η θεωρία του Σωκράτη ότι η αρετή είναι 

γνώση βεβαίως και διαφέρει από την ηθική του Κομφούκιου, κατά τον οποίο το να 

γνωρίζεις κάτι είναι κάτι διαφορετικό από το να είσαι ενάρετος. Η θεωρία του Σωκράτη 

ότι η αρετή είναι γνώση φαίνεται ανόητη. Αλλά ο Σωκράτης με τον όρο «γνώση» δεν 

εννοούσε απλά την αφηρημένη και προτασιακής μορφής γνώση αλλά την πλήρη και 

άμεση κατανόηση, την ενόραση, τη θέαση του αγαθού από την ψυχή. 

Κατά τον Κομφούκιο ο τσούν τζού ήταν ο άνθρωπος που είχε την τέλεια αρετή, αλλά 

πρόσθεσε: «Εάν δεν γνωρίζει το μινγκ (ming) δεν μπορεί να γίνει ανώτερος άνθρωπος 

(τσούν τζού). Εάν οι αρχές μου κυριαρχήσουν στον κόσμο, τούτο οφείλεται στο μινγκ 

(μινγ). Εάν πέσουν στο έδαφος, οφείλεται πάλι στο μινγκ (ming)10». 

Ο σοφός πρέπει να προσπαθεί όσο περισσότερο μπορεί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα 

αφήνεται στο μίνγκ. Το μίνγκ συχνά μεταφράζεται ως πίστη, προορισμός ή ως επιταγή. 

Εξάλλου ο Σωκράτης πίστευε ότι η φιλοσοφική ή πνευματική δραστηριότητα ήταν γι’ 

αυτόν ζήτημα αληθινής κλήσης. Η άμεση σχέση μεταξύ αυτού και της θείας δύναμης 

μας δείχνει ότι ο τρόπος ζωής του Σωκράτη έμοιαζε πολύ με αυτόν του Κομφούκιου, 

ο οποίος ζούσε σύμφωνα με το ming. Επίσης, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση 

στο γεγονός ότι ο Σωκράτης έδινε μεγάλη σημασία σ’ ένα χρησμό που άκουσε από τον 

77 Για το θέμα «ψυχῆς ἐπιμελεῖσθαι» κατά τον Σωκράτη βλέπε το άρθρο του καθηγητή Κ.Βουδούρη, 

«Η εις τους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους περί της υπάρξεως αντίληψις και αι πολιτικαί αυτής υπο-

δηλώσεις», Πλάτων,1970,σσ. 64, 65, 68, 73, 74-75. 

8 Αυτή η έννοια ήταν πολύ διαφορετική από τις δημοφιλείς ιδέες για την ψυχή και από τις φιλοσοφικές 

απόψεις, όπως του Ηράκλειτου (απ.119)και του Εμπεδοκλή (απ.115). Πρβλ. G. Nakhnikian., «Elenctic 

Definition», The Philoshophy of Socrates, G. Vlastos (ed.), Univ. of Notre Dame Press,1971,σσ. 155-

156. 

9 Αλκιβ.Ι, 128b-129a,124a. 

10 Κομφουκιανά ανάλεκτα,ε.α.,6/28. 
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Χαιρεφώντα και που σήμανε μια στροφή στον τρόπο ζωής του. Ο Σωκράτης μας φαί-

νεται σαν το «είδος του ορθόδοξου ιερέα που άφηνε την ζωή του στην επιρροή του 

δελφικού μαντείου».11 Στην Απολογία(32a) ο Σωκράτης λέει: «ἀλλ’ ἐν πενία μυρία 

εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν»12. Στο τέλος του διαλόγου τονίζει: «Ἀλλὰ γάρ ἤδη 

ὤρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μέν ἀποθανουμένῳ. Ὑμῖν δὲ βιωσομένοις, ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχο-

νται ἐπί ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντί πλήν ἦ τῷ θεῷ». Επομένως, η μυστηριώδης 

δαιμονική δύναμη, στην οποία ο Σωκράτης υπάκουε χωρίς να εξετάζει, μπορεί να συ-

γκριθεί με τη «φωνή του Ουρανού», την ηθική δύναμη που διέπει το σύμπαν και συλ-

λαμβάνεται αμυδρά και αόριστα. Η εμπιστοσύνη του στους χρησμούς και η πράξη της 

πίστης βασίζονται στη βαθύτερη πεποίθηση του ότι η αλήθεια είναι η δύναμη που κυ-

βερνά την ψυχή μας. 

Εν κατακλείδι, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε την έννοια της αυτοπραγμάτωσης στην 

κομφουκιανική και σωκρατική φιλοσοφία. Διαπιστώσαμε πως η ζωή και η φιλοσοφία 

τους επικεντρώθηκαν γύρω από το πως ο άνθρωπος μπορεί να φέρει σε πέρας μια πραγ-

ματική αγαθή ζωή. Τόσο ο Κομφούκιος όσο και ο Σωκράτης ενδιαφέρονταν για την 

πρακτική συμπεριφορά του ανθρώπου και δεν ασχολήθηκαν με αφηρημένα και από-

μακρα μεταφυσικά προβλήματα. Δεν συγκέρασαν το πρόβλημα της μεταθάνατον ζωής 

αλλά τουλάχιστον δεν ήταν το κεντρικό τους πρόβλημα. Ο Κομφούκιος, όταν ένας μα-

θητής τον ρώτησε πως πρέπει να υπηρετεί το πνεύμα, απάντησε: «Αφού δεν είσαι α-

κόμα ικανός να υπηρετήσεις τους ανθρώπους, πως θέλεις να υπηρετήσεις το 

πνεύμα;»13. Και όταν ο μαθητής τον ρώτησε για τον θάνατο, του είπε: «Αφού δεν 

καταλαβαίνεις τί είναι η ζωή, πως μπορείς να κατανοήσεις το θάνατο;».14 

 Ο Κομφούκιος και ο Σωκράτης ως ρεαλιστές και όχι ιδεοκράτες ή ουτοπικοί φιλόσο-

φοι φαίνεται να κατανοούσαν ποιοί είναι οι περιορισμοί των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, 

δηλαδή ήξεραν τι είναι δυνατό να επιδιώξουν και τι όχι. Πραγματικά έκαναν ό,τι μπο-

ρούσαν στη ζωή τους μέσα στα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας. Η έννοια της αυτο-

πραγμάτωσης δεν είχε τη σημασία του να αποκτήσει ο άνθρωπος την τελειότητα που 

βρίσκεται σε ένα ιδεοκρατικό επίπεδο. Το να ζει κανείς σύμφωνα με τις φιλοσοφικές 

του πεποιθήσεις ήταν το σπουδαιότερο κομμάτι της φιλοσοφίας τους. Το να καλλιεργεί 

τον εαυτό του και να έχει βαθύ ενδιαφέρον για την ευημερία των συνανθρώπων του 

περικλείεται στην έννοια της αυτοπραγμάτωσης. Με άλλα λόγια, η αυτοπραγμάτωση 

μπορεί να επιτευχθεί με την σωστή αρμονική ζωή μεταξύ του ανθρώπου και των άλ-

λων. Η φιλοσοφία και των δύο συνδέεται έντονα με τον τρόπο ζωής. Υπ’ αυτήν την 

έννοια τα παρακάτω λόγια του Κομφούκιου έχουν για μας μεγάλη σημασία: «Ο ανώ-

τερος άνθρωπος (τσούν τζού) εναρμονίζεται με τους άλλους, αλλά δεν ταυτίζεται μαζί 

11 Βλ.. Guthrie W.K.C, Socrates, Cambridge University Press, 1951, σ.86. 

12 Απολ. 23b. 

13 Κομφουκιανά ανάλεκτα,ε.α.,11/11. 

14Ε.α. 
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τους: ο στενόμυαλος άνθρωπος ταυτίζεται με τους άλλους αλλά δεν αρμονίζεται μαζί 

τους».15  

15 Ε.α.13/23.Και ο Κομφούκιος είπε: «Ο ανώτερος άνθρωπος (τσούν τζού) έχει ανοιχτό μυαλό χωρίς να 

είναι στρατευμένος: ο κατώτερος άνθρωπος είναι στρατευμένος χωρίς να έχει ανοιχτό μυαλό», ε.α.,2/14. 
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Οι Τ.Π.Ε. στο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 
2020)» – Σύνδεση με την ευρύτερη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Δόκου Μαρία 
Διοικητικός Υπ.Π.Ε.Θ., Απόφοιτη Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Μ.Δ.Ε., Υπο-

ψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Δυτικής Μακεδονίας, Τιμητική Υπότροφος Ι.Κ.Υ. 
mardok@pathfinder.gr 

Περίληψη  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στο γενικό στρατηγικό πλαίσιο για μια έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη συνδέει και την εκπαιδευτική της πολιτική, καθώς 
αναγνωρίζει το ρόλο της εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών και 
κοινωνικών πολιτικών. Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζεται το στρατηγικό πλαί-
σιο της Ε.Ε. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020) και η συνάρτησή του με την 
ευρύτερη στρατηγική Ευρώπη 2020 με ιδιαίτερη αναφορά στο τρόπο αξιοποίησης των 
Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. αναδεικνύονται όχι μόνο ως αντικείμενο αλλά και ως εργαλείο για 
την άσκηση πολιτικών στην Ε.Ε., τόσο στην εκπαίδευση και κατάρτιση, εισάγοντας 
καινοτομίες σε παιδαγωγικό, τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο, όσο και στις λοιπές 
πολιτικές, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, αλληλοεξαρτώμενες και εντασσόμενες όλες 
στο στρατηγικό πλαίσιο Ευρώπη 2020 για μια Ευρώπη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς α-
ποκλεισμούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020), Ευρώπη 2020, Τεχνο-
λογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020) 

Το σύγχρονο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκ-
παίδευσης και της κατάρτισης Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020), συντάχθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2009). Το πλαίσιο αυτό 
αφορά τους ακόλουθους τέσσερις στρατηγικούς στόχους: 
1. υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας, 
2. βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, 
3. προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα 
κοινά, 
4. ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού 
πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ειδικότερα, ο στρατηγικός στόχος (4) αναφέρεται σε δύο κυρίως θέματα. Το πρώτο 
θέμα/ μέλημα είναι να προαχθεί η απόκτηση από όλους τους πολίτες εγκάρσιων βασι-
κών ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές ικανότητες, το πνεύμα 
πρωτοβουλίας και το επιχειρηματικό πνεύμα και η πολιτιστική συνείδηση. Το δεύτερο 
μέλημα είναι να εξασφαλιστεί ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο εκπαίδευσης – έρευνας 
– καινοτομίας. Η σύμπραξη με τον επιχειρηματικό κόσμο και η δημιουργία ευρύτερων 
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μαθησιακών κοινοτήτων είναι τρόποι που συμβάλλουν στην επίτευξη του συγκεκριμέ-
νου στόχου. Συνοψίζοντας, σημειώνεται ότι στο στόχο αυτό αφενός γίνεται ρητή ανα-
φορά στην ψηφιακή ικανότητα ως εγκάρσια βασική ικανότητα και αφετέρου γίνεται 
φανερή η σύνδεση της εκπαίδευσης με τους άλλους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς πλέον γίνεται λόγος για τρίγωνο εκπαίδευσης – έρευνας – καινοτομίας.  

Για την καλύτερη παρακολούθηση και συντονισμό των σχετικών ενεργειών ολόκληρη 
η περίοδος ως το 2020 διαιρείται σε κύκλους, σε κάθε κύκλο εκ των οποίων καθορίζο-
νται οι τομείς προτεραιότητας και συντάσσονται κοινές εκθέσεις προόδου του Συμβου-
λίου και της Επιτροπής. Ως μέσο για την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπι-
σμό των προκλήσεων καθορίστηκαν πέντε ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης 
(benchmarks), βασιζόμενα στα υφιστάμενα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2009). 
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αυτά δε θεωρούνται συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να 
επιτύχουν οι επιμέρους χώρες μέχρι το 2020, αλλά επίπεδα αναφοράς μέσω ευρωπαϊ-
κών επιδόσεων στη συλλογική επίτευξη των οποίων θα πρέπει να συμβάλουν τα κράτη 
– μέλη μέσω εθνικών ενεργειών εξετάζοντας τις εθνικές τους προτεραιότητες. Πρόκει-
ται για τα ακόλουθα πέντε κριτήρια αξιολόγησης: 
• Συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου μάθηση: Μέχρι το 2020 το 15% τουλάχιστον των 

ενηλίκων κατά μέσο όρο θα πρέπει να συμμετέχει σε δια βίου μάθηση. 
• Άτομα με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες: Μέχρι το 2020 το ποσοστό των 

ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και 
τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 15%. 

• Επίτευξη επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Έως το 2020 το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχι-
στον 40%. 

• Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση: Μέχρι το 2020 
το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση 
θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10%. 

• Προσχολική εκπαίδευση: Μέχρι το 2020 το 95% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας 
μεταξύ τεσσάρων ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση (Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, 2009). 

Στους τομείς προτεραιότητας για την τριετία 2012-2014, όσον αφορά στο στρατηγικό 
στόχο (4) για την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και της 
επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται ως προτεραιότητα ο τομέας «Εγκάρσιες βασικές 
δεξιότητες, εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα, ψηφιακή παιδεία, παιδεία 
στα μέσα επικοινωνίας, καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα». Αναλυτικότερα, τίθεται 
η ακόλουθη προτεραιότητα: 

«Συνεργασία για την προώθηση της απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων που κα-
θορίζονται στη σύσταση του 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια 
βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ικανοτήτων και του τρόπου 
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με τον οποίο οι ΤΠΕ και η επιχειρηματικότητα μπορούν να ενισχύσουν την και-
νοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να προωθήσουν τα δη-
μιουργικά μαθησιακά περιβάλλοντα και να αυξήσουν την πολιτιστική ευαισθη-
τοποίηση, την έκφραση και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας» (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο & Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).  

Ευρώπη 2020 

Όπως μαρτυρά ο τίτλος της κοινής έκθεσης 2012 του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
με την οποία τέθηκαν οι προτεραιότητες για την τριετία 2012-2014 «Εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη», υπάρχει άμεση 
συνάρτηση της στρατηγικής ΕΚ 2020 με την ευρύτερη στρατηγική για την Ευρώπη 
2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταβληθέν οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο έπρεπε 
να αναλάβει περαιτέρω δράση για να ανακοπεί «η χείριστη χρηματοπιστωτική και οι-
κονομική κρίση στην ιστορία της, και σε απάντηση συμφώνησε σε μια στρατηγική για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: την «Ευρώπη 2020» (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο & Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).  

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010, η 
Ευρώπη 2020 προτάσσει τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες (Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, 2010α): 
• Έξυπνη ανάπτυξη (smart growth): ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη 

γνώση και την καινοτομία. 
• Βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable growth): προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση 

πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. 
• Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (inclusive growth): μια οικονομία με υψηλή απασχό-

ληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Η σύνδεση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
2020» γίνεται ακόμα πιο εμφανής, καθώς ένας από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους 
της Ευρώπης 2020 ταυτίζεται με τα δύο κριτήρια αξιολόγησης της ΕΚ 2020 που αφο-
ρούν στην πρόωρη εγκατάλειψη από το σχολείο και στην επίτευξη επιπέδου τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το στόχο αυτό «Το ποσοστό των ατό-
μων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι μικρότερο 
από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010α).  

Η πρόοδος σε κάθε βασική προτεραιότητα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» επιτυγχά-
νεται μέσω επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών (flagship initiatives), που ανά προτε-
ραιότητα είναι οι ακόλουθες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010α): 

(i) Έξυπνη Ευρώπη 
• Ένωση καινοτομίας (innovation union) για τη βελτίωση των συνθηκών – πλαίσιο 

και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα 
και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 
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• Νεολαία σε κίνηση (youth on the move) για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαι-
δευτικών συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργα-
σίας. 

• Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (a digital agenda for Europe - DAE) για την 
επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύ-
τητας και την άντληση οφελών από μία ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις. 

(ii) Βιώσιμη Ευρώπη 
• Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους (resource efficient 

Europe) 
• Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης (an industrial pol-

icy for the globalization era) 
(iii) Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς 

• Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας (an agenda for new skills and jobs) 
• Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας (European platform 

against poverty). 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 είχε ευθέως διατυπωθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ήδη από το 2011 
(European Council, 2011). Εκεί είχε τονιστεί η άμεση σχέση εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης με τις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για 
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», αλλά και η ουσιαστική συνεισφορά της για τις 
άλλες πρωτοβουλίες, όπως η «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώ-
χειας» και το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για το οποίο η παροχή από τα 
εκπαιδευτικά συστήματα σωστού συνδυασμού ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις επιστή-
μες και στις εγκάρσιες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), προωθεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και εν-
θαρρύνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Αντιστρό-
φως, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία DAE αναφέρεται στην ανάπτυξη διαδικτυακών υ-
πηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται επιδράσεις και στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (Digital 
Agenda for Europe – DAE) περιλαμβάνει τους ακόλουθους επτά πυλώνες (pillars) 
(European Commission, 2010): 
1. δυναμική ενιαία ψηφιακή αγορά, 
2. διαλειτουργικότητα και πρότυπα, 
3. εμπιστοσύνη και ασφάλεια, 
4. ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
5. έρευνα και καινοτομία, 
6. ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης, 
7. οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία από τη χρήση Τ.Π.Ε. 
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εμβληματικής πρωτοβουλίας DAE τίθενται θέματα, 
μεταξύ άλλων, ανάπτυξης νέων πρακτικών με τη χρήση διασυνδεδεμένων δραστηριο-
ποιημένων πληροφοριών, ασφαλούς ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με ηλεκτρονική υπο-
γραφή, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ε-
ξασφάλισης ισοτιμίας και οικονομικής προσιτής ευρυζωνικής πρόσβασης ακόμα και 
σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, προώθησης της προσβασιμότη-
τας και της χρηστικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.  

Στον πέμπτο πυλώνα του DAE «Έρευνα και Καινοτομία» είναι χαρακτηριστικό ότι 
ενσωματώθηκαν δράσεις Τ.Π.Ε. των προγραμμάτων FP7 και CIP της περιόδου 2007-
2013 και πλέον τον νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 
2014-2020 είναι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) (Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης, 2014). Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
ανακοίνωσή της το 2013 τονίζει μια βασική μετασχηματική δράση στον τομέα της και-
νοτομίας συνδυάζοντας τα νέα προγράμματα «Erasmus+» και «Ορίζοντας 2020» και, 
έτσι, μέσω αυτών αναφέρει ότι θα στηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη 
νέων επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών μοντέλων και θα δρομολογήσει μεγάλης κλί-
μακας πειραματικές δράσεις στην έρευνα και στις πολιτικές για τη δοκιμή καινοτόμων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων. Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει ότι θα στηρίξει την επαγγελματική ανά-
πτυξη των διδασκόντων μέσω ανοικτών ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη δημιουργία 
νέων πλατφορμών καθώς και με την κλιμάκωση των υφιστάμενων πλατφορμών για 
κοινότητες διδασκόντων πρακτικής εφαρμογής, όπως το e-Twinning, για τη θέσπιση 
διδακτικών πρακτικών συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων. Από τη μεριά τους τα κράτη – 
μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να υποστηρίζουν τις καινοτόμους μεθό-
δους διδασκαλίας και τα καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα και να στηρίζουν τους 
εκπαιδευτικούς στην απόκτηση υψηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων και την υιοθέ-
τηση καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών. Επίσης, μέσω των νέων προγραμμάτων 
«Erasmus+» και «Ορίζοντας 2020» προωθούνται στον τομέα της συνδεσιμότητας και 
καινοτομίας εταιρικές σχέσεις για υποδομές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες μεριμνώντας 
για την ανάπτυξη ανοικτών πλαισίων μάθησης και προτύπων για τη διαλειτουργικό-
τητα και τη φορητότητα του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, των εφαρμογών 
και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Σε μια 
συντονισμένη, τέλος, προσπάθεια για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει 
η ψηφιακή επανάσταση, η Επιτροπή, μέσω των ίδιων προγραμμάτων, «Erasmus+» και 
«Ορίζοντας 2020», προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή μια πλατφόρμα ανοικτή σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους για την καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της ψηφιακής 
κατάστασης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό κόμβο ψη-
φιακά καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προβολή και την καθοδήγηση 
καινοτόμων, βασισμένων σε Τ.Π.Ε., παιδαγωγικών και οργανωτικών πρακτικών, που 
θα συμπληρώνονται από ένα ειδικό ευρωπαϊκό βραβείο ψηφιακής αριστείας. Στο ίδιο 
πλαίσιο η Επιτροπή έχει καλέσει τα κράτη – μέλη να προαγάγουν δίκτυα εθελοντών 
διδασκόντων, ψηφιακών κοινοτήτων και εμπειρογνωμόνων Τ.Π.Ε. στην προώθηση 
πρωτοβουλιών, όπως κωδικοποίηση μαθημάτων, και να θεσπίσουν βραβεία για την 
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καλή παιδαγωγική χρήση των Τ.Π.Ε. για διδάσκοντες σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
τομείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Έτσι, μέσω του συνδυασμού των προγραμμάτων 
«Erasmus+» και «Ορίζοντας 2020» γίνεται και πιο πρακτικά εμφανής η συσχέτιση του 
ΕΚ 2020 με τη σχετική εμβληματική πρωτοβουλία DAE και την «Ευρώπη 2020» γενι-
κότερα.  

Ο έκτος πυλώνας του DAE αναγνωρίζει τον ψηφιακό γραμματισμό ως ένα ζήτημα ζω-
τικής σημασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία του εκπαιδευτικού συστήματος έγκει-
ται στην εκμάθηση της μάθησης, έτσι ώστε τα άτομα να είναι σε θέση να αποκτούν και 
να επεξεργάζονται μόνα τους τις πληροφορίες. Ο έβδομος πυλώνας «Οφέλη για την 
ευρωπαϊκή κοινωνία από τη χρήση Τ.Π.Ε.» δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εννοιών και 
μεθόδων των Τ.Π.Ε. για τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας 
και ανάπτυξης στην καθημερινή ζωή. Έτσι, προωθείται η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση 
υπηρεσιών, όπως των διαδικτυακών υπηρεσιών υγείας και της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010α). 

Η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας και τονίζει την αναγκαιότητα, ιδίως σε καιρούς 
δημοσιονομικών περιορισμών, να συνεχίζονται οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έ-
ρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις Τ.Π.Ε. ενισχύοντας έτσι τη θέση που 
είχε διατυπωθεί από το Συμβούλιο για την εξασφάλιση ενός πλήρως λειτουργικού τρι-
γώνου εκπαίδευσης- έρευνας-τεχνολογίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010β˙ Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, 2009). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η συνέργεια και αλληλεπίδραση του στρατηγικού 
πλαισίου για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΕΚ 2020 με την ευρύτερη στρατηγική Ευ-
ρώπη 2020, που υλοποιείται πλέον με πιο έντονη την επίδραση της Ε.Ε., όπως υποδει-
κνύεται από τη δυνατότητα άσκησης και συστάσεων ανά χώρα. 

Προτεραιότητες πενταετίας 2015-2020 στο ΕΚ 2020 

Οι νεότερες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευ-
σης και της κατάρτισης ΕΚ 2020 καθορίστηκαν με την κοινή έκθεση 2015 του Συμ-
βουλίου και της Επιτροπής και μάλιστα όχι για την επόμενη τριετία, αλλά για την επό-
μενη πενταετία , δηλαδή, για το διάστημα 2015-2020, ώστε να υπάρχει καλύτερη ευ-
θυγράμμιση με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
& Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). Στη συγκεκριμένη, μάλιστα, έκθεση ανά τομέα προτε-
ραιότητας προσδιορίστηκαν και τα συγκεκριμένα θέματα για τη συνέχιση των εργα-
σιών μέχρι το 2020. Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι έξι: 

1. Κατάλληλες και υψηλής ποιότητας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώ-
νται μέσω της δια βίου μάθησης με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και με στόχο 
την απασχολησιμότητα, την καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ευ-
ημερία του πολίτη. Σε ένα από τα θέματα της συγκεκριμένης προτεραιότητας αναφέ-
ρεται η καταπολέμηση του χαμηλού επιπέδου των βασικών ικανοτήτων σε όλη την 
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Ευρώπη σε τομείς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ψηφιακές γνώσεις μαζί 
με τη γλώσσα, τη γραφή και ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Μια, 
μάλιστα, από τις έξι νέες ομάδες εργασίας ΕΚ 2020 είναι για τις ψηφιακές ικανότητες 
και δεξιότητες (Working Group on digital skills and competences) (Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, 2016). 
2. Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ισότητα, ισοτιμία, αποφυγή διακρίσεων και προ-
αγωγή των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. 
3. Ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση, κυρίως πλήρως ενταγμένη στην 
ψηφιακή εποχή. 
4. Ευρεία υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των διευθυντών σχολείων 
και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού. 
5. Διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων με 
στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.  
6. Βιώσιμες επενδύσεις, ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης.  

Ιδιαίτερη αναφορά στις Τ.Π.Ε. γίνεται στην προτεραιότητα (3) περί ανοικτής και και-
νοτόμου εκπαίδευση και κατάρτισης, όπου ως συγκεκριμένα μέτρα αναφέρονται τα ε-
ξής: 
(i) συνέχιση της διερεύνησης της δυνατότητας των καινοτόμων και δυναμικών παιδα-
γωγικών μεθόδων, όπως η διεπιστημονική διδασκαλία και οι συνεργατικές μέθοδοι, με 
σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλού επιπέδου, προ-
ωθώντας παράλληλα την εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μειονε-
κτούντων και των αναπήρων, 
(ii) προώθηση της συνεργασίας με τη συμμετοχή εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών, διευ-
θυντών σχολείων και άλλων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, γονέων και της 
ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, 
(iii) μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας με την προο-
πτική βιώσιμης ανάπτυξης,  
(iv) προώθηση της χρήσης των Τ.Π.Ε. με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και καταλ-
ληλότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, 
(v) περισσότερα και πιο ποιοτικά ανοικτά και ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και παιδα-
γωγικές μέθοδοι σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές 
κοινότητες λογισμικού «ανοικτής πηγής»,  
(vi) ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμ-
βανομένης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ως ανταπόκριση στην ψηφιακή 
επανάσταση. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο & Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη 
των τεχνολογικών επιτευγμάτων, οι Τ.Π.Ε. αποτελούν όχι μόνο αντικείμενο αλλά και 
εργαλείο για την άσκηση πολιτικών στην Ε.Ε., τόσο στην εκπαίδευση και κατάρτιση, 
εισάγοντας καινοτομίες σε παιδαγωγικό, τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο, όσο και 
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στις λοιπές πολιτικές, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, αλληλοεξαρτώμενες και εντασσό-
μενες όλες στο στρατηγικό πλαίσιο Ευρώπη 2020 για μια Ευρώπη έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς.  
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Έντυπα και ψηφιακά κόμικς, ψηφιακά περιβάλλοντα δημιουργίας κόμικς και 
εκπαιδευτικές πρακτικές: Χαρακτηριστικά, μετασχηματισμοί, τάσεις και ταυτό-

τητες 

Δρ. Μουλά Ευαγγελία 
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Δωδ/σου 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια εποπτική και εφ’ όλης της ύλης πραγμάτευση: α) του 
μέσου των κόμικς σε θεωρητικό επίπεδο, β) των μετασχηματισμών που αυτό υφίσταται 
κατά το πέρασμα από την έντυπη στη ψηφιοποιημένη και ψηφιακή μορφή, γ) των χα-
ρακτηριστικών των ψηφιακών περιβαλλόντων δημιουργίας κόμικς και τέλος δ) των 
εκπαιδευτικών πρακτικών που τα αξιοποιούν. Καθίσταται εμφανές ότι τα κόμικς ως 
τέχνη, με τα δικά τους, εσωτερικά κριτήρια αξιολόγησης και την ενδογενή σχέση τους 
με το χώρο, δεν διαφοροποιούνται από τις περισσότερες πρώιμες ψηφιακές εκδοχές 
τους, εξαιρουμένης της απουσίας της απτικής σχέσης του αναγνώστη με το φυσικό 
αντικείμενο. Τείνοντας όμως να απορροφούν ολοένα και περισσότερα στοιχεία κίνη-
σης και πολυτροπικών εφέ, μετατρέπονται σταδιακά σε ένα νέο υβριδικό είδος, τα mo-
tion comics, για τα οποία ο κριτικός λόγος διίσταται. Επίσης, τα ψηφιακά περιβάλλοντα 
δημιουργίας κόμικς, στα οποία καταφεύγουν συχνά οι εκπαιδευτικοί για εμπλουτισμό 
ή ενίσχυση της διδασκαλίας, υπόκεινται σε περιορισμούς που υποβαθμίζουν έως εξου-
δετερώνουν τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του μέσου, ενώ επιπλέον διακρίνονται 
από παιδοποίηση. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές δε, στην πλειονότητά τους, χρησιμοποι-
ούν τα κόμικς εργαλειακά, με έμφαση στην πληροφοριακή τους βαρύτητα και ως μέσα 
επίτευξης ποικίλων σκοπών, από τους οποίους απουσιάζει παντελώς, η γνωριμία με το 
μέσο και η ουσιαστική αξιοποίησή του. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι ψηφιακές ε-
φαρμογές κόμικς δεν αποτελούν από μόνες τους εξ ορισμού καινοτόμες πρακτικές, εάν 
δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη κάθε φορά παιδαγωγική αναπλαισίωση. Επι-
πλέον δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερες και πρέπει να προσεγγίζονται συνολικά με πε-
ρισσότερη κριτική διάθεση και επιφυλάξεις.  

Λέξεις-Κλειδιά: κόμικς, motion comics, ψηφιακά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικές πρα-
κτικές. 

Απόπειρα οριοθέτησης των κόμικς 

Από τα καρτούν των εφημερίδων, που απετέλεσαν το πειραματικό εργαστήριο εντός 
του οποίου σφυρηλατήθηκε η τέχνη των κόμικς μέχρι την ακόλουθη αυτονόμησή τους, 
το μέσο των κόμικς επαναπροσδιορίζεται αενάως. Μέσα από την επαφή του με την 
κοινωνία, τα μέσα της, τις εικόνες της και τις τεχνολογίες της, έχει οδηγηθεί στη δια-
μόρφωση μιας ευρείας και ανοικτής οικογένειας γραφιστικών διαλέκτων (Smolderen, 
2009). 
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Παράδοση, σχηματοποίηση και μεγάλοι εμπορικοί, εκδοτικοί οίκοι συνυπάρχουν με 
την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, τη δημιουργικότητα και εναλλακτικούς – ανε-
ξάρτητους παραγωγούς (Groensteen, 2007: 6).  

Η πολυειδία του μέσου (Rommens, 2002) καθρεφτίζεται και στην αδυναμία διατύπω-
σης σαφή ορισμού κοινής συναίνεσης (Groensteen, 2009). Οι ορισμοί των κόμικς είναι 
είτε πολύ γενικοί είτε πολύ περιοριστικοί (Σκαρπέλος, 2000). Διάφοροι μελετητές πρε-
σβεύουν την υπεροχή της εικόνας ως προς το φορτίο της αφήγησης (Kunzle, 1973, 
Groensteen, 2007), ενώ έχει υποστηριχθεί ότι κόμικς μπορεί να χαρακτηριστεί και μία 
μεμονωμένη εικόνα με εσωτερική αλληλουχία (Murray, 2006). Από την άλλη, κάποιοι 
θεωρούν τη διαδοχή των εικόνων (Eisner, 1985) απαράγραπτο όρο και προβάλλεται ως 
η σημαντικότερη η ιδιότητά τους η αντιπαραβολή και εμπρόθετη ακολουθία τους 
(McCloud 1993: 9, Hayman & Pratt, 2005) ή ακόμα, η αλληλεπίδραση λόγου και εικό-
νας (Harvey, 2002: 75-96).  

Εντούτοις υπάρχουν κόμικς που δεν χρησιμοποιούν καθόλου εικόνα (Meskin, 2007) ή 
άλλα που δεν έχουν καθόλου λόγο (π.χ. The System του Peter Kuper).  

Οι στόχοι που τα κόμικς υπηρετούν είναι ποικίλοι και κυμαίνονται από τη μετάδοση 
πληροφοριών, την ανάπτυξη μιας αφηγηματικής πλοκής μέχρι την αισθητική ανταπό-
κριση του αναγνώστη. Έτσι, ο Charles Hatfield (2009: 19) σχολιάζει ότι οι ορισμοί των 
κόμικς δεν είναι απλώς αναλυτικές απόπειρες αλλά και υπόθεση τακτικής.  

Για να αποφύγει όλους τους αναλυτικούς σκοπέλους, ο Dylan Horrocks (2001: 34) α-
ναφέρεται στα κόμικς ως ένα πολιτισμικό ιδίωμα, μία σειρά από αφηγηματικές συμβά-
σεις, ένα είδος γραφής που χρησιμοποιεί λόγια και εικόνες, ή ένα νέο λογοτεχνικό γέ-
νος. 

Σε όλες τις παραπάνω απόπειρες ορισμού πρέπει να προστεθεί απαραιτήτως, ώστε να 
τους αποδοθεί η σωστή προοπτική, ο παράγοντας ιστορικότητα και η εκάστοτε εξελι-
κτική φάση του μέσου (Campbell, 2006), ή το κοινωνικό συμφραστικό πλαίσιο πρόσ-
ληψής του (Horrocks, 2001), που οδηγεί σε ορισμένη αντίληψη του αντικειμένου. «Πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη τέχνη τα κόμικς κρατούν έναν καθρέφτη στην κοινωνία του 
20ου αι., μερικές φορές παραμορφωμένο όπως εξάλλου όλοι οι καθρέφτες, αλλά πιο 
συχνά αιφνιδιαστικά και σοκαριστικά αληθινό» (Paymans: 1976: 219).. 

Εντέλει, τα κόμικς στηρίζονται στο συντονισμό και την αλληλεπίδραση ποικίλων μη-
χανισμών παραγωγής νοήματος, που όμως δεν είναι ποτέ όλοι και πάντα παρόντες και 
ενεργοί, με αποτέλεσμα να παράγεται μια πληθώρα κειμένων, τα οποία αντιστέκονται 
στην κατηγοριοποίηση και τη δογματική οριοθέτηση και απαιτούν για την κατανόησή 
τους μια σύνθετη ερευνητική εργαλειοθήκη. 
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Οι ίδιες πληροφορίες ή ορισμένη αφηγηματική πλοκή μπορούν να μεταδοθούν με μια 
πλειάδα τρόπων και τροπισμών (Madden, 2006). Εξ ου και θα τολμούσαμε να υποστη-
ρίξουμε ότι συνιστούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, ένα σύστημα νοηματοδοτικών μηχανι-
σμών, στο σημείο συνάντησης μορφής και περιεχομένου τους, το οποίο δεν αποτελεί 
ένα σημείο με σταθερές συντεταγμένες στο χώρο και το χρόνο. Παρόλα αυτά το πολυ-
σχιδές του μέσου, όχι μόνο δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει, αλλά αντιθέτως, να αποτε-
λεί πρόκληση για εμβριθέστερες προσεγγίσεις (Μουλά, 2015: 38-40). 

Στοιχειώδεις παρατηρήσεις πάνω στη γλώσσα των κόμικς 

Τα πάνελς ενός κόμικς συντίθενται από ορισμένα αναγνωρίσιμα στοιχεία (iconic de-
tail), βάσειτωνοποίων, τα κόμικς καθίστανται αναγγέλσιμα σε επίπεδο πλοκής 
(enunciable), αλλά και περιγράψιμα σε επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών (descriptible). 
Κυρίως όμως είναι ερμηνεύσιμα, δηλαδή αποδίδονται σφαιρικότερα στη διατομή και 
σύγκλιση των παραπάνω τομέων (interpretive) (Groensteen, 2007: 126). Γι αυτό το 
λόγο, η πλοκή ενός κόμικς, μολονότι μπορεί να παραφραστεί και να αποδοθεί λεκτικά, 
κατά τη μετατροπή της σε λόγο χάνει τον οπτικό δυναμισμό των πάνελς και συνεπώς 
τον αρχικό τους αντίκτυπο (Carier, 2000: 68). Επιπλέον, εξίσου σημαντική είναι και 
στην αισθητική τους απόδοση (picture detail) (Arasse in Groensteen, 2007: 125). 

Στο εσωτερικό ενός πάνελ μπορεί κανείς εφαρμόζοντας στοιχεία της γραμματικής της 
εικόνας, να δημιουργήσει απειράριθμες παραλλαγές του ίδιου περιεχομένου, δημιουρ-
γώντας ισάριθμες εκδοχές με μικρές ή μεγάλες νοηματικές αποκλίσεις. Λαμβάνοντας 
υπόψη την απόσταση – εστίαση του εικονιζόμενου, το είδος της σχέσης που αναπτύσ-
σει με τον αναγνώστη ή με τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας, τον άξονα λήψης της 
απεικονιζόμενης σκηνής, αλλά και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες, το νόημα μπορεί να 
μετατοπιστεί ή να διαφοροποιηθεί αναλόγως. Ανάλογα δε με τα εικονιστικά στοιχεία, 
υπάρχουν πάνελς που απαιτούν αργή ανάγνωση και ο χρόνος που τους αφιερώνουμε 
είναι περισσότερος από το χρόνο δράσης, άλλα που αντιστοιχούν στη δραματοποίηση 
μίας στιγμής και ο χρόνος ανάγνωσής τους είναι ισοδύναμος με αυτόν του γεγονότος 
και άλλα που απαιτούν λιγότερο χρόνο ανάγνωσης, καθώς συνιστούν ένα είδος περί-
ληψης μιας προηγηθείσας δράσης (συμβολικά). Οι εικονιστικές επιλογές στα κόμικς 
μπορούν να κυμαίνονται από την καρτουνίστικη-συμβολική, στην καρτουνίστικη με 
ανθρωπόμορφα σχέδια έως τη ρεαλιστική γραφιστική απεικόνιση (Trabado-Cabado, 
2012: 233), ανάλογα με το θέμα και τις προθέσεις του δημιουργού και του έργου. Η 
σχέση εικόνας- λόγου (McCloud, 1993: 53-54) είναι εξίσου ένας πρωτεύων παράγο-
ντας στη νοηματοδότηση, με πολλές πιθανές εκδοχές, ως εξής:  

• Ο λόγος παρέχει την πληροφόρηση και η εικόνα απλά ακολουθεί. 
• Η εικόνα παρέχει την πληροφόρηση και τα λόγια τονίζουν μια πτυχή της συμπληρω-

ματικά. 
• Λόγια και εικόνα στέλνουν το ίδιο μήνυμα. 
• Εικόνα και λόγια συνεργάζονται στην παραγωγή του νοήματος προς την ίδια κατεύ-

θυνση. 
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• Εικόνα και λόγια συνεργάζονται στην παραγωγή του νοήματος παρέχοντας διαφορε-
τικού τύπου πληροφορίες. 

• Εικόνα και λόγος ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια. 
• Μοντάζ: συνδυασμός εικόνας και λόγων σε άρρηκτο σύνολο. 

Ποικίλοι ορισμοί έχουν προταθεί για να χαρακτηρίσουν την σχέση εικόνας- λόγου, αμ-
φισβητώντας τις παραπάνω αυστηρά περιγεγραμμένες κατηγορίες. Έτσι γίνεται λόγος 
για μίγμα (blend) (Versaci, 2008: 13), ύφανση (weave) (Sabin, 1996:8) αλληλεπίδραση 
(interplay) (Harvey, 1996:9), υπέρβαση (Whitlock, 2006: 968) ή κατάρριψη των με-
ταξύ τους διακρίσεων (Hatfeild, 2005: 36), αλλά και για δυσαρμονκή συνήχηση και 
δυσλειτουργία (disjunctive relationship) (Cioffi, 2001: 99), που φτάνει στο σημείο η 
μεταξύ λόγου και εικόνας διχοτομία να αγγίζει άκρα, όπου τα δύο μέσα εκφοράς αρ-
νούνται να αναγνωρίσουν το ένα την ύπαρξη του άλλου, λειτουργώντας παντελώς α-
νεξάρτητα (Hatfield, 2005: 38) 

Τα μπαλόνια αποτελούν διηγητικό υλικό που οπτικοποιεί τον ήχο και γεφυρώνει το 
χάσμα μεταξύ εικόνας και λόγου. Αυτό διότι δεν είναι ούτε απλές “τρύπες” στην ει-
κόνα, αλλά ούτε και κάτι που απεικονίζεται καθαυτό (Carrier, 2000: 29). Οι ειδικές 
συμβάσεις της γλώσσας των κόμικς, όπως τα σύμβολα (emanata) (Walker, 2000: 28-
29), οι γραμμές κίνησης, οι οπτικοποιημένοι ήχοι κ.ά. συμβάλουν επίσης ουσιαστικά 
στην άρθρωση του πολυσημειωτικού μηνύματος των κόμικς. 

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει το διάκενο (gutter) για την άρθρωση του νοήματος 
(Thompson, 2008), το οποίο είναι ο χώρος που συντελείται η πρωταρχική λειτουργία 
της περάτωσης, ή συμπλήρωσης των νοηματικών κενών. Άλλοτε σε αυτό συμμετέχουν 
και οι λεζάντες που παρέχουν επιπλέον πληροφοριακό υλικό (Saraceni, 2003: 9). Οι 
μεταβάσεις από πάνελ σε πάνελ επίσης εκτείνονται σε μια ευρεία γκάμα. Έτσι έχουμε 
μεταβάσεις από στιγμή σε στιγμή, από δράση σε δράση, από υποκείμενο σε υποκεί-
μενο, από σκηνή σε σκηνή, από άποψη σε άποψη και μη εξακολουθητικές (συμβολικές) 
(McCloud, 1993: 53-54). 

Η διευθέτηση των πάνελς και η μεταξύ τους σχέση στη σελίδα (lay out), η λεγόμενη 
εικονική αλληλεγγύη (iconic solidarity), (Groenesteen, 2007: 17-20) που υποστηρίζει 
την διαπλοκή των επιμέρους στοιχείων (braiding), διαμορφώνοντας ένα ερμηνευτικό 
δίκτυο (network) (Groensteen, 2007: 146-147) είναι ένα επιπλέον σημαντικό δεδομένο 
κατά την πρόσληψη ενός κόμικς, καθώς αποτελεί μείζονα ερμηνευτική παράμετρο.  

Τα κόμικς και η σχέση τους με το χώρο και το χρόνο 

Τα κόμικς ως μέσο αναπτύχθηκαν εντός των ορίων της έντυπης σελίδας, ενσαρκώνο-
νται και εκτίθενται στο χώρο( McCloud, 1993: 7), αντιθέτως από τον κινηματογράφο 
ή το ανιμέισον, που βασίζονται στο χρόνο. 
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Τα πάνελ των κόμικς διαρρηγνύουν το χρόνο και το χώρο, προσφέροντας έναν οδο-
ντωτό στακάτο ρυθμό, ασύνδετων μεταξύ τους στιγμών. Αλλά η περάτωση επιτρέπει 
τη σύνδεση αυτών των στιγμών και κατασκευάζει νοερά μια συνεχή και ενοποιημένη 
πραγματικότητα (McCloud, 1993:67). 

Συνεπώς ο χρόνος στα κόμικς είναι μια νοητική κατασκευή του αναγνώστη, μέσα από 
την ερμηνεία που επιβάλλει στα στο χώρο εκτυσσόμενα πάνελς, που καθώς αντιπαρα-
τίθενται μεταξύ τους, ο αναγνώστης καλείται να γεμίσει το κενό τους με μια φαντα-
στική υπόθεση χρόνου και κίνησης. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως χρονικοί 
χάρτες (McCloud, 2000: 206), με προεξάρχον χαρακτηριστικό την ταυτοχρονία 
(simultaneity) των συστατικών τους, η οποία αντικαθιστά τη γραμμική αφηγηματική 
ιεραρχία (Bennett, 2010). 

O Cohn (2010: 132) διευκρινίζοντας τα παραπάνω επισημαίνει ότι ο φυσικός χώρος 
ισοδυναμεί με τη φυσική αναγνωστική κίνηση και τον αντίστοιχο χρόνο της, που δια-
φοροποιείται από το μυθοπλαστικό χρόνο. 

Το πάνελ δεν αντιπροσωπεύει υποχρεωτικά μια μοναδική στιγμή στο χρόνο, αλλά μάλ-
λον η πρόοδος της ανάγνωσης μέσα από μια ακολουθία πάνελς ή των στιγμών εντός 
ενός πάνελ διαμορφώνουν την αίσθηση του χρόνου. Τα πάνελς τεμαχίζουν λειτουργικά 
ένα εννοιολογικό χώρο σε ενότητες που εστιάζουν σε στιγμές και προσελκύουν την 
προσοχή, εντός πλαισίων που μπορεί να αφηγούνται ολόκληρες δράσεις, μεμονωμένες 
στιγμές ή όψεις του περιβάλλοντος χώρου. 

Ο Groensteen (2007: 146), υποστηρίζει ότι το μοντέλο οργάνωσης ενός κόμικς δεν εί-
ναι αυτό μιας λωρίδας, ούτε μιας αλυσίδας, αλλά ενός δικτύου, που υφίσταται σε μια 
αποχρονολογημένη συνθήκη, στην οποία ο αναγνώστης μπορεί να αντιλαμβάνεται και 
να επινοεί επιπλέον σχέσεις ανάμεσα στα πάνελς, πέρα από την αυστηρά αφηγηματική 
ακολουθία τους. Η ρύθμιση του χώρου χρησιμεύει δηλαδή για την εδραίωση συμμε-
τριών, οπτικών ρυθμών και άλλων μοτίβων που επιδρούν στο αφηγηματικό νόημα, χω-
ρίς να επηρεάζουν απευθείας τη ροή του χρόνου καθαυτή. 

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή διανομή κόμικς 

To μέσο των κόμικς βρίσκεται σε μια μείζονα καμπή, καθώς η ψηφιακή απεικόνιση 
κερδίζει σε δημοτικότητα ως τρόπος ανάγνωσης και κατανάλωσης πολιτισμικών αγα-
θών. Η ταχεία επικράτηση των συσκευών οθόνης και η αυξανόμενη προτίμηση αγοράς 
προϊόντων από το διαδίκτυο δημιούργησε ένα σημαντικά διαφορετικό εκδοτικό τοπίο 
και αγοραστικό κοινό. Έτσι οι εκδότες αγκάλισαν το ψηφιακό φορμάτ, στοχεύοντας 
στην αύξηση των κερδών τους και στην κατάκτηση νέων αναγνωστών.  

Τα πλεονεκτήματα της φορητότητας, της προσιτότητας της τιμής, της άμεσης παράδο-
σης, της ευκολίας της συνδρομής και της άμεσης ενημέρωσης για τις καινούριες κυ-
κλοφορίες καθιστούν τον ψηφιακό κόσμο ιδιαίτερα ελκυστικό. 
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Γίνεται αντιληπτό ότι μέσω της ψηφιακής σύγκλισης των μέσων και των συγκεκριμέ-
νων πολιτισμικών τους πρακτικών απαλείφονται τα μεταξύ τους διακριτά όρια και αλ-
λοιώνεται η φυσιογνωμία τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να διατηρή-
σουν τα χαρακτηριστικά που είχαν κατά την προ-ψηφιακή εποχή. Τα κόμικς όμως που 
προορίζονται εξαρχής για ψηφιακή ανάγνωση, είναι ένα νέο υπερμέσο, που ενορχη-
στρώνει ετερογενή μεταξύ τους στοιχεία.  

Από τη δεκαετία του 90 η εκρηκτική διάδοση του διαδικτύου οδήγησε στην εμφάνιση 
των πρώτων webcomics, ειδικά δημιουργημένων για ψηφιακή προβολή και διανομή 
(Campbell, 2006: 17).  

Στις αρχές του 2000 το κυρίαρχο μοντέλο των webcomics ήταν παρόμοιο στο περιεχό-
μενο και το φορμάτ με αυτό των ημερήσιων κόμικς των εφημερίδων. Μια τέτοια περί-
πτωση είναι η πλατφόρμα Comixology, που διανέμει υλικό των μεγαλύτερων εκδοτι-
κών οίκων των ΗΠΑ. 

Ένα τυπικό κόμικς εμφανίζεται στην οθόνη στο φορμάτ μιας σελίδας τη φορά, με το 
γύρισμα της σελίδας να ενεργοποιείται σε κάθε κλικ του ποντικιού. Η σχέση του χώρου 
ως χρόνου παραμένει σταθερή. Μια αλλαγή που κάποιες φορές υιοθετείται για να είναι 
συμβατό το κόμικς με το πλάτος της οθόνης είναι η επιλογή της προβολής σε ανάπτυξη 
τοπίου (landscape) έναντι της επιλογής του πορτραίτου (κατά μήκος ανάπτυξης). Ακο-
λούθως, η ανακάλυψη της οθόνης επαφής (touchscreen) εισήγαγε την καινοτομία του 
συρσίματος της οθόνης για το γύρισμα της σελίδας. 

Υπό αυτό το καθεστώς ο Groensteen θεωρεί ότι οι υπολογιστές δεν αλλοιώνουν εξ 
ορισμού τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά το μέσου, ούτε αλλάζουν οντολογικά τη 
μορφή του (2013, 64). Η ουσιαστική διαφορά των ψηφιακών κόμικς από τα έντυπα 
είναι η απουσία του φυσικού αντικειμένου, η απτική σχέση με αυτό, η επαφή και η 
σωματική συμμετοχή που εμπεριέχει το διάβασμα. Εξίσου επηρεάζεται και περιθωριο-
ποιείται η λειτουργία της μνήμης και της ανάκλησης, καθώς το περιεχόμενο γίνεται 
πλέον ρευστό, συχνά αντικαταστάσιμο και δεν επιτρέπει την εποπτεία του συνολικού 
χώρου. Επιπλέον, τα διαπερατά όρια της ψηφιακής ανάγνωσης επιτρέπουν την πολυ-
διεργαστική (multitasking) περιήγηση, η οποία εμποδίζει την χωρική μνήμη (2013, 67). 
Έτσι, όταν δεν ισχύει το φορμάτ της σελίδας, τα πάνελς απεδαφοποιούνται, απομονώ-
νονται και οι μεταξύ τους συνδετικοί ιστοί διαρρηγνύονται. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή 
κίνησης και ήχου θέτει αυτομάτως το πρόβλημα της σωστής δοσολογίας και τον κίν-
δυνο της κατάχρησής τους. 

Αναφορικά δε, με τη συμπερίληψη στοιχείων animation o ίδιος υποστηρίζει ότι περιτ-
τεύουν, καθώς τα κόμικς είναι μια μορφή τέχνης ολοκληρωμένη, που δεν έχει ανάγκη 
να «ζωοποιηθεί» μέσω κίνησης (2013: 70-1). 

Παρόλα αυτά, με όρους παρουσίασης του χρόνου, τα περισσότερα ψηφιακά κόμικς δεν 
διαφοροποιούνται από τα συμβατικά, καθώς δεν αποτελούν παρά αναμεσικές εκδοχές 

2900

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



τους, δηλαδή μεταφορές ενός μέσου σε ένα άλλο (Bolter & Grusin, 1999: 45), προσπα-
θώντας το νέο μέσο να καταστεί όσο το δυνατό πιο απαρατήρητο. 

Την ίδια στιγμή όμως, στην περιφέρεια αναδύεται και ένα καινούριο είδος από δη-
μιουργούς που είναι αποφασισμένοι να προεκτείνουν τα όρια και να εξερευνήσουν στο 
έπακρο τις νέες δυνατότητες των ψηφιακών μέσων.  

Ψηφιακά κόμικς: από τη σελίδα στην οθόνη ή η ανατροπή της σχέση χώρου- 
χρόνου 

Τα έντυπα κόμικς είναι μεν πολυσημειωτικά αλλά μονοαισθητηριακά μέσα, καθώς α-
πευθύνονται μόνο στην όραση (Fresnault-Deruelle, 1977). 

Η μεταφορά των κόμικς στο ψηφιακό σύμπαν δεν άφησε άθικτες τις βασικές ποιότητες 
ή τις αφηγηματικές τεχνικές και συμβάσεις του μέσου. Εξ ου και χρήζουν εξέτασης οι 
αλλαγές που επισυμβαίνουν εξαιτίας της δια-μεσικής ψηφιακής τους μετάβασης: ποια 
είναι τα όρια και οι δυνατότητες των κόμικς που αναπτύσσονται σε ψηφιακά περιβάλ-
λοντα και ποιος ο βαθμός ελέγχου που ασκεί ο αναγνώστης υπό το νέο αυτό καθεστώς 
στην αναγνωστική εμπειρία; (viewser= user- viewer).  

Τα πάνελς στην παραδοσιακή έντυπη μορφή των κόμικς τοποθετούνται συσχετιστικά 
και πάντα με αναφορά στο χώρο, στον οποίο λειτουργούν συνεργατικά (Groensteen, 
2007: 21). Ο χώρος των κόμικς καταλαμβάνεται από σταθερά ομαδοποιημένα πάνελς, 
που αναπτύσσονται σε προκαθορισμένο αριθμό σελίδων. 

Στην οθόνη όμως, ο χώρος δεν είναι ούτε πεπερασμένος ούτε οριοθετημένος και όπως 
είχε προβλέψει και ο McCloud, η απελευθέρωση από τις δεσμεύσεις του έντυπου οδη-
γεί τους δημιουργούς «να τεντώνουν τα μέλη τους και να αρχίζουν να εξερευνούν τις 
ευκαιρίες του ατέλειωτου καμβά του ψηφιακού κόσμου» (McCloud, 2000: 222). 

Παρά την μέχρι σήμερα κατίσχυση των παραδοσιακών φορμών, υπάρχει μια πλειάδα 
πειραματικών ανεξάρτητων δημιουργιών που αξιοποιούν της υπερ-μεσικότητα του δια-
δικτύου, αμφισβητώντας τις κοινές τροπικότητες και επιφέροντας σημαντικές αλλαγές 
στη σχέση χώρου και χρόνου στα κόμικς.  

Μια προσέγγιση που αξιοποιεί την ευελιξία του ψηφιακού χώρου είναι αυτή που προ-
κρίνει τη σταδιακή εμφάνιση των πάνελς, η οποία μεταχειρίζεται το περιεχόμενο της 
σελίδας ως εύπλαστο και μη οριστικό. Πρωτοπόρος σε αυτό υπήρξε ο John Barber, 
αλλά τελευταία η τεχνική αυτή υιοθετείται και από μεγάλες εταιρείες, όπως η Marvel: 
Avengers vs. X-Men #1: Infinite (2012) και Guardians of the Galaxy Infinite Comics #1 
(2013).  

 Η οθόνη δρα ως ένα σταθερό σκηνικό βάθος στο οποίο εμφανίζονται και τοποθετού-
νται πάνελς με τα κλικ του αναγνώστη. Κάθε νεοεισερχόμενο πάνελ, είτε στοιχίζεται 
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δίπλα στα προηγούμενα, είτε αντικαθιστά κάποιο παλιότερο (Barber, 2001: 63). Άλ-
λοτε τα καινούρια πάνελς που εισέρχονται με το κλικ, υπερτίθενται στην υπάρχουσα 
επιφάνεια και ανατρέπουν τη σύμβαση της από αριστερά προς τα δεξιά ανάγνωσης, 
καθώς λαμβάνουν ποικίλες θέσεις στο χώρο.  

Η τεχνική αυτή έλκει την καταγωγή της από την πρωτοποριακή δουλειά του καρτουνί-
στα cartoonist Yves Bigerel και το μανιφέστο του, About Digital Comics (2009), που 
είναι διατυπωμένο σε μορφή ψηφιακού κόμικς. Εδώ εξερευνώνται οι νέοι τρόποι κα-
τασκευής του χρόνου αξιοποιώντας στοιχεία του χώρου, μέσω του storytelling και πα-
ραχωρούνται δικαιοδοσίες στον αναγνώστη να ορίζει και να παρεμβαίνει στη διαδικα-
σία της ανάγνωσης. 

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: Το Insufferable του Mark Waid σε εικονο-
γράφηση του Peter Krause, το οποίο προοριζόταν από την αρχή για κατανάλωση μέσω 
διαδικτύου. Αυτό, μολονότι διατηρεί το φορμάτ των έντυπων κόμικς, με εναλλαγές 
σταθερών-φιξαρισμένων σελίδων, προς το τέλος της αφήγησης, όταν ο ήρωας, Noctur-
nus, βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν λάκκο κάτω από μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη 
προσπαθώντας να σώσει μια απαχθείσα γυναίκα, την ώρα που το κτίριο αρχίζει να κα-
ταρρέει, σε κάθε κλίκ εμφανίζεται μόνο ένα πάνελ τη φορά, επιβραδύνοντας έτσι την 
ανάγνωση και επιτείνοντας την ένταση της σκηνής. 

Το έργο του McCloud’s Zot! Online: Hearts And Minds Part 3i (2000). Εδώ η συνήθης 
ροή αντικαθίσταται από μια μακριά κάθετη διάταξη, που αναπτύσσεται σε μήκος έξι 
οθονών με κύλιση, για να απεικονιστεί και να επιβραδυνθεί η πτώση του πρωταγωνιστή 
από τον ουρανό, μέχρι τη στιγμή της πρόσκρουσής του, όπου αποκαθίσταται το συνη-
θισμένο φορμάτ. 

Το έργο του Drew Weing’s Pup Ponders the Heat Death Of The Universe (2004ii). Εδώ 
ο γάτος πρωταγωνιστής συλλογίζεται για το μέλλον του σύμπαντος και καθώς ο ανα-
γνώστης κυλάει την οριζόντια μπάρα, τα πάνελς γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα, μέχρι 
που υπερβαίνουν τα όρια της σελίδας, καθώς ο ήλιος γίνεται σούπερ νόβα και απορ-
ροφά τη γη. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των ψηφιακών κόμικς είναι η δυνατότητα εστίασης και 
απομάκρυνσης (zoom in- zoom out), η οποία επιτρέπει τη θέαση και εποπτεία του συ-
νόλου ή μεγάλου μέρους των σχέσεων μεταξύ των πάνελς (αρθρολογία- Groensteen, 
2007: 144-158) και εντέλει την οπτικοποίηση του αφηγηματικού χάρτη της ιστορίας, 
παρέχοντας έτσι μια ενοποιητική ταυτότητα στα επιμέρους πάνελς (McCloud, 2000: 
227). 

Αυτήν την τεχνική συναντάμε στο Never Shoot the Chronopathiii, όπου ο αναγνώστης 
- κάνοντας zoom out-, μπορεί να διακρίνει τρεις γραμμές από διασταυρούμενα πάνελς 
που δίνουν την εντύπωση μιας καλοσχεδιασμένης και οργανωμένης αφήγησης ενώ στη 
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διάρκεια της εκ του σύνεγγυς ανάγνωσης αποκομίζει την συγκεχυμένη αίσθηση του 
τυχαίου. 

Επιπλέον, στο Never Shoot the Chronopath εντοπίζεται και μια ακόμη ιδιότητα, που 
αποτελεί πάγια ποιότητα των ψηφιακών περιβαλλόντων, η υπερμεσικότητα (Goodbrey, 
2013: 291), δηλαδή η δυνατότητα να συνδυάζονται διαφορετικές τροχιές ανάγνωσης 
και να αποδίδουν ισοδύναμα διαφορετικά κείμενα.  

Όπως οι Bolter και Grusin (1999:19) υπογραμμίζουν: «καθώς κάθε μέσο υπόσχεται να 
αναμορφώσει τον προκάτοχό του, προσφέροντας μια πιο άμεση ή αυθεντική εμπειρία, 
αυτό οδηγεί στην εποχή μας «από τη μεσικότητα στην υπερμεσικότητα». 

Παρομοίως, στο hypercomic smartphone app A Duck Has an Adventure (2012), ο ανα-
γνώστης έχει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του 
πρωταγωνιστή. Κάθε απόφαση διανοίγει ένα νέο μονοπάτι επιλογών, χτίζοντας στα-
διακά το χάρτη όλων των δυνατών επιλογών που μπορεί κάποιος να κάνει στη ζωή 
τουiv. Οι διάφορες εναλλακτικές πορείες οδηγούν σε σημεία θεματικής και αφηγημα-
τικής διασταύρωσης και η ανάπτυξη της ιστορίας εξαρτάται από τον εντοπισμό αυτών 
των σημείων, ώστε να ξεκλειδωθούν και άλλες δυνατότητες. 

Έτσι, και το μετα- μυθοπλαστικό The Mr. Nile Experiment 11: Burning Your Map 
(2003) επιτρέπει τη δημιουργία από πλευράς του αναγνώστη διαφορετικών χρονογραμ-
μών της ιστορίας. 

Γίνεται αντιληπτό ότι από τα Online comics, που είναι στατικά με μόνη τους διαφορά 
την κύλιση των εικόνων ή των σελίδων, στα κόμικς που ενσωματώνουν στοιχεία κίνη-
σης (Bukatman, 2002), η μεταφορά των κόμικς στο ψηφιακό σύμπαν δημιουργεί ποι-
κιλία διαφορετικών προϊόντων που δεν μπορούν να υπαχθούν σε μία συμπεριληπτική 
κατηγορία (Smith, 2012: 358). 

Από τις πολυτροπικές παρεμβάσεις- προσθήκες στα motion comics : Εξέλιξη, 
βελτίωση, ή αλλοίωση του μέσου; 

Η ευπλαστότητα του ψηφιακού χώρου και η άρση της προδιαγεγραμμένης ακολουθίας 
και ανάγνωσης, που ανατρέπουν το προβάδισμα του χώρου έναντι του χρόνου, γίνεται 
πιο φανερή όταν στα κόμικς προστίθεται και κίνηση (animation) στο εσωτερικό των 
πάνελ. 

Στο ψηφιακό περιβάλλον έχει καταστεί εφικτό στους δημιουργούς να συμπεριλαμβά-
νουν στοιχεία κίνησης, τόσο κατά τις μεταβάσεις μεταξύ πάνελς, όσο στα ίδια τα περι-
γράμματα των πάνελς, αλλά και στο εσωτερικό τους, προσδίδοντας έτσι μια προεξάρ-
χουσα χρονική ποιότητα, που παραπέμπει σε ανιμέισον ή κινηματογράφο, έναντι της 
ποιότητας του χώρου που προέχει στα έντυπα κόμικς (Goodbrey, 2015).  
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Η κίνηση των πάνελς ουσιαστικά είναι προέκταση της προγενέστερης τεχνικής της 
σταδιακής αποκάλυψης και παρέχει ένα επίπεδο οπτικής συνέχειας έναντι της σταθερά 
διατεταγμένης σελίδας. Είναι εγγενές χαρακτηριστικό των ψηφιακών περιβαλλόντων 
να είναι τα πάντα πιο πλαστικά και πιο ανεκτικά και ελκυστικά στην αλλαγή (Murray, 
1997:154). 

Η ταχύτητα και το στυλ της κίνησης των πάνελς επηρεάζουν το νόημα στο εσωτερικό 
τους καθώς και τη σχέση τους με την υπόλοιπη σύνθεση ή ακολουθία. Πρόκειται για 
μια οπτική ονοματοποιία, που αποδίδει τα φαινόμενα αναπαραστατικά (Barber: 66).  

Π.χ. στο The Mr. Nile Experiment 15: We All Fall Together, (2003) τα διαρκώς κινού-
μενα πάνελς δημιουργούν την αίσθηση της απώλειας ελέγχου της ροής της αφήγησης.  

Τα εφέ κίνησης που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό των πάνελς προσθέτουν ατμό-
σφαιρα ή προσελκύουν την προσοχή σε συγκεκριμένες ποιότητες της αφήγησης. Π.χ. 
στο Demian 5’s webcomic When I Am Kingv, η κίνηση εντός των πάνελρς αξιοποιείται 
για να αποδώσει συγκεκριμένα συναισθήματα και έμφαση σε ορισμένες σκηνές. 

Αυτού του είδους η κίνηση είναι κατά κάποιον τρόπο εξέλιξη των πολυμορφικών έντυ-
πων πάνελς (Cohn, 2010), εκείνων δηλαδή που τεμαχίζουν την διάρκεια της κίνησης 
και την παρουσιάζουν σε συνεχόμενα στιγμιότυπα εντός του ίδιου πάνελ, όπως π.χ. 
ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. 

Τα Motion comics είναι ένα καινούριο υβριδικό είδος μεταξύ κόμικς και ανιμέισον. 
Μολονότι διατηρούν την πρώτη ύλη των κόμικς, την αναπλαισιώνουν μεσικά, με δια-
κεκομμένη κίνηση, φωνή ή ήχο. Αυτό το είδος όμως, πολλοί δημιουργοί το απαξιώνουν 
ως μη κόμικςvi και το χαρακτηρίζουν ως φτηνή μορφή ανιμέισον, που μετατρέπει τον 
αναγνώστη σε θεατή και του στερεί τον έλεγχο επί της ανάγνωσης, απαλείφοντας την 
ειδοποιό διαφορά του κόμικς από το φιλμ (Barber, 7). 

Τέλος, ο ρυθμός κύλισης, η τεχνική του ξεθωριάσματος και της βαθμιαίας εμφάνισης, 
της παρουσίασης τύπου slide, του συρόμενου παραθύρου και τόσων άλλων δυνατών 
επιλογών διαφοροποιεί αναλόγως και την ποιότητα ή την εμπειρία της ανάγνωσης. 

Συνεπώς, η επιστράτευση των πολυμεσικών ιδιοτήτων δεν συμβάλλει υποχρεωτικά στη 
βελτίωση των κόμικς και στην ενίσχυση της μυθοπλαστικής τους δυνατότητας, αλλά 
μάλλον ευθύνεται για την αποσταθεροποίηση και τη μεταμόρφωσή τους σε κάτι υβρι-
δικό, που τελεί ακόμα υπό διαμόρφωση. 

Εξ ου και εφόσον έχει πλέον καταρριφθεί η ψευδαίσθηση της αέναης προόδου, που 
αντιλαμβάνεται την ιστορία των μέσων ως μια συνεχώς εξελισσόμενη, αδιάσπαστη και 
βελτιούμενη συνθήκη, θα πρέπει να απαλλαγούμε από τη συναφή με αυτήν τελεολο-
γική παγίδα, να θεωρούμε κάθε επόμενη εκδοχή των μέσων διορθωτική και στην κα-
τεύθυνση της τελειοποίησή τους. 
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Ψηφιακά περιβάλλοντα δημιουργίας κόμικς και εκπαιδευτικές πρακτικές 

Στην εκπαίδευση -ασφαλώς και αναπόφευκτα- τα κόμικς έχουν συμπληρωματικό- ε-
πικουρικό ρόλο και αποσκοπούν στη βελτίωση των παραδοσιακών πρακτικών. 

Οι ως τώρα σε διεθνή κλίμακα έρευνες αφορούν είτε στην ανάγνωση εκπαιδευτικών 
κόμικς είτε στη δημιουργία κόμικς από τους μαθητές (Νέζη et al. 2009). Πουθενά δε 
διακρίνεται κάποια πρόθεση ουσιαστικότερης γνωριμίας με το ίδιο το μέσο των κόμικς 
και κατανόησης των συμβάσεων ή των μηχανισμών παραγωγής νοήματος που λειτουρ-
γούν σ αυτό.  

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που προτείνονται, θέτουν ποικίλους στόχους, προσαρμο-
σμένους κάθε φορά στο διδακτικό αντικείμενο, με έμφαση στην κατάκτηση των γνω-
στικών στόχων μιας ενότητας, στην προαγωγή της αφηγηματικής- γλωσσικής δεξιότη-
τας των μαθητών, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και δευτερευόντως στην 
κατάκτηση δεξιοτήτων πολυγραμματισμού (αξιοποίηση υπερσυνδέσμων, ήχου, εικό-
νων και γενικότερα πολυμεσικών πρόσθετων).  

Από τα συμπεράσματα των ερευνητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων και διδασκαλιών, σχετικά με την εφαρμογή ψηφιακών κό-
μικς στην εκπαιδευτική πράξη, προκύπτει ότι τα ψηφιακά κόμικς μπορούν με τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εναλλακτικός 
τρόπος διδασκαλίας, αφού η προστιθέμενη αξία τους είναι η πρωτοτυπία, η προσέλ-
κυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η χαρά που προσφέρουν, η δυνατότητα δη-
μιουργικής συνεργασίας μεταξύ μαθητών, αλλά και μαθητών – εκπαιδευτικών. Επι-
πλέον, η διέγερση της φαντασίας, η αυτενέργεια, η βιωματικότητα, η συναισθηματική 
σύνδεση ανάμεσα στο μαθητή και το μάθημα, που τώρα αποκτά μια πιο οικεία μορφή, 
καθώς ο μαθητής το νιώθει «δικό του», η καλλιέργεια των καλλιτεχνικών ανησυχιών 
των παιδιών, η προαγωγή των γνώσεων αλλά και η διέγερση των συναισθημάτων, η 
έκφραση σκέψης μέσα από ταυτόχρονη παρουσίασης εικόνας - κειμένου, η δυνατότητα 
χρήσης των νέων μέσων (πολυτροπικά κείμενα) στο σχολείο του αύριο (Βασιλικοπού-
λου Μ. 2008). 

Άλλοτε οι έρευνες αξιολογούν μεταξύ άλλων τις δυνατότητες- αδυναμίες των εκάστοτε 
χρησιμοποιούμενων εργαλείων ή αντιπαραβάλλουν τις δυνατότητες των ψηφιακών κό-
μικς με τα «αναλογικά», αποδεικνύοντας την υπεροχή των πρώτων (Κατσαβού, Οικο-
νομίδης, Κάββουρα, 2013). 

Παρακάμπτουν όμως παντελώς, το θεωρητικό οπλοστάσιο των κόμικς και την κριτική 
που ασκείται από τους θεωρητικούς σχετικά με τη μετάβαση του μέσου στα νέα ψη-
φιακά περιβάλλοντα. Αντιθέτως, κεφαλαιοποιούν τη χρήση των πολυμεσικών πόρων 
και των υπερσυνδέσμων, για εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας, αγνοώντας το 
γεγονός ότι τα πολυτροπικά προϊόντα των μαθητών δεν είναι εντέλει κόμικς. Αντιθέ-
τως, διατείνονται ότι έτσι αίρεται ο χωρικός περιορισμός των μπαλονιών και ενισχύεται 
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η δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριακού υλικού απαραίτητου για το μάθημα (Βασιλι-
κοπούλου, 2011:150/ Μητροπούλου, 2011: 42). 

Σ αυτήν την κατεύθυνση μάλιστα, κινούνται και πολλά διακρατικά ερευνητικά έργα, 
όπως το Educomics (2008-2010), συγχρηματοδοτούμενο από Ε.Ε. και Lifelong Learn-
ing Comenius Program. Οι μόνες παράμετροι που προσμετρούνται, σχετικά με το κό-
μικς καθαυτό ως τέχνη, είναι η ευστοχία των λεζαντών και των διαλόγων στην προώ-
θηση της πλοκής και η καλλιτεχνική σκοπιά στην εικονογράφηση, χωρίς όμως να κα-
θορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω. 

Στα εκπαιδευτικά σενάρια που προτείνεται η αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων 
κόμικς, η έμφαση δίνεται σχεδόν αποκλειστικά στο διάλογο (σπάνια ζητούμενο είναι η 
δημιουργία ιστορίας που να υπακούει στα στάδια της αφηγηματικής καμπύλης, ώστε 
να είναι πιο από ενδιαφέρουσα). Το κόμικς αντιμετωπίζεται λανθασμένα ως μια μετα-
φορά ενός προσχεδιασμένου διαλόγου μεταξύ φανταστικών ή πραγματικών προσώπων 
σε πάνελς, χωρίς ο διάλογος να προσαρμόζεται στις προδιαγραφές του μέσου και χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η συμπύκνωση του λόγου που αυτό απαιτεί (Γερακίνη, 2015. 
Αμανντίδης- Κολοκυθά, 2015/ Μάρκου- Τουραμπέλης, 2015/ Βλαχοκυριάκου, Καλο-
πίση, Τζωρτζάκης, 2011). Με αυτόν τον τρόπο τα κόμικς υποβαθμίζονται εξισωνόμενα 
με το πραγματολογικό- πληροφοριακό τους φορτίο, παραγνωρίζοντας τον σημασιακό 
πλούτο της εικόνας (Miodrag, 2013: 18), η οποία αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική, 
εξωραϊστική διακόσμηση (Miodrag, 2013: 94).  

Τα προσφερόμενα λογισμικά ή διαδικτυακές εφαρμογές, στα οποία ολοένα και συχνό-
τερα καταφεύγουν οι εκπαιδευτικοί για να επωφεληθούν από τον οιονεί καινοτόμο χα-
ρακτήρα των σχετικών δραστηριοτήτων, δεν προσφέρονται για την κατανόηση των συ-
ντακτικών κανόνων και των δομών των κόμικς και δεν παρέχουν δυνατότητες αξιοποί-
ησης των μηχανισμών της οπτικής αφήγησης (επαφή, απόσταση, γωνία, τροπικότητα, 
σύνθεση). Επίσης σπάνια διαθέτουν επιπλέον χαρακτηριστικά της γλώσσας των κόμικς 
(ποικιλία πλαισίων, σχημάτων μπαλονιών, γραμμών κίνησης). Στις εκπαιδευτικές ε-
φαρμογές δεν καταβάλλεται πουθενά προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης όλων των 
παραπάνω, ούτε και διδάσκεται η σύνθετη διαδικασία δημιουργίας κόμικς, που προϋ-
ποθέτει πριν από την εκτέλεση, συγγραφή σεναρίου, επιλογή σκηνών, δημιουργία δια-
λόγων και σκηνοθεσία (Eisner, 1985: 122). 

Επίσης, πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους (Παπανικολάου, 2011: 42-59) ως προς 
τις δυνατότητες που παρέχουν στο χρήστη: επιλογή τύπου σελίδας και διάταξης πλαι-
σίων (templates,panels), ένθεσης εντός πάνελ φόντου και χαρακτήρων (άλλοτε από εν-
σωματωμένη βιβλιοθήκη και άλλοτε από προσωπικούς πόρους του χρήστη) και προ-
σθήκης μπαλονιών και διαλόγων, παρουσιάζουν και το εξής: είναι στην συντριπτική 
πλειονότητά τους παιδικοφανή και καρτουνοειδή. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή παρα-
πέμπει ευθέως στην παρεξηγημένη, αλλά επικρατούσα αντίληψη για τα κόμικς, ότι δη-
λαδή απευθύνονται μόνο σε παιδιά (Μουλά, 2015: 21). 
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Σχέση περιβαλλόντων- ταυτοτήτων 

Τι μπορεί όμως να σημαίνουν όλα τα παραπάνω και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους; 
Όπως έχει καταδείξει ο Althusser στη θεωρητική του ανάλυση της ιδεολογίας, ο τρόπος 
που απευθυνόμαστε σε κάποιον είναι ταυτόχρονα και μία πράξη διαμόρφωσής του σε 
ένα συγκεκριμένο τύπο υποκειμένου, μέσω της απόκρισης ή της προσφώνησής του 
(interpellation- hailing) (Althusser 2006, 105). 

H παιδοποίηση του διαδικτύου, τόσο σε επίπεδο διεπαφής, όσο και λειτουργίας και η 
ανάδυση νέων ψυχαγωγικών ψηφιακών μέσων (Raessens (2006: 2014), δημιουργεί ένα 
παιγνιώδες περιβάλλον, που διατρανώνει την γενικότερη αρχή της διασκεδαστικής 
πλευράς της ζωής που προβάλλουν και οι σύγχρονες κοινωνίες. 

Αυτή η τάση δεν είναι τυχαία. Όπως έχουν περιγράψει και οι Deleuze και Guattari 
αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται στην καρδιά της παραγωγής καθεαυτής. Ο καπιταλισμός 
διπλασιάζει το κεφάλαιο και τη ροή της γνώσης με μια αντίστοιχη αύξηση της ροής 
της βλακείας, για να διασφαλίσει την ενσωμάτωση των ατόμων στο σύστημα (Deleuze 
and Guattari 2000 [1977], 235–236), κάτι που βρίσκει σύμφωνους τους Matthew Fuller 
and Andrew Goffey όταν σχολιάζουν ότι ο ρόλος των μίντια είναι η προπαγάνδιση, η 
διεύρυνση, η ενσωμάτωση και η αναδιανομή της βλακείας (Fuller and Goffey 2012: 
168). Η παιδοποίηση (Bunz, 2015) βέβαια δεν έχει πάντοτε πατερναλιστικές προθέσεις. 
Κάποιες φορές λειτουργεί και χειραφετητικά, καθώς ενθαρρύνει την ενασχόληση με 
ένα εργαλείο, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απαγορευτική.  

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα δημιουργίας κόμικς σκιαγραφούν τον ιδανικό χρήστη τους 
στα όρια της παιδικής με την εφηβική ηλικία, αξιοποιούν και προεκτείνουν τις συνήθεις 
παραστάσεις στις οποίες τα παιδιά εκτίθενται, μέσω των καρτούν και παγιώνουν μια 
εμπορική αισθητική ήδη δοκιμασμένη, χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 
έλθει σε επαφή με όλη τη γκάμα των τεχνικών συμβάσεων και των δυνατοτήτων του 
μέσου. Από την άλλη, του παρέχουν πεδίο άσκησης της φαντασίας και της αυτο-έκ-
φρασής του, πράγμα που εξηγεί τη δημοτικότητά τους. Τα κόμικς που δημιουργούνται 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα από πρακτικά ανώνυμους χρήστες, δεν υπάγονται σε αυστη-
ρούς κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διαμοιράζονται και διατίθενται σε μία 
διαδικασία δυνάμει επ άπειρον αναμόρφωσης και εμπλουτισμού τους στις επόμενες 
μεταχρήσεις. Εξαιτίας αυτής τους της διάστασης οι ψηφιακές κουλτούρες υποκινού-
νται από ψευδαισθήσεις ελευθερίας και ατομικής ενδυνάμωσης (Berry & Dieter, 2015: 
23), καθώς το διαδίκτυο επιτρέπει την ατομική δημιουργία και το διαμοιρασμό.  

Αυτά τα πλεονεκτήματα όμως, στην ουσία εξουδετερώνονται καθώς οριοθετούνται στα 
πλαίσια των εκάστοτε αυστηρών προδιαγραφών, τουλάχιστον στο επίπεδο της δωρεάν 
έκδοσης κάθε εφαρμογής.  
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Σήμερα, εποχή μιας εξελισσόμενης πολιτισμικής στροφής, με χαρακτηριστικά μετα-
ψηφιακής νοσταλγίας (Cramer, 2015), όπου και επικρατεί τάση απομάγευσης και απο-
μυθοποίησης των ψηφιακών μέσων (Andrews 2000), θα πρέπει, έχοντας λάβει υπόψη 
όλα τα παραπάνω, να μην εξιδανικεύουμε τις ψηφιακές επιλογές, ούτε να τις θεωρούμε 
πανάκεια. 

Η τεχνο-θετικιστική αφήγηση αποδομείται και οι δυνατότητες των ψηφιακών περιβαλ-
λόντων υποβάλλονται σε κριτική βάσανο. Πριν από την καταφυγή στα ψηφιακά περι-
βάλλοντα δημιουργίας κόμικς, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξοικειώνει τους μαθητές 
με τα κόμικς καθαυτά και να τους παράσχει την κατάλληλη «εργαλειοθήκη» που θα 
επιτρέπει την πραγματική και συνειδητή άσκηση επιλογών και όχι την διαιώνιση της 
στερεοτυπικής προσέγγισης. Οι ψηφιακές εφαρμογές εξάλλου, πρέπει να προσεγγίζο-
νται συνολικά με περισσότερη κριτική διάθεση και επιφυλάξεις, στο βαθμό που δεν 
αποτελούν από μόνες τους εξ ορισμού καινοτόμες πρακτικές, εάν δεν συνοδεύονται 
από την κατάλληλη κάθε φορά παιδαγωγική αναπλαισίωση. Τέλος, και ίσως σημαντι-
κότερο όλων, δεν επιτρέπεται να αγνοούμε, ότι όπως και κάθε άλλη πολιτισμική πρα-
κτική, έτσι και τα ψηφιακά περιβάλλοντα δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερα (Κουτσογιάν-
νης, Παυλίδου, Χαλισιάνη, 2011: 20), αλλά διαμορφώνουν απόψεις και μακροπρόθε-
σμα, ταυτότητες. 

Βιβλιογραφία 

Althusser, L. (2006). Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an 
Investigation). Στο Sharma, A. and Gupta, A. (eds.) The Anthropology of the 
State:A Reader. Oxford: Blackwell. 

Andrews, Ian (2000) Post-digital Aesthetics and the Return to Modernism. 
http://www.ian-andrews.org/texts/postdig.html  

Barber J. (2002). The Phenomenon of Multiple Dialectics in Comics Layout. Masters 
Thesis, London College of Printing, London.  

Bennett, Tamryn. (2011).“Towards Comics Poetry,” unpublished conference paper 
presented at Fractured Words, Broken Images, Lancaster University, 2010. 

http://www.tamrynbennett.com/wp-content/uploads/2011/03/Tamryn-Bennett-Lumi-
nary-submission-Towards-Comics-Poetry-web-1.pdf 

Bigerel Yves (2009). ‘About Digital Comics’ http://balak01.deviantart.com/ art/about-
DIGITAL-COMICS-111966969;  

Bolter Jay David & Richard Grusin (1999). Remediation. Understanding New Media. 
Cambridge: MIT Press. 

2908

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://balak01.deviantart.com/


Bukatman S. (2002). Online comics and the reframing of the moving image(σσ.133-
143). Σε The new media book (ed. By D. Harries): London: BFI. 

Bunz Mercedes (2015). School Will Never End: On Infantilization in Digital Environ-
ments – Amplifying Empowerment or Propagating Stupidity? (σσ.191- 203). 
Στο David M. Berry Michael Dieter. Postdigital Aesthetics. Art, Computation 
and Design. Palgrave Macmillan. 

Campbell T. (2006). A History of Webcomics. San Antonio: Antarctic Press. 

Campbell, E. (2006). Interview by Dirk Deppey. Comics Journal, 273, 66- 114. 

Carier, D. (2000). The Aesthetics of Comics. University Park PA: The Pennsylvania 
State University Press. 

Cioffi, Frank L.(2001). “Disturbing Comics: The Disjunction of Words and Image in 
the Comics of Andrzej Mleczko, Ben Katchor, R. Crumb, and Art Spiegelman, 
Στο The Language of Comics: Word and Image, ed. by Robin Varnum and 
Christina Gibbons. Jackson: University of Mississippi Press, σσ. 97–122. 

Cohn Neil. (2010).‘The Limits of Time and Transitions’ Challenges to Theories of 
Sequential Image Comprehension’, Studies in Comics 1, no. 1, 127-147. 

 Deleuze, G. and Guattari, F. (2000 [1977]) Anti-Oedipus: Capitalism and Schizo-
phrenia. Minneapolis, MN: Minnesota Press. 

Eisner W. (1985). Comics and Sequential Art. Tamarac FL: Poorhouse Press.  

Florian Cramer. (2015). What Is ‘Post-digital’?(σσ. 12-26). In David M. Berry Mi-
chael Dieter. Postdigital Aesthetics. Art, Computation and Design. Palgrave 
Macmillan. 

Fresnault-Deruelle, Pierre (1977). “La visualization des phénomènes sonores” Στο Ré-
cits et Discours par la Bande: Essais sur les Comics, pp. 169-201. Paris: 
Hachette. 

Fuller, M. and Goffey, A. (2012) Evil Media. Massachusetts: MIT Press. 

Goodbrey Daniel (2012). A Duck Has an Adventure. Welwyn Garden City: Emerl. 
com. 

Goodbrey Daniel, ‘From Comic to Hypercomic’, in Cultural Excavation and Formal 
Expression in the Graphic Novel, eds. Jonathan Evans and Thomas Giddens 
(Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013), 291. 

2909

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Groensteen Thierry (2007). The System of Comics. (trans. Bart Beaty and Nick 
Nyuyen). Mississippi: University Press of Mississippi. 

Groensteen T. (2009).“The Impossible Definition. Στο A Comics Studies Reader, ed. 
by Jeet Heer and Kent Worcester (Jackson: University Press of Mississippi, σσ. 
124–31. 

Groensteen T. (2013). Comics and Narration. (transl. by Ann Miller). Jackson: MS: 
University of Mississippi Press. 

Harvey, R. C. (1996). The Art of the Comic Book: An Aesthetic History. Jackson: Uni-
versity of Mississippi Press. 

Harvey, R. C. (2002). Comedy at the juncture of Word and Image. The Emergence of 
the Modern Magazine Gag Cartoon Reveals the Vital Blend (σσ. 75-96). In R. 
Varnum & Ch. Gibbons (eds.). The Language of Comics. Word and Image Jack-
son: University of Mississippi. 

Hatfield, Charles. (2005). Alternative Comics: An Emerging Literature. Jackson: Uni-
versity Press of Mississippi. 

Hatfield Charles. (2009). “Defining Comics in the Classroom.” (σσ.19–27). Σε Teach-
ing the Graphic Novel. (ed. Stephen Tabachnik). New York: Modern Language 
Association. 

Hayman G. & Pratt H. (2005) What are comics? Σε D. Goldblatt & L.B. Brown (eds). 
Aesthetics. A Reader in Philosophy of the Arts (419-424). Upper Saddle River 
NJ: Pearson Education. 

Horrocks, Dylan. “Inventing Comics: Scott McCloud Defines the Form in Under-
standing Comics.” The Comics Journal 234 (June 2001): 29–52. 

http://e-merl.com/chrono.htm 

http://scottmccloud.com/1-webcomics/zot/zot-03/zot-03.html 

http://www.demian5.com/king/wiak.htm 

http://www.drewweing.com/pup/ 

Kunzle, D. (1973). The early comic strip: Narrative strips and picture stories in the 
European broadsheet from c.1450 to 1825. Berkeley and Los Angeles: Univer-
sity of California Press. 

2910

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Madden Matt (2005). 99 ways to tell a story. Exercises in Style (2006) Chamberlain 
Bross. 

Mark Waid, ‘Off to C2E2’, 2012, http://markwaid.com/digital/off-to-c2e2 

McCloud Scott (1993). Understanding Comics. New York: Harper Perennial. 

McCloud Scott (2000). Reinventing Comics. New York: Paradox Press. 

Meskin, A. (2007). Defining comics? Journal of Aesthetics and Art Criticism 65(4), 
369-379. 

Miodrag Hann (2013). Comics and Language. Reimagining critical discourse on the 
form. Jackson: University Press of Mississippi. 

Morton Drew. (2015). The unfortunates: Towards a history and definition of the mo-
tion comic. Journal of Graphic Novels and Comics. Vol.6, no. 4, December 
2015: 347-366. 

Murray Janet H. (1997). Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyber-
space. Massachusetts: MIT Press. 

Murray Chris. (2006). Disturbing Territories. New York: Springer Wein. 

O’Reilly Media. (2013). ‘TOC 2013: Mark Waid, “Reinventing Comics and Graphic 
Novels for Digital”. http://www.toccon.com/toc2013/public/schedule/de-
tail/27071 

Paymans, H. (1976) ‘Propagandistic aspects of modern comic-books’, Gazette Inter-
national Journal for Mass Communication Studies, 22, 4: 26–42. 

Pearson Roberta, Anthony N. Smith (2015). Storytelling in the Media Convergence 
Age. Exploring Screen Narratives. Palgrave Macmillan. 

Raessens, J. (2006). Playful Identities, or the Ludification of Culture, Games and Cul-
ture 1 (1): 52–57. 

Rommens, Aarnoud. (2002)“The Language of Comics review.” Image & Narrative, 
2.2. http://www.imageandnarrative.be/inarchive/gender/aarnoudrommens.htm 

Sabin Roger. (1996).Comics, Comix & Graphic Novels (London: Phaidon Press. 

Saraceni Mario (2003). The language of comics. New York and London: Routledge. 

2911

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://markwaid.com/digital/off-to-c2e2


Smith Craig. (2012). Motion Comics: Modes of Adaptation and the Issue of Authen-
ticity. Animation Practice, Process and Production . 1 (2): 357-378. 

Smolderen T., (2009). Naissances de la bande dessinée. De William Hogarth à 
Winsor McCayBruxelles : Les Impressions Nouvelles. 

Thompson,T. (2008). Adventures in graphica: Using comics and graphic novels to 
teach comprehension. Portland, Main: Stenhouse Publishers. 

Trabado-Cabado, J. M. (2012, Enero-Junio). Monografia. Identidad y Representacion 
en el discurso autobiografico. Rilce. Revista Filologia Hispanica, 28(1), 223-
256. 

Versaci, Rocco. (2008). This Book Contains Graphic Language: Comics as Litera-
ture. London: Continuum. 

Walker M. (2000). The lexicon of Comicana. Lincoln: iUniverse. 

Whitlock, Gillian. (2006). “Autographics: The Seeing ‘I’ of the Comics.” MFS, 52.4: 

965–79. 

Αμανατίδης Νικόλαος, Κολοκυθά Παρασκευή-Αικατερίνη.Ένα πρόγραμμα Teachers 
4 Europe στο Δημοτικό Σχολείο με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό (936-946) Σε 
«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» Τα Πρακτικά του Συνεδρίου. Αθήνα, 7 
και 8 Νοεμβρίου 2015.  

Βασιλικοπούλου Μ., κ.α. (2008), Αποτελέσματα Πιλοτικού Εργαστηρίου Χρήσης 
Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «ΤΠΕ & Εκπαί-
δευση», Πειραιάς, Οκτώβριος 2008. 

Βασιλικοπούλου Μαριάνθη. (2011). Σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού υπερμεσικών κό-
μικς από μαθητές με βάση τις μαθησιακές τους προτιμήσεις (διδακτορική δια-
τριβή). Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Δεκέμβριος 
2011.  

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Καλοπίση Ελένη, Τζωρτζάκης Ιωάννης. Αξιοποίηση των 
ψηφιακών κόμικς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (18-26). Πρακτικά 8ου Συνε-
δρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Το ψηφιακό σχολείο». 22 και 23 Οκτωβρίου 2011. 

Γερακίνη Αλεξάνδρα. Τ.Π.Ε. και δημιουργική γραφή για την προσέγγιση του Β΄ ελ-
ληνικού αποικισμού (982-99), Σε «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» Τα 
Πρακτικά του Συνεδρίου. Αθήνα, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. 

2912

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Κατσαβού Νικολέττα, Οικονομίδης Δημήτριος Κάββουρα Χριστίνα. Δραστηριότητα 
Παιδαγωγικής Αξιοποίησης συνεργατικής Web2.0 εφαρμογής ψηφιακού κόμικς 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση – Μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό 
κόμικς της ιστορίας: «O ECOMAN σε νέες περιπέτειες» (713-725). Σε «Η εκ-
παίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.». Πρακτικά 19-20Οκτωβρίου 2013. 

Κουτσογιάννης Δημήτρης, Μαρία Παυλίδου, Ιωάννα Χαλισιάνη. (2011). Μελέτη για 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες. Κέντρο Ελληνικής 
γλώσσας. ΥΠΔΒΜΘ. Θεσσαλονίκη. 

Μάρκου Πανδώρα Τουραμπέλης Mιχαήλ.Αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία της Νεότερης και Σύγχρονης ιστορίας - Μια διαθεματική διδακτική 
προσέγγιση (1443-1453) Σε «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» Τα Πρα-
κτικά του Συνεδρίου. Αθήνα, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. 

Μητροπούλου Βασιλική.(2011). Διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Δημοτικό με το 
λογισμικό Comiclab (ψηφιακό κόμικ). Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
ΑΠΘ. Θεολογική Σχολή. Θεσσαλονίκη 2011.  

Mουλά Ευαγγελία- Μαλαφάντης Κων/νος (2015). Σύννεφα Λόγου. Κόμικς και Νέοι 
Γραμματισμοί. Αθήνα: Comicon. 

Νέζη Μ., κ.α. (2009), Πιλοτική Χρήση Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς στη διδα-
σκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α’ τάξη του Γυμνα-
σίου, 6ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Σχολείο 2.0», Πειραιάς, Οκτώ-
βριος 2009. 

Παπανικολάου Γεώργιος. (2011). Διδασκαλία των Θρησκευτικών στο δημοτικό με το 
λογισμικό Comiclab. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική 
Σχολή. Μετατπυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Κλάδος Πρακτικής Θεολογία. Ει-
δίκευση Παιδαγωγικά. Θεσσαλονίκη. 

Σκαρπέλος Γ. (2000). Ιστορική μνήμη και ελληνικότητα στα κόμικς. Αθήνα: Κριτική. 

i http://scottmccloud.com/1-webcomics/zot/zot-03/zot-03.html 
ii http://www.drewweing.com/pup/ 
iii http://e-merl.com/chrono.htm 
iv Daniel Goodbrey, A Duck Has an Adventure (Welwyn Garden City: Emerl.  com, 2012). 
v http://www.demian5.com/king/wiak.htm 
vi O’Reilly Media. ‘TOC 2013: Mark Waid, “Reinventing Comics and Graphic Novels for Digital” ’, 
2013, http://www.youtube.com/watch?v =vPikusZm2As. 
 

2913

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016

http://www.youtube.com/watch?v


Εργαστήριο: Η αποτελεσματικότητα της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της 

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Κώστας Θεολόγου, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συντονισμός-

Προεδρείο: Σπυρίδων Στέλιος, Δρ. Ε.Μ.Π., Ε.ΔΙ.Π., Εισηγήτριες/-ές: Δρ. Ευφροσύνη-Άλκηστη 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου, Υπουργείο 

Παιδείας, Δρ. Σπυρίδων Στέλιος, Ε.Μ.Π., Δρ. Τόνια Χαρτοφύλακα, Σύμβουλος εφαρμογών e-

learning, Κατερίνα Μανδρώνη, δρ. Ιστορίας της Τέχνης και Φιλοσοφίας 

1. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση την Εποχή του Διαδικτύου  

Σοφία Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτικός, Δρ Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ, 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, Υ.Π.Π.Ε.Θ 

[Περίληψη] Το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές του δημιούργησαν νέα δεδομένα στη σχέση του 

σχολείου και των μαθητών με τα Μέσα Επικοινωνίας. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και 

την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αξιοποίηση των ψηφιακών και οπτικοακουστικών Μέσων 

στην εκπαίδευση, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση προωθεί τον γραμματισμό στα Μέσα σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει ένα σύνολο 

δράσεων υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά Μέσα, την κριτική αξιολόγηση 

και τη δημιουργική παραγωγή οπτικοακουστικών και ψηφιακών Μέσων, συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παιδείας και ευρύτερα του ψηφιακού γραμματισμού. 

2. Η πορεία του μαθήματος της Πληροφορικής -οι απόψεις των συμβούλων 

Πληροφορικής 

Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική 

[Περίληψη] Κρίναμε σκόπιμο να επανεξετάσουμε εάν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της 

σχολικής πραγματικότητας, αναφορικά με το μάθημα της Πληροφορικής, αποτελούν 

ιδιοσυγκρασιακά γνωρίσματα όλης της ελληνικής κοινωνίας, αν υπάρχουν σημεία που χρήζουν 

βελτίωσης ή/και αν έχουν όντως βελτιωθεί τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο. Για τον παραπάνω σκοπό αξιοποιήσαμε την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

και τη γνώση και τις πληροφορίες των Συμβούλων Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

3. Η Δυνητική Πραγματικότητα ως Πεδίο Γνώσης στην Εκπαίδευση  

Σπυρίδων Στέλιος, Δρ. Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Σχολή ΕΜΦΕ, Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών 

Επιστημών και Δικαίου 

[Περίληψη] Στη συζήτηση για τα όρια και τη δυνατότητα γνώσης του εξωτερικού κόσμου, τα 

πραγματικά αντικείμενα δεν ταυτίζονται με τα φαινομενικά. Κι αυτό διότι τα τελευταία 

εξαρτώνται και από τον παρατηρητή-υποκείμενο. Υπό την προϋπόθεση ότι οι πραγματικές 

ιδιότητες είναι εκείνες που ενδιαφέρουν την επιστήμη, η Δυνητική Πραγματικότητα ως μία 

«ψευδαίσθηση συμμετοχής σε ένα συνθετικό περιβάλλον» μοιάζει να εμποδίζει περαιτέρω την 

παρατήρηση τους. Βάσει αυτού, η παρούσα εργασία διερευνά, σε θεωρητικό επίπεδο, τη 
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δυνατότητα του εικονικού κόσμου να προσφέρει εκπαιδευτική γνώση, παραθέτοντας τα 

πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιεί η χρήση του.  

4. Αυτονομία και επαγγελματισμός στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με 

τη χρήση του Articulate Storyline 2 

Χαρτοφύλακα Τόνια, Σύμβουλος εφαρμογών e-learning, Δρ Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΕΑΠ Digimagix Ε.Ε. 

[Περίληψη] Η ανάγκη για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης είναι διαρκής. Παλαιότερα, οι περιορισμοί των διαθέσιμων τεχνολογικών 

εργαλείων καθιστούσαν τη δημιουργία αυτή μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία που 

απαιτούσε την εμπλοκή διαφορετικών ειδικοτήτων στο έργο. Αντιθέτως σήμερα, τα διαθέσιμα 

τεχνολογικά εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να λειτουργήσει 

αυτόνομα και να δημιουργήσει εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκληρωμένο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό υψηλού επιπέδου. Το πιο διαδεδομένο και πρωτοπόρο 

παγκοσμίως εργαλείο ονομάζεται Articulate Storyline 2. Σε αυτή την παρουσίαση 

επικεντρωνόμαστε στα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά του, καθώς και σε 

τρόπους γρήγορης εξοικείωσης με το σύνολο της διαδικασίας δημιουργίας του υλικού. 

5. Η προαγωγή της κριτικής σκέψης και οι Νέες Τεχνολογίες 

Μανδρώνη Κατερίνα, δρ. Ιστορίας της Τέχνης και Φιλοσοφίας, εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. (Β΄ 

επιπέδου και Εξ αποστάσεως Δια Βίου Μάθηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου "Σχεδιασμός και 

οργάνωση online μαθημάτων"). 

[Περίληψη] Αν το ζητούμενο του παραδοσιακού γραμματισμού ήταν να διαβάζουμε και να 

γράφουμε, ποια είναι εκείνα που απαιτεί ο ψηφιακός γραμματισμός; Θα πρέπει να έχουμε κατά 

νου πως και οι δύο τύποι γραμματισμού προϋποθέτουν κάτι βασικό και ουσιώδες: το νόημα, 

δηλαδή όχι τη μηχανιστική ικανότητα αλλά την καλλιέργεια δεξιοτήτων με λογισμό και σκέψη. 

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές, επομένως, πάνω στην οποία οφείλει να προσανατολίζεται και 

να οργανώνεται η αντίληψη αλλά και η σύλληψη ενός οράματος για την εκπαίδευση του 21ου 

αιώνα είναι η άσκηση της κριτικής σκέψης. Στόχοι, λοιπόν, της εισήγησής μου είναι: α) να 

περιγράψω συνοπτικά τα γνωρίσματα του ψηφιακού γραμματισμού β) να παρουσιάσω τα 

χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης, και γ) να αναφερθώ στους τρόπους εκείνους με τους 

οποίους οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν και προωθούν την κριτική σκέψη στην εκπαιδευτική 

κοινότητα 
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Θέατρο και διαδίκτυο. Ένας δημιουργικός διάλογος για τις ανάγκες 

του μαθήματος της «θεατρικής αγωγής». 

Πετρίτση Ελένη  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.32, Θεατρολόγος, Διδάκτoρας Ιονίου Πανεπιστημί-

ουeleni_petritsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας του διαδικτύου 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της θεατρικής αγωγής, η οποία αποτελεί 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στο προγράμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης. Με αντικείμενο μαθήματος τον Σαίξπηρ και τα σαιξπηρικά έργα, επιχειρείται 

μια στοχευμένη περιήγηση στο διαδίκτυο προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιοποι-

ηθούν οι διαθέσιμες πηγές εκπαιδευτικού υλικού από φορείς και ιδρύματα που σχετί-

ζονται με το θέμα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θεατρική αγωγή, διαδίκτυο, διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, διαδι-

κτυακές εφαρμογές, βιωματική διδασκαλία. 

Εισαγωγή 

Κατα αρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η ανακοίνωση, όπως και οι άλλες ερ-

γασίες αυτού του συνεδρίου, συντείνουν τελικά στο να φωτίσουν διαφορετικές πτυχές 

της σύγχρονης πραγματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αναδυθεί μια 

λανθάνουσα συγκριτική εικόνα: η εποχή προ του διαδικτύου και ο τρόπος με τον οποίο 

ο εκπαιδευτικός συγκέντρωνε και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε το πληροφοριακό υ-

λικό που ήθελε να εντάξει και να αξιοποιήσει στο πλαίσιο του μαθήματος και η σημε-

ρινή εποχή του διαδικτύου, της άμεσης δηλαδή πρόσβασης σε μια απεριόριστη, άνευ 

γεωγραφικών και χρονικών ορίων δεξαμενή πληροφοριών και γνώσης. Η αξία της χρή-

σης του διαδικτύου λοιπόν στην εκπαίδευση του σήμερα, μπορεί να ιδωθεί καλύτερα 

στην πληρότητά της μέσα από το φίλτρο του χρόνου, διαχρονικά και συγκριτικά. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της θεατρικής αγωγής, τα παιδιά διδάσκονται σύμφωνα 

και με τις βασικές αρχές του οδηγού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το εν λόγω 

μάθημα, μεταξύ άλλων θεατρικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, εμπιστοσύνης και συ-

νεργασίας, αυτοσχεδιασμό, κίνηση, ρυθμό, δραματοποίηση, αφήγηση και δημιουργική 

γραφή, καθώς και συγκεκριμένα είδη παραστατικών τεχνών και θεατρικών τεχνικών, 

οι οποίες δύναται να αξιοποιηθούν για την παρουσίαση, μελέτη και έρευνα πολλών 

θεμάτων με ευρύ κοινωνικό, ψυχολογικό, πολιτικό περιεχόμενο, ανάλογα με τη στοχο-

θεσία του εκπαιδευτικού. 1 

1 http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10833/1915.pdf 
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Η συγκεκριμένη μελέτη έχει θέμα μια σειρά μαθημάτων για τον Σαίξπηρ η οποία θα 

μπορούσε είτε να καταλήξει στο ανέβασμα μιας παράστασης σαιξπηρικού έργου ή ο-

ρισμένων αποσπασμάτων είτε και να αποτελέσει ένα αυτόνομο project στο πλαίσιο των 

μαθημάτων. Αφορμή αποτέλεσε η φετινή επέτειος από τη συμπλήρωση 400 χρόνων 

από το θάνατό του και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στο διαδίκτυο 

στο πλαίσιο του εορτασμού αυτής της επετείου.  

Μια ενδεχόμενη προσέγγιση του θέματος πριν από τη δυνατότητα πρόσβασης στο δια-

δίκτυο, θα περιελάμβανε κάποιες ώρες έρευνας και μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας 

και εν τέλει μιας παρουσίασης, με ενδεχομένως ευφάνταστο τρόπο, του υλικού το ο-

ποίο θα περιελάμβανε και κάποιες εικόνες μέσα από τη βιβλιογραφία. Τώρα το διαδί-

κτυο μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό οπτικοακου-

στικού υλικού για κάθε ξεχωριστή πτυχή του θέματος και ταυτόχρονα μια «βιωματική» 

χρήση του ίδιου του υπολογιστή, μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών για να ταξιδέψουν 

οι μαθητές στο χρόνο, ακόμα και να σκηνοθετήσουν κατά κάποιον τρόπο, σκηνές έρ-

γων του Σαίξπηρ, στη σκηνή του διάσημου “Shakespeare’s Globe” στο Λονδίνο.  

Διαδικτυακές Πηγές: Εφαλτήριο για μια δημιουργική διδασκαλία 

Η πρώτη βασική πηγή για αυτό το μάθημα ήταν η ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβου-

λίου στην Αγγλία, και συγκεκριμένα οι ενότητες “Schools Online” και “Shakespeare 

lives in Schools”.2 To προορισμένο για εκπαιδευτικούς on line πρόγραμμα έχει ετοιμα-

στεί από ειδικούς συνεργάτες του ΒΣ σε συνεργασία με σκηνοθέτες του Royal Shake-

speare Τheatre και είναι πολλά υποσχόμενο, καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να δουλέ-

ψει με μαθητές ηλικίας 7 χρόνων και άνω σε πολλά επίπεδα με το σώμα και τις αισθή-

σεις εφαρμόζοντας διάφορετικές τεχνικές του θεάτρου. Ο στόχος αυτών των βοηθημά-

των είναι να εξερευνήσουν τα παιδιά όσο το δυνατό πληρέστερα το έργο του συγγρα-

φέα, ο οποίος ακόμα και σήμερα καταφέρνει μέσα από τα κείμενά του να μας φέρει 

αντιμέτωπους με πολύ βασικά ερωτήματα της ύπαρξης. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο 

να μπορέσουν οι μαθητές να αποκωδικοποιήσουν τα σαιξπηρικά έργα και να χτίστουν 

βήμα βήμα τη νοηματική γέφυρα που συνδέει το τότε με το τώρα, να καταλάβουν δη-

λαδή το πως αυτά τα έργα και οι ρόλοι έχουν αναφορές στη σύχρονη κοινωνία, στους 

ίδιους μας τους εαυτούς και τον κόσμο γύρω μας. 3 

To διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο πάνω στη μέθοδο που ακολουθεί 

το Royal Shakespeare Company για την προσέγγιση των έργων κατά τη διάρκεια των 

προβών μιας παράστασης και κινείται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 1) Να σφυρηλα-

τηθεί σιγά σιγά ο κόσμος του έργου 2) να κατανοηθεί και να ειπωθεί η ιστορία 3) να 

ανακαλυφθούν οι χαρακτήρες και 4) να εξερευνηθεί η γλώσσα του κειμένου. Έτσι, η 

2 https://schoolsonline.britishcouncil.org/classroom-resources/list/shakespeare-lives 

3 Ciaran Devane, Chief Executive, British Council, Gregory Doran,  Artistic Director, Royal Shake-

speare Company, Teacher Resource Pack, Introduction, https://schoolsonline.britishcoun-

cil.org/sites/default/files/introduction.pdf 
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ομάδα ξεκινά να εργάζεται πάνω στην πλοκή, τα κεντρικά θέματα, τους χαρακτήρες 

και τη γλώσσα του κειμένου.4  

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να εστιάσει σε ένα 

έργο ή συνδυαστικά σε περισσότερα του ενός. Το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό των 

συνοδευτικών επεξεγηματικών κειμένων του προγράμματος κατευθύνουν τον εκπαι-

δευτικό και το μάθημα σε πέντε βασικές θεματικές ενότητες, μέσα από τις οποίες μπο-

ρών να ξεκλειδωθούν δραματουργικά αρκετά σαιξπηρικά έργα. Οι ενότητες είναι ηγε-

τική ικανότητα και εξουσία (leadership and power), οικογένεια και σχέσεις (family and 

relationships), ταυτότητα και ισότητα (identity and equality), μοίρα και πεπρωμένο 

(fate and destiny), δικαιοσύνη και νόμοι (justice and rules). Ενδεικτικά η ενότητα «η-

γετική ικανότητα και εξουσία» σε συνδυασμό με το έργο Ιούλιος Καίσαρας αποτελεί 

πρόσφορο έδαφος για να δουλέψουν οι μαθητές πάνω στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

ενός ηγέτη και τις αλλαγές που προκύπτουν σε αυτά μέσα στο χρόνο, την πειθώ και τη 

ρητορική, τη στάση και τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στους ηγέτες και στο αν 

τελικά ένας ηγέτης γεννιέται ή γίνεται. Η ενεργοποίηση της ομάδας αρχίζει με μια 

σειρά θεατρικών τεχνικών και ασκήσεων ρόλων: ηγετών-πολιτών, δικαιωμάτων-διεκ-

δικήσεων, συσπειρώσεων-διαφωνιών, σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων. 

Σταδιακά τα μέλη των ομάδων καλούνται να καταλάβουν βιωματικά τι θέση παίρνουν 

και ποια γνώμη διαμορφώνουν απέναντι στα ζητήματα που αναδύονται από το κείμενο. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου των ασκήσεων, διατίθενται μέσω αυτού 

του προγράμματος πολλά video σκηνών που έχουν ήδη δουλευτεί και στην τάξη, με 

σημαντικούς λόγους τόσο στον Ιούλιο Καίσαρα, όσο και σε άλλα έργα, όπως τον Ερ-

ρίκο τον Ε’ και τον Μάκβεθ. Η παρακαλούθηση αυτών των βιντεοσκοπημένων λόγων 

από παραστάσεις σαιξπηρικών έργων, μπορεί να εμπλουτιστεί και να αντιπαρατεθεί 

στην πορεία με βίντεο λόγων σημερινών ηγετών.5  

Ασκήσεις όπως αυτή του «Πάρε θέση», κάνοντας βήματα μπροστά ή πίσω από μια 

γραμμή για να δηλώσεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς με κάποιο θέμα, η δημιουργία «πα-

γωμένων εικόνων» από επιλεγμένες σκηνές των έργων, που σχηματίζονται με τα σώ-

ματα των μαθητών, «τα γλυπτά» με τις στάσεις σώματος των ρόλων–χαρακτήρων για 

τη μελέτη της γλώσσας του σώματος και αναγνώσεις ατομικές ή ομαδικές σκηνών με 

διαφορετικές σκηνοθετικές συνθήκες εκφοράς του λόγου κάθε φορά αξιοποιούνται και 

για τις άλλες θεματικές ενότητες. Το πρόγραμμα αυτό διευρύνεται εάν υλοποιηθεί δια-

θεματικά σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και τους δασκάλους 

των τάξεων είτε από την ίδια τη σχολική μονάδα ή/και παράλληλα με εκπαιδευτικούς 

άλλων σχολικών μονάδων, προκειμένου να συγκριθούν οι εργασίες των μαθητών, έτσι 

4 https://schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/introduction_to_using_theatre-based_ap-

proaches.pdf 

5 https://schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/leadership_and_power.pdf 
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όπως έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο και φωτογραφίες που μπορούν να μοιρασθούν ανά-

μεσα στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω διαδικτύου και μέσω τηλεδιάσκεψης.6  

Ένας ατύπος «θεατρικός διαγωνισμός» μεταξύ σχολείων ή τάξεων μπορεί να οργανω-

θεί από τους εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας το επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που 

υπάρχει στο διαδίκτυο από το πρόγραμμα Dream Team 2016 Playmaking pack του 

Royal Shakespeare Company, προσαρμόζοντας το βέβαια στα ελληνικά δεδομένα. Σε 

αυτό το πρόγραμμα εστιάζουν οι μαθητές στην αποστολή και το έργου του σκηνοθέτη, 

του σκηνογράφου-ενδυματολόγου, του μουσικού, αναλαμβάνοντας διάφορες αποστο-

λές (challenges) ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Επίσης και σε αυτόν τον ιστότοπο 

μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν συνεντεύξεις των σκηνοθετών, μουσικών 

και σκηνογράφων του σαιξπηρικού θιάσου, οι οποίοι αναλυτικά παρουσιάζουν την 

προσέγγιση και τη μέθοδο που ακολουθούν μέχρι να φτάσουν στις τελικές επιλογές 

τους. Το εμπόδιο της γλώσσας μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα από τον ίδιο τον εκπαι-

δευτικό, επιλέγοντας τα κεντρικά σημείων των συνεντεύξεων και παρουσιάζοντας τα 

με απλό και κατανοητό τρόπο στους μαθητές. 7 

Το εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν τελειώνει 

εδώ. Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Teaching Shakespeare επτά κορυφαίοι 

πολιτιστικοί φορείς της Αγγλίας, το Βρετανικό Μουσείο, το Victoria and Albert Mu-

seum, Arts Council England, το British Film Institute, το Ιnto Film, και το Royal Shake-

speare Company συμπράττουν με έναν από τους καλύτερους στον κόσμο ιστότοπους 

εκπαιδευτικού υλικού τον Τes προκειμένου να διευρύνουν διαθεματικά ακόμα πιο πολύ 

τον ορίζοντα της προσέγγισης και της εξοικείωσης με τον κόσμο του σαιξπηρικού θε-

άτρου, προσφέροντας πρόσβαση σε οποιαδήποτε πολιτιστική αρχειακή πηγή διαθέτει 

ο κάθε φορέας.8 Για παράδειγμα το British Film Institute διαθέτει παλιές ταινίες έργων 

του Σαίξπηρ, από την εποχή του βωβού κινηματογράφου, όπως για παράδειγμα ένα 

δωδεκάλεπτο ταινιάκι της Τρικυμίας του 1908 μέχρι μετεγενέστερες ταινίες και ιστο-

ρικά ντοκυμαντέρ σχετικά με τη ζωή και το έργο του.9 Το Βρετανικό Μουσείο διαθέτει 

αντικείμενα όπως κοσμήματα, ενδύματα ή υποδύματα, φωτογραφίες, πίνακες και άλλα 

ιστορικά αρχεία από τις συλλογές του σχετικά με την ελισαβετιανή εποχή και τις ιστο-

ρικές περιόδους κάθε κατηγορίας των έργων του Σαίξπηρ, οι οποίες, μετά την πρώτη 

επαφή των μαθητών με αυτές, μπορούν να αποτέλεσουν το εφαλτήριο για μια εισαγω-

γική συζήτηση σχετικά με τις επιρροές του καλλιτέχνη.10  

Πέρα των παραπάνω προγραμμάτων, ένας άλλος φορέας, το γνωστό θέατρο Globe έχει 

κατασκευάσει μια διαδικτυακή εφαρμογή (application), την οποία μπορείς να κατεβά-

σεις δωρεάν στο κινητό σου ή το tablet (i-phone/ ipad). Με αυτήν την εφαρμογή ο 

χρήστης έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί μέσω μιας εικονικής πραγματικότητας στο 

6 https://schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/identity_and_equality.pdf 
7 http://www.dream2016.org.uk/education/education-blog/ 
8 https://www.tes.com/teaching-shakespeare/about/ 
9 https://www.tes.com/teaching-resource/film-the-tempest-silent-shakespeare-11184457 
10 https://www.tes.com/teaching-resource/insights-into-shakespeare-image-bank-and-notes-11177296 
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σαιξπηρικό θεάτρο Globe στο Λονδίνο. Κάνοντας έναν πολύ ξεκούραστο περίπατο ε-

ντός του θέατρου, μπορεί να θαυμάσει την αρχιτεκτονική του θέατρου, να δει τα μέρη 

από τα οποία αποτελετείται αυτό το ελισαβετιανού τύπου θέατρο, να ανέβει πάνω στη 

σκηνή, τον χώρο για το κοίνο και τα παρασκήνια. Με την κίνηση και την περιστροφή 

της συσκευής μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε ορισμένα επιλεγμένα από την 

εφαρμογή σημεία του θεάτρου, όπως η ιδιαίτερη διακόσμηση του χώρου και τα θεω-

ρεία και μέσα από αναδυόμενα παράθυρα να αντλήσει περισσότερες  πληροφορίες για 

τη συγκεκριμένη θεματική.11  

Σε αυτό το σημείο το μάθημα συνεχίζεται στην αίθουσα των υπολογιστών, όπου είναι 

προτιμότερο οι μαθητές να εργασθούν σε ομάδες των τεσσάρων-πέντε ατόμων. Πάλι 

το Shakespeare’s Globe έχει σχεδιάσει ένα πολύ έξυπνο πρόγραμμα με τον τίτλο 

“Staging it», το οποίο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μέσα από την οθόνη του υπο-

λογιστή τους «να σκηνοθετήσουν» δυο ηθοποιούς του Globe Theatre, σε ορισμένες 

επιλεγμένες σκηνές των έργων Όνειρο Θερινής Νυκτός, Μάκβεθ και Πολύ κακό για το 

τίποτα. 

 Στην πραγματικότητα το “Staging it” πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία 

προσαρμόζεται στον κάθε χρήστη ατομικά και παρέχει τη δυνατότητα της σκηνοθεσίας 

ενός μικρού φιλμ, μέσω μιας διαδικασίας παρόμοιας με εκείνης της τεχνικής του μο-

νταζ. Συγκεγκιμένα, δύο ηθοποιοί έχουν ήδη κινηματογραφηθεί και παίζουν μια σκηνή 

ενός έργου από τα παραπάνω στη σκηνή του Globe  ή στους χώρους των προβών. Κάθε 

σκηνή έχει κινηματογραφηθεί τέσσερις φορές, με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους υ-

ποκριτικής-παιξίματος, δίνοντας κάθε φορά έμφαση σε ένα διαφορετικό συναίσθημα 

π.χ.τη μια φορά ο ηθοποιός παίζει τη σκηνή με χαρά, την άλλη φορά με φόβο, με εν-

θουσιασμό, με θυμό, με δυσπιστία κ.ό.κ. Ο μαθητής- εικονικός «σκηνοθέτης» (virtual 

director) θα πρέπει να επιλέξει για κάθε σκηνή του έργου και μια από τις τέσσερις 

σκηνοθετικές προσεγγίσεις «παιξίματος» της σκηνής και να την τοποθετήσει πάνω στο 

timeline του, τη γραμμή εργασίας όπου τοποθετούνται κατασειρά οι σκηνές για να πα-

ράγουν αθροιστικά το τελικό σκηνοθετικό αποτέλεσμα. Στο τέλος της συρραφής των 

σκηνών, το πρόγραμμα ζητά από τον σκηνοθέτη να σώσει τις αλλαγές του και να ανα-

γράψει το όνομα του. Κατά την αναπαραγωγή του τελικού βίντεο ο μαθητής μπορεί να 

δει ως σκηνοθέτης το όνομα του στους τίτλους τέλους να κάνει λήψη του αρχείου και 

να το σώσει στον υπολογιστή του. 12  

Τέλος, στο πλαίσιο της επετείου των 400 χρόνων για πρώτη φορά στην ιστορία του 

Globe δόθηκε η ευκαιρία στο θεατρικό κοινό σε όλο τον κόσμο, να παρακολουθήσει 

σε live streaming από την ιστοσελίδα του BBC μια πολύ πετυχημένη, sold out παρά-

σταση του Όνειρου θερινής νυκτός στην μαγική σκηνή αυτού του σαιξπηρικού θεάτρου. 

11 http://www.shakespearesglobe.com/discovery-space/globe-360 

12 http://www.shakespearesglobe.com/discovery-space/staging-it 
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Το αρχείο από το live streaming είναι ακόμα διαθέσιμo στο διαδίκτυο και μπορεί και 

αυτό να αξιοποιηθεί στο μάθημα.13 

Συμπεράσματα 

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές και το υλικό φανερώνουν ξεκάθαρα ότι το διαδίκτυο 

αποτελεί σίγουρα μια πολύ πλούσια πηγή γνώσης και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και 

τον μαθητή, αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά και οργανωμένα και με πολύ σαφή στόχο. Το 

μάθημα για τον Σαίξπηρ ήταν απλά ένα παράδειγμα όπου μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν διαφορετικές διαδικτυακές πηγές στο πλαίσιο του μαθήματος της θεατρικής αγω-

γής, ωστόσο τα θεματικά πεδία του μαθήματος για τα οποία μπορεί να γίνει κάτι αντί-

στοιχο είναι πάρα πολλά. 

 Η χρήση οπτικοακουστικών αρχείων και εφαρμογών μπορούν να κεντρίσουν και να 

διατηρήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον του μαθητή για περισσότερο χρόνο σε σχέση με μια 

πιο συμβατική προσέγγιση. Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής οι συνδυαστικές προ-

σεγγίσεις θεμάτων με σωματικούς και προφορικούς αυτοσχεδιασμούς, κίνηση, εικόνα, 

βίντεο, ήχο και παράλληλη δραματουργική επεξεργασία κειμένου οδηγούν τα παιδιά 

σε υψηλό επίπεδο σωματικής και συναισθηματικής έκφρασης, ενεργοποιούν τη φαντα-

σία τους και τα βοηθούν να ανακαλύψουν νέους επικοινωνιακούς κώδικες, λεκτικούς 

και μη λεκτικούς. Το διαθέσιμο ωστόσο υλικό του διαδικτύου πρέπει αρκετές φορές να 

προσαρμοστεί στην ηλικία των μαθητών και τις ανάγκες κάθε τάξης που απευθύνεται 

ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα. 

Διαδικτυακές πηγές 

https://www.britishcouncil.gr/programmes/shakespeare-lives 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p047lmwj 

http://www.dream2016.org.uk/ 

https://schoolsonline.britishcouncil.org/classroom-resources/list/shakespeare-lives 

http://www.shakespearesglobe.com/education/teachers/teaching-resources 

http://www.shakespearesglobe.com/discovery-space/globe-360 

http://www.shakespearelives.org/ 

https://www.rsc.org.uk/education/teacher-resources/ 

13 http://www.bbc.co.uk/programmes/p047lmwj 
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http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10833/1915.pdf 

https://www.tes.com/teaching-shakespeare/ 
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Η συμμετοχή στην ψηφιακή κοινότητα «Out of Eden Learn»  
μέσα από τις απόψεις μαθητών νηπιαγωγείου 

Μέλλιου Κυριακή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Med, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας  

kmelliou@uowm.gr  

Μουταφίδου Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Med, Yπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας  

amoutafidou@uowm.gr 

Μπράτιτσης Θαρρενός 
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

bratitsis@uowm.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις μαθητών νηπιαγωγείου σχε-
τικά με την πρώτη τους συμμετοχή στην ψηφιακή κοινότητα “Out of Eden Learn”. Η 
κοινότητα αποτελεί πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας Project Zero, της Παιδαγω-
γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, σε συνεργασία με τον κάτοχο δύο βραβείων 
Pulitzer, ανθρωπολόγο-δημοσιογράφο και βασικό συνεργάτη του National Geographic, 
Paul Salopek. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 μαθητές δημόσιων νηπιαγωγείων 
των περιφερειών Αττικής και Μακεδονίας. Για τη συλλογή δεδομένων σχεδιάστηκε 
και αξιοποιήθηκε ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης των μαθησιακών εμπειριών και της 
συμβολής της διαθέσιμης αξιοποιούμενης τεχνολογίας. Από την επεξεργασία των δε-
δομένων προκύπτει η κατάκτηση στρατηγικών προσεκτικής παρατήρησης, η απόκτηση 
δεξιοτήτων ανταλλαγής προσωπικών ιστοριών και σύνδεσής τους με ανθρώπινες ιστο-
ρίες από ευρύτερα κοινωνικό-πολιτισμικά πλαίσια, καθώς και η προστιθέμενη αξία της 
τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή κοινότητα, Out of Eden Learn, Νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Το Out of Eden Learn αποτελεί πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας Project Zero, της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, σε συνεργασία με τον κάτοχο δύο 
βραβείων Pulitzer, ανθρωπολόγο-δημοσιογράφο και βασικό συνεργάτη του National 
Geographic, Paul Salopek. Είναι μια online κοινότητα η οποία σχεδιάστηκε για να συ-
νοδέψει το επικό ταξίδι που πραγματοποιεί ο Paul Salopek με τα πόδια προκειμένου να 
ανιχνεύσει την παγκόσμια μετανάστευση των προγόνων μας, σε μια 7ετή οδύσσεια 
21.000 μιλίων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και πα-
ρέχεται δωρεάν στα σχολεία.  

Στην παρούσα εργασία, αρχικά παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή των αρχών και 
των δραστηριοτήτων του προγράμματος της ψηφιακής κοινότητας. Στη συνέχεια ακο-
λουθεί η παρουσίαση της αξιολόγησης του προγράμματος, όπως προέκυψε μέσα από 
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τις απόψεις 118 μαθητών νηπιαγωγείου που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην κοινό-
τητα.   

Η κοινότητα «OUT OF EDEN LEARN» 

Το Out of Eden Learn (http://learn.outofedenwalk.com/) σχεδιάστηκε ώστε να αποτε-
λέσει πηγή ποικίλων μαθησιακών εμπειριών και να προκαλέσει στους μαθητές την πε-
ριέργεια για τον κόσμο αλλά και τους άλλους ανθρώπους.  

Τρεις είναι οι βασικές αρχές του προγράμματος: 

1. Προσεκτική Παρατήρηση: Αφορά την εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες 
παρατεταμένης, εστιασμένης παρατήρησης που τους επιτρέπει να ανακαλύψουν λεπτο-
μέρειες του εξεταζόμενου αντικειμένου, που εκτείνονται πέρα από τις πρώτες εντυπώ-
σεις. Σύμφωνα με την Tishman (2014), η προσεκτική παρατήρηση απαιτεί ικανοποιη-
τικό χρόνο ώστε να εντοπιστούν περισσότερα στοιχεία από αυτά που θα έβλεπε κανείς 
με μια πρώτη ματιά. Στις δραστηριότητες του προγράμματος, οι μαθητές ενθαρρύνο-
νται να παρατηρούν με μια πιο «φρέσκια» ματιά, μέρη και αντικείμενα που ήδη γνω-
ρίζουν, ώστε να τα επαναπροσδιορίσουν.  

2. Ανταλλαγή ιστοριών: Οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργούν ιστορίες με α-
φορμή προσωπικές αναμνήσεις ή εμπειρίες ενός ατόμου που ζει χρόνια στη γειτονιά 
τους. Η ανταλλαγή των ιστοριών με συμμετέχοντες μαθητές από σχολεία άλλων χω-
ρών, δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης διαφορετικών οπτικών και εμπλοκής σε γνωστι-
κές διαδικασίες κατανόησης τη ζωής και της κουλτούρα άλλων ανθρώπων. 

3. Σύνδεση των προσωπικών ιστοριών με ευρύτερες ανθρώπινες ιστορίες: Οι μαθητές 
αποκτούν στρατηγικές που τους βοηθούν να τοποθετήσουν τις προσωπικές τους εμπει-
ρίες σε ευρύτερα γεωγραφικά και ιστορικά πλαίσια, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους για τον κόσμο και να αποκτήσουν παγκόσμια συνείδηση.  

Μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να α-
ναπτύξουν: α) δεξιότητες προσεκτικής παρατήρησης και ακρόασης, β) περιέργεια ώστε 
να μάθουν περισσότερα για ανθρώπους και μέρη που δε γνωρίζουν, γ) γνωστικό υπό-
βαθρο σχετικά με τις έννοιες της κοινότητας και της ταυτότητας, ε) προδιάθεση για τη 
δημιουργία συνδέσεων ανάμεσα σε κοινωνικά πλαίσια, τόπους και χρόνο, και στ) μια 
σειρά από επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων της αφήγησης ιστοριών 
και της αλληλεπίδρασης με ανθρώπους από ποικίλα κοινωνικά υπόβαθρα. 

Παρουσίαση του προγράμματος 

Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν την εγγραφή των τάξεών τους στην πλατφόρμα (Εικ. 
1) του προγράμματος. Οι τάξεις αυτές ταξινομούνται σε μικρές ομάδες (walking 
parties) των 6-10 τάξεων ή συνολικά 250-350 μαθητών οι οποίοι προέρχονται από δια-
φορετικές γεωγραφικές περιοχές και πολιτισμικά υπόβαθρα. 
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Εικόνα 1: Πλατφόρμα «Out of Eden Learn» 

Κάθε δυο εβδομάδες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους 
ταχυδρομείο οδηγίες για τις δραστηριότητες που καλούνται να υλοποιήσουν. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 βήματα (footsteps). Κάθε βήμα αποτελείται από τρία μέρη: 
α) έμπνευση, που προέρχεται από τη διερεύνηση του υλικού που αναρτάται στην πλατ-
φόρμα και σχετίζεται με το ταξίδι του Paul Salopek, β) δραστηριότητα, η οποία έχει 
διαφορετικό στόχο σε κάθε βήμα, και γ) αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της ομάδες 
με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων διαλόγου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες των 6 βημάτων του προγράμματος είναι οι εξής:  

Βήμα 1ο: Ξεκίνημα. Οι μαθητές επινοούν δημιουργικούς τρόπους για να συστηθούν 
στην ομάδα και ξεκινούν μια συζήτηση σχετικά με την αποστολή του Paul. 

Βήμα 2ο: Δημιουργία χάρτη της γειτονιάς. Οι μαθητές επιλέγουν μέσα για να αναπα-
ραστήσουν την περιοχή τους, μέσα από τη δική τους οπτική, και στη συνέχεια μοιρά-
ζονται αληθινές ιστορίες σχετικές με τα σημεία που απεικονίζονται στο χάρτη. 

Βήμα 3ο: Περπατώντας στη γειτονιά. Οι μαθητές οργανώνουν περίπατους στοχαστικής 
παρατήρησης στη γειτονιά, όπου αφιερώνουν χρόνο για να εντοπίσουν λεπτομέρειες 
και να φωτογραφίσουν στοιχεία που τους κάνουν εντύπωση. 

Βήμα 4ο: Ακούγοντας ιστορίες μελών της τοπικής κοινότητας. Οι μαθητές παίρνουν 
συνέντευξη από ένα ενήλικα ώστε να μάθουν για τις εμπειρίες του από την περιοχή 
τους και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπους για να αφηγηθούν την ιστορία του. 

Βήμα 5ο: Αποτυπώνοντας την καθημερινότητα. Οι μαθητές παρατηρούν προσεκτικά 
ένα γνωστό τους μέρος ή κάποια διαδικασία που αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς 
τους. Δημιουργούν ένα σύντομο βίντεο, μια παρουσίαση ή απλά το περιγράφουν και 
το μοιράζονται με τα μέλη της ομάδας τους. 

Βήμα 6ο: Κοιτώντας μπροστά. Οι μαθητές σχεδιάζουν ένα ταξίδι που θα ήθελαν να 
πραγματοποιήσουν ώστε να προσπαθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο 
ή/και τον εαυτό τους. Εναλλακτικά, προτείνουν ένα μέρος το οποίο ο Paul θα μπορούσε 
να επισκεφτεί και τις ιστορίες που θα μπορούσε να αφηγηθεί. 

2925

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Ο ρόλος της τεχνολογίας στο πρόγραμμα Out of Eden Learn 

Η τεχνολογία παίζει αναμφισβήτητα έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως προς την επίτευξη 
των στόχων που σχετίζονται με τις τρεις βασικές αρχές του προγράμματος Out of Eden 
Learn, αλλά και ως προς την ολοκλήρωση των έξι βημάτων. Πιο συγκεκριμένα: 

Ως προς την προσεκτική παρατήρηση: Η αξιοποίηση ψηφιακών συσκευών (φωτογρα-
φική μηχανή, κάμερα, κινητό τηλέφωνο) μπορεί να φανεί αρκετά χρήσιμη ως προς την 
διερεύνηση και αναπαράσταση δεδομένων παρατήρησης (Π.Ι., 2011). Με τα κατάλ-
ληλα ψηφιακά εργαλεία, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία της 
εστίασης ώστε να επικεντρώσουν καλύτερα στο αντικείμενο παρατήρησης, αλλά και 
να αποθηκεύσουν εικόνες που έχουν συλλέξει, ώστε να τις επεξεργαστούν ανάλογα με 
τους στόχους του κάθε βήματος του προγράμματος. 

Ως προς την ανταλλαγή ιστοριών: Η αξιοποίηση πολυμέσων και λογισμικών ψηφιακής 
αφήγησης, προσφέρει στους μαθητές δυναμικά μέσα έκφρασης των ιδεών, των από-
ψεων και των σκέψεών τους καθώς και διαμοιρασμού τους με ένα ευρύτερο κοινό 
(Gakhar & Thompson, 2007). Η δημιουργία και ανταλλαγή ψηφιακών ιστοριών κατά 
την υλοποίηση του προγράμματος, δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα αυτοέκ-
φρασης και νοηματοδοτημένων συνδέσεων ανάμεσα στα ψηφιακά προϊόντα και στις 
προσωπικές τους εμπειρίες. 

Ως προς τη σύνδεση των προσωπικών ιστοριών με ευρύτερες ανθρώπινες ιστορίες: Η 
συμμετοχή των μαθητών στη ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος και η αξιοποίηση 
μέσων ασύγχρονης επικοινωνίας ενισχύει σημαντικά την κατάκτηση κοινωνικών ικα-
νοτήτων. Οι μαθητές συνεργάζονται με άτομα από διαφορετικά κοινωνικό-πολιτισμικά 
περιβάλλοντα και αποκτούν ενσυναίσθηση, ώστε να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις 
πολιτισμικές τους ετερότητες (Beers, 2011).  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις μαθητών νηπιαγωγείου σχε-
τικά με τη συμμετοχή τους στην ψηφιακή κοινότητα Out of Eden Learn. Δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 118 μαθητές (89 νήπια και 29 προνήπια) από δημόσια νηπιαγω-
γεία των περιφερειών Αττικής και Μακεδονίας. Για τη συλλογή δεδομένων αξιοποιή-
θηκε εργαλείο αυτοαξιολόγησης των μαθησιακών εμπειριών και της συμβολής της δια-
θέσιμης χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Οι ερευνητές, βασιζόμενοι στις βασικές αρ-
χές του προγράμματος, σχεδίασαν ρουμπρίκα τρίβαθμης κλίμακας αυτοαξιολόγησης 
(Πολύ: 3, Λίγο: 2, Καθόλου: 1) και δώδεκα κριτηρίων (τεσσάρων για την προσεκτική 
παρατήρηση, τριών σχετικά με την ανταλλαγή ιστοριών, δύο για σύνδεση των ιστοριών 
των μαθητών με ευρύτερες ανθρώπινες ιστορίες και τριών σχετικά με τη συμβολή των 
αξιοποιούμενων τεχνολογικών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία). Προκειμένου να ε-
ξασφαλιστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του εργαλείου, ζητήθηκε από ακαδημαϊκό 
με εξειδικευμένη γνώση να αξιολογήσει την προτεινόμενη ρουμπρίκα και να υποδείξει 
στοιχεία για την οριστική διαμόρφωσή της. Η ρουμπρίκα συμπληρώθηκε ατομικά από 
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τους μαθητές (Εικ.2), χρησιμοποιώντας για την αξιολόγηση των κριτηρίων σύμβολα, 
με τα οποία ήταν εξοικειωμένοι και είχαν εκ των προτέρων επιλέξει. Παράλληλα υ-
πήρχε σχετική στήλη στην οποία οι εκπαιδευτικοί κατέγραφαν συμπληρωματικά/επε-
ξηγηματικά σχόλια που διατύπωναν οι μαθητές κατά τη συμπλήρωση της ρουμπρίκας. 

 
Εικόνα 2: Συμπλήρωση της ρουμπρίκας από μαθητές 

Αποτελέσματα 

Οι ερευνητές, βασιζόμενοι στα κριτήρια της ρουμπρίκας, εξέτασαν τις απόψεις 118 
μαθητών νηπιαγωγείου σχετικά με το μαθησιακό αντίκτυπο και τη συμβολή της τεχνο-
λογίας στην επίτευξή των βασικών αρχών του προγράμματος Out of Eden Learn. Από 
τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν προκύπτει η σημαντική ενίσχυση της ικανότητας 
των παιδιών για προσεκτική παρατήρηση, η δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή προ-
σωπικών ιστοριών, η απόκτηση παγκόσμιας συνείδησης, καθώς και η προστιθέμενη 
αξία της τεχνολογίας στην όλη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα: 

→ Ως προς την προσεκτική παρατήρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχό-
ντων (ποσοστό 91,5%) δήλωσαν πως ανέπτυξαν σε μεγάλο βαθμό δεξιότητες προσε-
κτικής παρατήρησης. Σημαντικό ποσοστό μαθητών (84%) αφιέρωσε αρκετό χρόνο 
στην παρατήρηση του άμεσου περιβάλλοντος, ενώ 100 μαθητές του δείγματος (ποσο-
στό 85%) δήλωσαν πως η παρατήρηση τους εστιάστηκε κυρίως στον εντοπισμό μικρών 
λεπτομερειών. Τέλος, η παρατήρηση, για την πλειοψηφία των μαθητών (ποσοστό 
90,7%), φαίνεται πως οδήγησε στην ανακάλυψη πολλών νέων δεδομένων (Πίνακας 1.). 

Δήλωση ΠΟΛΥ (3) ΛΙΓΟ (2) ΚΑΘΟΛΟΥ (1) 

Ν % Ν % Ν % 

Παρατήρησα πολύ 
προσεκτικά 

108 91,5 8 6,8 2 1,7 

Αφιέρωσα χρόνο για να 
παρατηρήσω 

84 71,2 31 26,3 3 2,5 

Όταν παρατηρούσα έψα-
χνα να βρω μικρές λεπτο-
μέρειες 

100 85 16 13,4 2 1,6 
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Όταν παρατηρούσα ανα-
κάλυπτα καινούρια πράγ-
ματα 

107 90,7 8 6,8 3 2,5 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Προσεκτικής Παρατήρησης 

→ Ως προς την ανταλλαγή ιστοριών, 100 από τους συμμετέχοντες μαθητές (ποσοστό 
85%) ανέδειξαν τη σημαντικότητα της διατύπωσης ερωτήσεων, ενώ 65 μαθητές (πο-
σοστό 55%) εστίασαν στη δυναμική των «ανοιχτών» ερωτήσεων. Τα ποσοστά που συ-
γκεντρώνονται στις διαβαθμίσεις του Λίγο και Καθόλου προέρχονται κυρίως από προ-
νήπια που φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν στην κατανόηση των τύπων ερωτήσεων που 
προτείνονται από το πρόγραμμα. Τέλος, το 52,5% του δείγματος τόνισε τα πλεονεκτή-
ματα της πολιτισμικής ετερότητας των συμμετεχόντων μαθητών στην κοινότητα, ως 
προς την ανταλλαγή ιστοριών με διαφορετικά στοιχεία (Πίνακας 2). 

Δήλωση ΠΟΛΥ (3) ΛΙΓΟ (2) ΚΑΘΟΛΟΥ (1) 

Ν % Ν % Ν % 

Έμαθα καινούρια πράγ-
ματα κάνοντας ερωτήσεις 

100 85 18 15 0 0 

Έκανα «ανοιχτές» ερωτή-
σεις που δεν απαντούσαν 
με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

65 55 48 40,7 5 4,3 

Ρώτησα παιδιά από δια-
φορετικές χώρες για να 
μάθω τις διαφορετικές 
τους ιστορίες 

62 52,5 41 34,8 15 12,7 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ανταλλαγής Ιστοριών 

→ Ως προς τη σύνδεση των προσωπικών ιστοριών με ευρύτερες ανθρώπινες ιστορίες, 
το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (72,9%) υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα της 
αλληλεπίδρασης που είχαν με τα παιδιά των υπολοίπων σχολείων της πλατφόρμας, 
σχετικά με την καλύτερη κατανόηση του κοινωνικό-πολιτισμικού τους υπόβαθρου. Ω-
στόσο, το ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντικά (Λίγο:89%, Καθόλου:11%) στην αντί-
ληψη κοινών στοιχείων ανάμεσα στις ιστορίες. Σύμφωνα με τα σχόλια που καταγρά-
φηκαν, η διαπίστωση αυτή οφείλεται στο γεγονός αντίληψης της έννοιας της κουλτού-
ρας ως ένα σύνολο στοιχείων που διαφοροποιεί τους λαούς (Πίνακας 3). 

Δήλωση ΠΟΛΥ (3) ΛΙΓΟ (2) ΚΑΘΟΛΟΥ (1) 

Ν % Ν % Ν % 

Οι διαφορετικές ιστορίες 
με βοήθησαν να κατα-
λάβω καλύτερα τα παιδιά 
από τις άλλες χώρες 

86 72,9 29 24,6 3 2,5 

Οι ιστορίες των παιδιών 
από άλλες χώρες έμοιαζαν 
με τις δικές μου 

16 13,6 89 75,4 13 11 
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Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Σύνδεσης των Προσωπικών Ιστοριών 

→ Ως προς τη συμβολή της τεχνολογίας, η πλειοψηφία του δείγματος (77,1%) αναδει-
κνύει την έλλειψη ψηφιακών μέσων παρατήρησης στα δημόσια νηπιαγωγεία, καθώς η 
διαδικασία στις περισσότερες περιπτώσεις επιτεύχθηκε με τη χρήση μίας μόνο συ-
σκευής τηλεφώνου ή φωτογραφικής μηχανής. Αντίθετα, τα εργαλεία διαλόγου που δια-
τίθενται στην πλατφόρμα του προγράμματος διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό την ασύγ-
χρονη επικοινωνία 68 μαθητών και σε μεγαλύτερο ποσοστό (79,7%) το διαμοιρασμό 
ψηφιακών ιστοριών (Πίνακας 4).   

Δήλωση ΠΟΛΥ (3) ΛΙΓΟ (2) ΚΑΘΟΛΟΥ (1) 

Ν % Ν % Ν % 

Χρησιμοποίησα διάφορα 
μέσα για να παρατηρήσω 
προσεκτικά 

27 22,9 91 77,1 0 0 

Χρησιμοποίησα διάφορα 
εργαλεία διαλόγου για να 
επικοινωνήσω και να συ-
νεργαστώ με τα παιδιά 
από άλλες χώρες 

68 57,6 37 31,4 13 11 

Χρησιμοποίησα την τε-
χνολογία για να μοιραστώ 
τις ιστορίες μου με τα 
παιδιά από άλλες χώρες 

94 79,7 24 20,3 0 0 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Συμβολής της Τεχνολογίας 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Από την επεξεργασία των δεδομένων της αυτοαξιολόγησης που πραγματοποίησαν οι 
συμμετέχοντες μαθητές, προκύπτει η κατάκτηση σημαντικών στρατηγικών προσεκτι-
κής παρατήρησης που αυτόματα οδηγεί στην αναπλαισίωση της σχέσης τους με το πε-
ριβάλλον της τοπικής τους κοινότητας. Μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων υπο-
γραμμίζει επίσης τη διάθεση τους να συλλέξουν πληροφορίες για τις εμπειρίες και τις 
συνήθειες ατόμων από διαφορετικά γεωγραφικά και πολιτισμικά πλαίσια, μέσα από 
διαδικασίες αλληλεπίδρασης και διατύπωσης «ανοιχτών» ερωτημάτων. Η ανταλλαγή 
εμπειριών και ιστοριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες φαίνεται πως ευνοεί την ανά-
πτυξη ενσυναίσθησης και σεβασμού της διαφορετικότητας, ενώ παράλληλα για πολ-
λούς μαθητές του δείγματος συνδέεται με την απόκτηση παγκόσμιας πολιτότητας. Η 
συμβολή της τεχνολογίας κρίθηκε θετικά από το δείγμα, ωστόσο αρκετές απόψεις υ-
πογράμμισαν την ανάγκη για επιπλέον τεχνολογικό εξοπλισμό στα νηπιαγωγεία τους.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η αξιοπιστία των απόψεων των μαθητών, οι 
ερευνητές αξιολόγησαν επιπρόσθετα δεδομένα που συνέλεξαν από άτυπες συζητήσεις 
με τους εκπαιδευτικούς κάθε τμήματος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και αυτά τα 
δεδομένα βρέθηκαν σε απόλυτη συμφωνία με τις απόψεις του δείγματος.  
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Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός της μελέτης είναι διερευνητικός και πε-
ριορισμένος σε συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν δεν μπορούν να είναι γενικεύσιμα. Περεταίρω έρευνες θα μπορούσαν να 
υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη συμμετοχή μαθητών και άλλων βαθ-
μίδων στην ψηφιακή κοινότητα “Out of Eden Learn”. 
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Περίληψη 

Η εργασία προσπαθεί να θέσει ένα χρηστικό θεωρητικό πλαίσιο και να καταγράψει 
τρόπους παρουσίας στο εκπαιδευτικό έργο, του όρου, ο οποίος στην ελληνική γλώσσα 
συναντάται κυρίως ως «κριτικός πληροφορικός/ψηφιακός γραμματισμός». Η εκπαι-
δευτική αξιοποίηση του όρου αυτού ενδέχεται να λύνει πολλά και σύνθετα ζητήματα 
της σύγχρονης εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε σχέση με την πληροφορική, λόγω της σύνδε-
σής του με την «κριτική παιδαγωγική», που εστιάζει σε διαχρονικά κοινωνικά και πο-
λιτισμικά θέματα, παρά στην απλή μετάδοση εφήμερων συχνά γνώσεων. Από την μια 
επιζητείται ο όρος αυτός να είναι χρήσιμος στον/στην εκπαιδευτικό που αναζητεί λύ-
σεις σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προβλήματα, όπως την ανάγκη επιλογής ανάμεσα σε 
ατέλειωτους πληροφορικούς πόρους (λογισμικά, ιστότοποι, εφαρμογές και άλλες δυ-
νατότητες). Κάποιοι από αυτούς τους πόρους είναι πολύτιμοι αλλά και κάποιοι αδιά-
φοροι ή ανασταλτικοί ως προς τις προτεραιότητες του αναλυτικού προγράμματος. Υπό 
το πρίσμα αυτό, επιζητούνται αναγκαίες και άμεσες λύσεις, για ένα αποτελεσματικό, 
ενδιαφέρον μάθημα, από το οποίο οι μαθητές/τριες θα εμπνέονται στο μέλλον, ό-
ντες/ούσες ενεργοί πολίτες σε μια εκτεχνολογημένη κοινωνία. Από την άλλη, πώς θα 
γίνει αυτό χωρίς κάποιους εννοιολογικούς και θεωρητικούς προσδιορισμούς, ώστε να 
υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο επιστημονικής συνεννόησης στην Εκπαίδευση;  

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτικός, Πληροφορικός, Ψηφιακός, Γραμματισμός, Κριτική Παιδα-
γωγική. 

Αντί εισαγωγής: Τί μας ενδιαφέρει  
ο κριτικός πληροφορικός και ψηφιακός γραμματισμός;  

Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νοιώσει πελαγωμένος στον ωκεανό πληροφοριών 
του διαδικτύου; Άνθρωπος που να μην έχει σαστίσει από την πληθώρα των Τ.Π.Ε. σε 
συσκευές, λογισμικά και δυνατότητες; Χωρίς αμφιβολία περισσότερο από ποτέ χρεια-
ζόμαστε δεξιότητες επιλογής, για - ας πούμε - άπειρες δυνατότητες που μας δίνονται 
καθημερινά, λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας. Τί οξύμωρο όμως, το αντίστοιχο «κομ-
μάτι» της εκπαίδευσης στην πληροφορική, που, λόγω των εγγενών αξιών της Εκπαί-
δευσης, καλείται να δώσει «διεξόδους στα αδιέξοδα», να είναι ελάχιστο έως και ανύ-
παρκτο, αφήνοντας τον/την εκπαιδευτικό χωρίς ουσιαστικά εργαλεία κριτικών επιλο-
γών. Βέβαια, πρόκειται για ένα κομμάτι επίπονο, γιατί σχετίζεται με υπεύθυνες επιλο-
γές, προτιμήσεις και απορρίψεις, με πρωτοβουλίες, με κρίσεις, με κατηγοριοποιήσεις 
και χαρακτηρισμούς. Πρόκειται για ένα κομμάτι επίπονο, γιατί μάλλον κανείς/καμιά 
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δεν μπορεί να υποστηρίξει κάποιον από τους διαθέσιμους πληροφορικούς πόρους με 
απόλυτο τρόπο, όντας στο σύγχρονο ρευστό, δυναμικά εξελισσόμενο και με ποικίλες 
σκοπιμότητες κινούμενο χώρο των Τ.Π.Ε. Ίσως εδώ αρμόζει η εύστοχη ρήση, ότι «λάθη 
κάνει αυτός/η που προσπαθεί». Από την άλλη, αν αφεθούμε στην άκριτη κατανάλωση 
και αποδοχή των πληροφορικών και διαδικτυακών πόρων οι επιπτώσεις - φαίνεται ήδη 
αυτό - θα είναι επώδυνες για τον άνθρωπο, την κοινωνία αλλά και το περιβάλλον. Ας 
μην ξεχνάμε ότι εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα μιας «ψηφιακής δίαιτας 
(digital diet) προκειμένου να μειωθεί η «ψηφιακή ρύπανση» (digital pollution) που προκαλεί 
«πληροφοριακή υπερφόρτωση» (information overload) (Nehmer & Prosch 2009:13).  

Μια έννοια της εκπαίδευσης που εστιάζει ακριβώς στις δεξιότητες επιλογών που συζη-
τούμε είναι η πολυσυζητημένη και επιζητούμενη από τα αναλυτικά προγράμματα «κρι-
τική σκέψη» (Π.Ι. 2009), μια ικανότητα ετυμολογικά συνδεδεμένη με την «κριτική παι-
δαγωγική» (Ενδεικτικά: Giroux 2011, Θεριανός 2013) και τον - επίσης ετυμολογικά - 
επόμενό της «κριτικό γραμματισμό» (Ενδεικτικά: Hinchey 2004, Dozier κ.α. 2006). 
Ειδικότερα οι όροι «κριτικός πληροφορικός γραμματισμός» (critical computer literacy) 
(Duffelmeyer 2000, Weiss κ.α. 2006:252, Kahn & Kellner 2006:265 Kahn 2010:74) 
και «κριτικός ψηφιακός γραμματισμός» (critical digital literacy) (Pascarella 2008, 
Hinrichsen & Coombs 2013), σε συνδυασμό με ευθείες αναφορές στην κριτικό γραμ-
ματισμό (critical literacy) σε θέματα πληροφορικής, συμπυκνώνουν όσα στις μέρες μας 
διατυπώνονται σχετικά με την αναγκαιότητα και τις κριτικές λύσεις του ζητήματος των 
κατάλληλων επιλογών στο χώρο των Τ.Π.Ε. και του διαδικτύου. Βέβαια η κριτική α-
ντιμετώπιση μπορεί να υπάρχει θεσμικά και απουσία των όρων αυτών (Ενδεικτικά: Π.Ι. 
2003). Όμως είναι προφανές ότι στο πλαίσιό τους βρίσκουμε μια δόκιμη μεθοδολογία 
επίλυσης μεθοδολογικών διδακτικών προβλημάτων, προτάσεις για την εκπαιδευτική 
πράξη κι αυτό δε θα πρέπει να το αγνοούμε, χάνοντας χρόνο και ενέργεια. 

Ζητήματα ορισμών και χρήσεων για τη διευκόλυνση της συζήτησης  

Η επιλογή της παράλληλης χρήσης «πληροφορικού» και «ψηφιακού» κριτικού γραμ-
ματισμού στην εργασία μας απορρέει από το γεγονός ότι ενώ η διεθνής τάση, όπως 
καταγράφεται στην διαδικτυακή αναζήτηση, εμφανίζει σαφώς περισσότερα αποτελέ-
σματα (άρα και χρήσεις) του «critical digital literacy» παρά του «critical computer lit-
eracy», στην ελληνική γλώσσα η ίδια αναζήτηση, αντιστρόφως, φέρνει περισσότερα 
αποτελέσματα για το «κριτικός πληροφορικός γραμματισμός», απ’ ότι «κριτικός ψη-
φιακός γραμματισμός» (εικόνα 1). Κατά την απόδοση στα ελληνικά δηλαδή, υπάρχει 
μια αντιστροφή στην - ας την πούμε - «επικρατέστερη απόδοση» από τις δύο, ενώ πα-
ράλληλα και οι δύο περιπτώσεις έχουν πολλά κοινά στοιχεία στο περιεχόμενό τους, 
όπως φαίνεται από τη προαναφερθείσα αλλά και γενικότερη βιβλιογραφία. Άλλωστε 
την παράλληλη χρήση των όρων είτε ως «πληροφορικός/ψηφιακός» (Δαγδιλέλης & 
Θεοφανέλλης 2013) είτε ως επεξήγηση σε παρένθεση: «πληροφορικός (ψηφιακός)» 
(Ενδεικτικά: Ψωματάκης 2016), συναντούμε και στον ελληνόγλωσσο χώρο της Εκπαί-
δευσης. Είναι προφανές ότι η διαδικτυακή αναζήτησή μας αυτή αφενός είναι χρονικά 
προσδιορισμένη (προσπέλαση στις 10/06/2016), αφετέρου δεν απορρέει από πουθενά 
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η απόλυτη αξιοπιστία των αριθμών, παρά μόνο η σχετική αξιοπιστία, που αποδείχτηκε 
και από την εις βάθος αναζήτηση των αποτελεσμάτων. Όμως αυτή η σχετική αποτί-
μηση είναι που μας ενδιαφέρει. 

 

Εικόνα 1 

Στο διαδίκτυο η αντικατάσταση του όρου «γραμματισμός» με τις εναλλακτικές αποδό-
σεις «εγγραμματισμός» (Ενδεικτικά: Barton 2009) και «αλφαβητισμός» (Ενδεικτικά: 
Buckingham 2008), που έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης για τον όρο «literacy», δεν απέ-
φεραν κανένα αποτέλεσμα, δηλαδή στις 10/06/16 δεν υπήρχαν καθόλου στις σελίδες 
που αναμετέδιδε ο ιστότοπος Google. Επίσης, ως προς τις παραλλαγές του όρου, ο 
Κουτσογιάννης πριν σχεδόν μια δεκαπενταετία αναφέρεται στον «κριτικό τεχνογραμ-
ματισμό» (2002), ενώ σχεδόν δέκα χρόνια πριν αναφέρεται στον «κριτικό σχολικό τε-
χνογραμματισμό», ο οποίο περιέχει την «κριτική τεχνολογική ικανότητα των μαθητών 
(2007:127). Ο Κουτσογιάννης στην εργασία του συνδέει το θεωρητικό του μέρος με 
τις σύγχρονες απόψεις για τον γραμματισμό όπως εκφράστηκαν από τη αποκαλούμενη 
σχολή μελετητών «New London Group» (Wikipedia 2016), μια σχολή που άνοιξε ένα 
καινούργιο κεφάλαιο στην έννοια του γραμματισμού. Ποιό είναι όμως το περιεχόμενο 
των όρων αυτών και γιατί τους θεωρούμε σχετικούς;  

Το περιεχόμενο του κριτικού πληροφορικού / ψηφιακού γραμματισμού 

Ξεκινώντας από τον κριτικό γραμματισμό, αυτός «μπορεί να έχει πολλές οπτικές αν 
συσχετιστεί με την πληροφορία», μας αναφέρει η Langford (2007:251), για να τον χα-
ρακτηρίσει τελικά έναν γραμματισμό που «συνδυάζεται με άλλους γραμματισμούς για 
να δημιουργηθεί ένας ανθρώπινος νους σε συνεχή αναζήτηση». Ο κριτικός γραμματι-
σμός συνδέεται κατ’ αρχάς με τη «συνεχή αναζήτηση». Σε ευρέως αποδεκτούς – και 
στη χώρα μας – μελετητές όπως ο Bynham (2002), ο κριτικός γραμματισμός στοχεύει 
στην ανάδειξη σκοπιμοτήτων ή επιθυμητών σκοπιμοτήτων που προκύπτουν κυρίως 
μέσα από δράσεις, μέσα από «πρακτικές γραμματισμού». Στη βάση της έννοιας, όμως 
δε θα πρέπει όμως να αγνοήσουμε την ετυμολογική αλλά και θεωρητική σύνδεση του 
«κριτικού γραμματισμού» με την κριτική σκέψη και την κριτική παιδαγωγική. 

Σε προγενέστερη εργασία σχετικά με τον «κριτικό μουσικό γραμματισμό» (2016β), α-
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ναφερόμαστε στη σύνδεση αυτή του «κριτικού γραμματισμού» με την Κριτική Παιδα-
γωγική και ιδιαίτερα τη συμβολή του P. Freire και του «κριτικού στοχασμού» που α-
κολούθησε. Η διαδικασία που περιγράφει ο Freire (1974, 1987) μετεξελίχθηκε σε μια 
διαδικασία (i) περιγραφής, (ii) ανάλυσης και (iii) κριτικής αντιμετώπισης των πραγμά-
των (Brookfield 1990, 1995, Kenny 2010, Mezirow 1990) (εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 

Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία συναντούμε τον όρο «κριτικός ψηφιακός γραμμα-
τισμός» για την περιγραφή της ικανότητας των μαθητών/τριών να «επιλέγουν προς ε-
πεξεργασία χρήσιμα και αξιόπιστα στοιχεία, απορρίπτοντας άλλα» (Κονδυλόπουλος & 
Παλούμπα 2014:225). Ήδη μια δεκαετία πριν διαβάζουμε στο επιμορφωτικό υλικό του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ. 2007:107): «Ο κριτικός ψηφιακός 
γραμματισμός προετοιμάζει τους μαθητές για την ουσιαστική αξιοποίηση του εκπαι-
δευτικού διαδικτύου: το μετατρέπει σε πηγή γνώσης και εργαλείο μάθησης. Αποκαλύ-
πτει ότι το διαδίκτυο δεν είναι ουδέτερο ιδεολογικά και ότι, αρκετά συχνά, πίσω από 
συγκεκριμένους κόμβους και πληροφορίες υποκρύπτονται συμφέρονται ή συγκεκριμέ-
νες ιδεολογικές προσεγγίσεις».  

Περισσότερο εξειδικευμένα, οι Κουκλατζίδου και Γκουντούμα (2013) αναφέρονται 
στη σχέση κριτικού γραμματισμού και web 2.0 υποστηρίζοντας ότι «το σημείο σύζευ-
ξης και συνύπαρξης των web 2.0 εργαλείων και του κριτικού γραμματισμού μπορεί να 
ωφελήσει την εκπαίδευση με πολλούς τρόπους» ώστε τελικά να «(…) διαμορφώνεται 
ένα νέο εκπαιδευτικό τοπίο». Ως επίκεντρο του κριτικού γραμματισμού υιοθετούν θέ-
τουν ορισμό που εισηγούνται για λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας οι Κό-
μης και Ντίνας αναφερόμενοι στα «ψηφιακά περιβάλλοντα ως περιβάλλοντα κριτικού 
γραμματισμού» (2011:56). Ο ορισμός αυτός, κοντά στις απόψεις που αντανακλούν ο 
Freire και οι επίγονοί θεωρεί ως κριτικό γραμματισμό την «παιδαγωγική - διδακτική 
προσέγγιση που προσεγγίζει τα κείμενα ως κοινωνικοπολιτικά και ιδεολογικά πλαισιω-
μένες οντότητες, οι οποίες κατασκευάζουν γνώσεις και ταυτότητες, ασκούν κριτική 
στην κοινωνική πραγματικότητα και διαμορφώνουν τελικά τον κόσμο μας» (Κόμης & 
Ντίνας 2011:57, Κουκλατζίδου και Γκουντούμα 2013:4). Αναλύοντας το συσχετισμό 
κριτικού γραμματισμού και web 2.0 στην τάξη, οι Κουκλατζίδου και Γκουντούμα επι-
σημαίνουν την άποψη ότι ο/η εκπαιδευτικός μέσα από έναν ρόλο διαφορετικό από τον 
καθιερωμένο γίνεται ένας «μετασχηματιστή της κοινωνίας», όπως την αναλύουν οι 
Neophytou και Valiandes (2013:413) εμπνευσμένοι από τις απόψεις του Freire (1974 
[1970]). 
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Οι Δαγδιλέλης και Θεοφανέλλης, σε ένα επεξηγηματικό κείμενο σχετικά με τον «πλη-
ροφορικό γραμματισμό στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας» (2013), διακρίνουν τον «κρι-
τικό πληροφορικό/ψηφιακό γραμματισμό» (χρησιμοποιούν και τις δύο λέξεις ως εκ-
φάνσεις του ίδιου περιεχομένου) από τον «πληροφορικό αλφαβητισμό». Αυτός, ο δεύ-
τερος, κάπως ταυτολογικά, ορίζεται ως «ένα σύνολο βασικών, στοιχειωδών γνώσεων 
που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Πληροφορικού Γραμματι-
σμού, αποτελούν δηλαδή μια αναγκαία (αλλά όχι ικανή) συνθήκη για την πραγμάτωσή 
του» (2013:11). Στη συνέχεια αφιερώνουν ένα κεφάλαιο σε ένα «προηγμένο επίπεδο», 
όπως το αποκαλούν, σπουδών, που αφορά στον κριτικό πληροφορικό/ψηφιακό γραμ-
ματισμό. Σε αυτό το κεφάλαιο αυτό προτείνουν «μια προσέγγιση πολυδιάστατη, δια-
θεματική, στην οποία επιχειρείται τα εξεταζόμενα θέματα να ενταχθούν σε ένα γενικό-
τερο πλαίσιο - τεχνολογικό, λειτουργικό, κοινωνικό ή άλλο. Έτσι, οι διάφορες έννοιες 
και όψεις των Τ.Π.Ε. εξετάζονται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νοηματοδότησης 
(2013:21).  

Τί περιλαμβάνει ειδικότερα, όμως, ο «Κριτικός Πληροφορικός/Ψηφιακός Γραμματι-
σμός»; Έχει ενδιαφέρον να καταγράψουμε τις ενότητες που προτείνονται σχετικά με 
τη διδασκαλία του στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Δαγδιλέλης & Θεοφανέλλης 
2013), όπου εκεί διακρίνονται οι ενότητες: (α) Παραγωγή και χρήση λόγου - ψηφιακή 
επικοινωνία. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις χρήσης κειμένων, 
είτε σε κειμενογράφο, σε ηλεκτρονικό μήνυμα, σε χώρους συζητήσεων (forum) κ.λπ. 
(β) Πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλες 
οι δυνατότητες άντλησης και αξιολόγησης πληροφοριών από το διαδίκτυο. (γ) Web 2.0 
και περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης. Περιλαμβάνονται όλες οι δυνατότητες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οι διαδικασίες «δημονόμησης» (folksonomy), 
δηλαδή οι διαδικτυακές πρακτικές «αξιολόγησης και 'επιλογής' με έμμεσο ή άμεσο 
τρόπο μέσα από ομότιμες οντότητες» (2013:24). (δ) Ψηφιακές συσκευές. Περιλαμβά-
νονται όλες οι συσκευές που χαρακτηρίζονται ως Τ.Π.Ε. και ο τρόπος χρήσης τους. (ε) 
Οικονομικές και λοιπές συναλλαγές, ηλεκτρονικό χρήμα, e-επιχειρείν. Περιλαμβάνει 
κάθε μορφής οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο καθώς και 
τις συναλλαγές μας με πολιτειακούς θεσμούς. (στ) e-Πολιτειότητα (σημειώνουμε ότι ο 
όρος «Πολιτειότητα» γενικότερα συναντάται και «πολιτότητα») e-Διακυβέρνηση (e-
government, e-citizenship). Πρόκειται για τις όλο και αυξανόμενες δυνατότητες πα-
ρουσίας μας ως πολίτες στο διαδίκτυο. (ζ) Σύγχρονα και ασύγχρονα περιβάλλοντα Μά-
θησης. Περιλαμβάνει τις πολλές πτυχές μάθησης μέσα από το διαδίκτυο ιδιαίτερα για 
τους θεσμικούς εκπαιδευτικούς φορείς. (η). Προγραμματισμός. Σε αυτή την ξεχωριστή 
ενότητα, καθώς αναφέρεται σε ένα πάγιο και διαχρονικό στοιχείο της Πληροφορικής, 
ο προγραμματισμός προτείνεται όχι απλά ως «μια πολύ υψηλού επιπέδου δραστηριό-
τητα που ασκείται συστηματικά από εξειδικευμένο προσωπικό» αλλά και ως «ένα άρι-
στο μέσο για να γίνει αντιληπτή η λειτουργία των Η.Υ., ο τρόπος με τον οποίο λειτουρ-
γούν τα ψηφιακά συστήματα (...). Μια στοιχειώδης εισαγωγή στον προγραμματισμό 
Η.Υ. μπορεί να φωτίσει με τον καλύτερο τρόπο τη γενική ‘λογική’ με την οποία είναι 
δομημένα και λειτουργούν τα ψηφιακά συστήματα» (2013:29). 
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Κριτικός πληροφορικός / ψηφιακός γραμματισμός και προγραμματισμός 

Η τελευταία αυτή και «ξεχωριστή» λόγω της διαχρονικότητά της ενότητα του προ-
γραμματισμού ως πτυχή της πληροφορικής κατάλληλη για ανάπτυξη του κριτικού πλη-
ροφορικού/ψηφιακού γραμματισμού είναι μια ιδέα ανεπτυγμένη διεθνώς (Ενδεικτικά: 
Davis 2014, Thompson 2010, NRP Stuff 2014, Felleisen κ.α. 2001). Από την άποψη 
αυτή, «είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι 'αυτοσχέδιοι' προγραμματιστές» καθώς ασκούμε 
έναν «προγραμματιστικό αυτοσχεδιασμό» στην καθημερινότητά μας προκειμένου να 
ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες χρήσης των Τ.Π.Ε. (Σαρρής 2015).  

Αρκεί μια ματιά στην εξέλιξη των χρηστικών όρων της πληροφορικής από την εποχή 
της πρώτης εξάπλωσης των «προσωπικών υπολογιστών» (Ενδεικτικά: Samways & 
Byrne - Jones 1986) μέχρι σήμερα, για να καταλάβει κανείς ότι οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται ευρέως δίνοντας πολλές προγραμματιστικές 
ικανότητες στον/στην χρήστη κρατώντας τον/την πολύ κοντά στη γλώσσα και τη λο-
γική του προγραμματισμού. Στη συνέχεια με την έλευση των «οπτικοποιήσεων» 
(visualization) λογισμικού, της πλοήγησης με «ποντίκι» και μιας γενικότερης μεταβο-
λής της «πολιτικής σχεδιασμού λογισμικών», όπως θα μπορούσε να ονομαστεί, απο-
μάκρυναν ή και απέκλεισαν τον/την χρήστη από την προαναφερθείσα γλώσσα και λο-
γική προγραμματισμού. Ακόμη και σε ζητήματα οπτικοποίησης του υλισμικού 
(hardware) όπως για παράδειγμα του περιεχομένου ενός σκληρού δίσκου, οι προγραμ-
ματιστικές πληροφορίες ελαττώνονται ή χάνονται, παρασέρνοντας μαζί τους και ανά-
λογες δυνατότητες κατανόησης από τους χρήστες ζητημάτων που αφορούν τους υπο-
λογιστές τους (εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3 

Αυτή η ελάττωση ή και εξαφάνιση της σχέσης χρήστη και προγραμματιστικής πραγ-
ματικότητας του υπολογιστή δυσχεραίνει από μια πλευρά την ουσιαστική και κριτική 
κατανόηση των συσκευών των Τ.Π.Ε. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο ενός κριτικού πληρο-
φορικού/ψηφιακού γραμματισμού, θεμελιώδεις έννοιες της πληροφορικής και του προ-
γραμματισμού που όμως δεν είναι σε πρώτη χρήση στις λειτουργίες των Τ.Π.Ε. όπως 
ο «ψηφιακός δυαδικός κώδικας», διάφοροι «κώδικες» (codes), ο «αλγόριθμος», οι «ε-
ντολές» (commands), η «σύνταξη» (syntax) γραμμών με εντολές και παραμέτρους, το 
«εικονοστοιχείο» κ.λπ. είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση και την λήψη αποφάσεων 
σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. και τα στοιχεία που τις απαρτίζουν. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
άλλωστε το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα τα λειτουργικά συστήματα διατηρούν την 
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δυνατότητα «εκτέλεσης» ενεργειών με σύνταξη εντολών, ακόμη και με απευθείας δημιουργία 
«γραμμής εντολών» στο λεγόμενο «περιβάλλον DOS». 

Αντί συμπερασμάτων: ερωτήματα, προτάσεις και εφαρμογές για την εκπαίδευση 

Η καλλιέργεια κριτικού γραμματισμού, είναι μια διαδικασία καλλιέργειας ερωτημάτων 
από τα οποία εκκινούν οι συλλογισμοί που καθορίζουν τη σχέση μας με τις Τ.Π.Ε. 
Βασιζόμενοι σε ένα ήδη χρησιμοποιημένο μοντέλο δημιουργίας «κριτικών ερωτημά-
των» (Σαρρής 2016β) θα μπορούσαμε να δομήσουμε μια διάταξη όπως ο πίνακας 1, 
όπου κάθε συνδυασμός «κριτικού ερωτήματος» και αντικειμένου γεννά μια διαφορε-
τική κρίσιμη (critical) ερώτηση. 

 
Πίνακας 1 

Για να καταφέρει να τροφοδοτήσει ο/η εκπαιδευτικός την διδασκαλία με επιχειρήματα, 
παραδείγματα και υλικό, θα πρέπει ολόκληρο το έργο του/της να διακατέχεται από κρι-
τικό πνεύμα. Γι’ αυτό και κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να θέτει κριτικά ερωτήματα 
πρωτίστως στον τρόπο που δομείται το μάθημα. Στον πίνακα 2 παρατίθενται μια σειρά 
από «κριτικά ερωτήματα» που μπορούν να αφορούν πολλά αντικείμενα, βάσει ενός 
ήδη ανεπτυγμένου προτύπου πίνακα (Σαρρής 2016β). 
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Είναι επίσης σημαντικό να καλλιεργηθούν οι πλευρές της πληροφορικής που εξετάζο-
νται από ανθρωπιστικές, πολιτισμικές και κοινωνικές επιστήμες, όπως είναι η Ιστορία 
της πληροφορικής και των Τ.Π.Ε., η «Αρχαιολογία» τους (Βιομηχανική Αρχαιολογία), 
που συνεπάγεται τη μουσειακή/μουσειοπαιδαγωγική προσέγγιση των Τ.Π.Ε. (Ενδει-
κτικά: Σαρρής 2016α), τις σχετικές σχολικές εκθέσεις και μουσεία. 

 
Πίνακας 2 

Ο κριτικός πληροφορικός/ψηφιακός γραμματισμός προαπαιτεί ένα μεγάλο μέρος «λο-
γισμικού» - θα μπορούσε να ειπωθεί έτσι - να κτίζεται στον νου του ανθρώπου και 
παρά στον υπολογιστή. Η βαθιά επίγνωση των κριτικών θεμάτων των Τ.Π.Ε. προέρχε-
ται από πολλές μαθητικές εργασίες, μελέτες, διαβάσματα, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, 
έρευνες, αναζητήσεις, διερευνήσεις, πειραματισμούς, υποθέσεις και αποδείξεις. Όσο 
επίπονα κι αν φαίνονται αυτά δε συγκρίνονται με το όφελος σε ενέργεια, προσπάθεια, 
πίεση (stress), χρόνο, όφελος σε εργασία γενικότερα, που θα προκύψει από μια ορθο-
λογική, κριτικά προσδιορισμένη με βάση στόχους και αξίες χρήση των Τ.Π.Ε. και του 
διαδικτύου. Συνεπακόλουθα, ο κριτικός πληροφορικός/ψηφιακός γραμματισμός θα α-
ποδώσει οφέλη γενικότερα στην ποιότητα ζωής του χρήστη και της κοινωνίας του. Ο 
κριτικά γραμματισμένος χρήστης των Τ.Π.Ε. έχει ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη 
σχέση με την τεχνολογία και τους ανθρώπους που συναντά με ή χωρίς αυτή, ατομικά 
και συλλογικά. Ιδιαίτερα στις μέρες μας με την άνθιση των κοινωνικών μέσων δικτύ-
ωσης (social media), ένα καινούργιο κεφάλαιο του γραμματισμού αυτού ανοίγει, και 
αφορά εν τέλει σε σχέσεις ανθρώπων, στην κοινωνική μας ζωή, στην καθημερινότητα, 
αλλά και στις πολιτειακές μας υποχρεώσεις και δικαιώματα (πολιτότητα), στις δυνατό-
τητες καλλιέργειας και ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Καταληκτικά θα παρατηρή-
σουμε ότι αν και ο κριτικός πληροφορικός/ψηφιακός γραμματισμός φαίνεται να συν-
δέεται αρκετά με το παρελθόν, την ιστορία, τις απαρχές, αυτό συμβαίνει γιατί με την 
κριτική κατανόηση του παρελθόντος μπορούμε να οικοδομήσουμε πολύ καλύτερα, ί-
σως με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον. 
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Ξένη Γλώσσα και Ιστότοπος: Μια Διαδραστική Σχέση 

Ελισάβετ Χατζηόλου  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΣΣΕ 

savoula@otenet.gr 

Σταματία Σοφίου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΣΣΕ 

dr.sofioustamatia@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να εξηγήσει την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στην ξένη γλώσσα και στο διαδικτυακό τόπο, αυτόν που συμβάλλει στη διδασκαλία, 

στην εκμάθηση και στην αφομοίωσή της. Θα προσπαθήσει, δηλαδή, να καταδείξει πως 

μια σχέση που έκανε την εμφάνισή της τη δεκαετία του 2000 και προκάλεσε τον εν-

θουσιασμό και το ενδιαφέρον τόσο των σπουδαστών όσο και των εκπαιδευτών ξένων 

γλωσσών, επειδή αντιλήφτηκαν ότι η νέα αυτή ηλεκτρονική εφαρμογή θα συνέτεινε 

στην πιο εύκολη και στην πιο αποτελεσματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας, εξακο-

λουθεί να συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού στόχου διδασκόντων και διδασκομέ-

νων. Έτσι, η ανακοίνωση θα περιγράψει το ρόλο που παίζει ο ιστότοπος www.afv.gr, 

δηλαδή anglo-franco views ή άγγλο-γαλλικές απόψεις, τον οποίο ιδρύσαμε την άνοιξη 

τoυ 2010, προκειμένου να δοθεί βοήθεια και ιδέες στους καθηγητές και τους σπουδα-

στές της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας-κουλτούρας.  

Λέξεις-Kλειδιά: ιστότοπος, διαδραστική σχέση, γλώσσα-στόχος, διαδίκτυο, moodle, 

ενότητα.  

Εισαγωγή: Περιγραφή του Ιστότοπου  

Ο ιστότοπος www.afv.gr παρέχει ηλεκτρονική εκπαίδευση (γραμματικές και συντακτι-

κές γνώσεις και λεξιλόγιο) για την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων που θα συμβάλ-

λουν στην πιστοποίηση της γλωσσομάθειας των σπουδαστών της γλώσσας-στόχου.  

Εκτός αυτού, ο ιστότοπός μας παρέχει βοήθεια και στους εκπαιδευτές που θέλουν να 

γνωστοποιήσουν τη δουλειά τους σε συναδέλφους και μαθητές τους· σε ακαδημαϊκούς, 

που επιθυμούν να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις, και πληροφορίες σχετικές με τις γλωσ-

σολογικές και λογοτεχνικές αναζητήσεις και έρευνές τους· και σε ενήλικες σπουδαστές 

που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου, αλλά και για τη μελέτη της 

αγγλικής και γαλλικής λογοτεχνίας-κουλτούρας.  

 Τέτοιοι σπουδαστές είναι οι Ευέλπιδες, νέοι άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω, που 

επωφελούνται από τη σύγχρονη τεχνολογία για να βελτιώσουν και να εξελίξουν τη 

γλωσσική ικανότητά τους καθώς και τις φιλολογικές γνώσεις τους στη γλώσσα-στόχο.  
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Με τον ιστότοπό μας, οι Ευέλπιδες μπορούν όχι μόνο να καταφέρουν να αποκτήσουν 

πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και να παρακολουθήσουν διαλέξεις στην αγγλική ή στη 

γαλλική γλώσσα σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγών του Military Erasmus, που λαμ-

βάνουν χώρα κάθε άνοιξη στις στρατιωτικές ακαδημίες των χωρών μελών του προ-

γράμματος, αλλά και να ανταποκριθούν στις διαπολιτισμικές εκδηλώσεις της ΣΣΕ και 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως είναι τα διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. 

Οι Ενότητες του Ιστότοπου 

 

Ο ιστότοπος, λοιπόν, αποτελείται κυρίως από δύο 

ενότητες, Literature/ Littérature και Gram-

mar/Grammaire, που παραθέτουν η μεν πρώτη 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, σε επίπεδο 

προχωρημένο, η δε δεύτερη ειδικά κείμενα και ει-

δικό λεξιλόγιο για την εκμάθηση της αγγλικής και 

γαλλικής λογοτεχνίας-κουλτούρας όπως επίσης και 

της αγγλικής και γαλλικής στρατιωτικής ορολο-

γίας. 

Σε συνδυασμό, οι δύο ενότητες παρέχουν στους σπουδαστές της ΣΣΕ τη δυνατότητα 

να κατανοήσουν αγγλική και γαλλική πολεμική λογοτεχνία, όπως και αγγλικά και γαλ-

λικά στρατιωτικά κείμενα, αλλά και να επισκεφτούν ιστοσελίδες γραμμένες στις γλώσ-

σες-στόχους που περιέχουν στρατιωτικά θέματα για να ενημερωθούν πάνω σε ζητή-

ματα που τους αφορούν.  

Ιστότοπος και Αγγλική Λογοτεχνία και Γλώσσα  

Πιο ειδικά, οι σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας που έχουν ήδη αποκτήσει τη δεξιό-

τητα της ανάγνωσης και κατανόησης αγγλικών κειμένων και έχουν αφομοιώσει ένα 

ικανοποιητικού μεγέθους λεξιλόγιο της γλώσσας-στόχου, μπορούν να αλληλογραφούν, 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με συναδέλφους τους στο εξωτερικό ή 

να ενημερωθούν για τρέχοντα θέματα που τους ενδιαφέρουν μέσα από τις εφαρμογές 

της κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook, το twitter, και το instagram.  

Κυρίως, όμως, οι σπουδαστές της ΣΣΕ μπορούν, μετά τη τεταρτοετή εκπαίδευση τους 

στη γλώσσα-στόχο, να συγγράψουν, στην αγγλική γλώσσα, την πτυχιακή εργασία τους, 

απαραίτητη για την αποφοίτησή τους, ενώ μετά την ένταξη τους στις τάξεις του Ελλη-

νικού Στρατού Ξηράς, ως νεαροί ανθυπολοχαγοί, έχουν τη δυνατότητα να παρακολου-

θήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε χώρες του εξωτερικού, όπως οι Ηνωμένες Πο-

λιτείες της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να αποκτήσουν μεταπτυ-

χιακούς τίτλους σπουδών αναγκαίους για την εξέλιξή τους. 

Ο διαδραστικός τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η εκμάθηση της γλώσσας-στόχου 

στη ΣΣΕ αφορά στη τεχνολογία (όχι μόνο στον Η/Υ, αλλά και στο κινητό τηλέφωνο 
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και στο φορητό υπολογιστή, laptop) που συμβάλλει στο να βρίσκεται ο σπουδαστής σε 

καθημερινή επαφή με τη γλώσσα-στόχο.  

Βασιζόμενοι στον ιστότοπό μας οι Ευέλπιδες αναγνωρίζουν και στη συνέχεια αφο-

μοιώνουν τα διάφορα γλωσσικά φαινόμενα και λογοτεχνικά θέματα που παρατίθενται 

σε αυτόν. Χάρις στη νέα τεχνολογία που τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, κενά καλύπτο-

νται, γνώσεις εμπλουτίζονται, πνευματικοί ορίζοντες διευρύνονται, και εργασίες συγ-

γράφονται.  

 Συγκεκριμένα, στην ενότητα Literature στη σελίδα με τίτλο “Criticism” παρατίθεται 

άρθρο με τίτλο “The Mathematic Triangle” που αφορά στους τρεις μαθηματικούς της 

αρχαιότητας, Αναξαγόρα (500-428 π. Χ.), Αρχιμήδη (287-212 π. Χ.), και Υπατία (370-

415/416 μ. Χ.) και στο απρόσμενο τέλος τους. Το θέμα διεγείρει την περιέργεια των 

Ευελπίδων εξ αιτίας της αγάπης που τρέφουν για τα μαθηματικά και το κείμενο, ε-

μπλουτισμένο με εικόνες, τους ωθεί στην ανάγνωση και κατανόησή του, και στην εκ-

μάθηση νέου λεξιλογίου και καινούργιων γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων.  

Στη ίδια ενότητα και στη σελίδα με τον τίτλο “Essays” παρουσιάζεται μια σύντομη 

επισκόπηση της πολεμικής νουβέλας. “A Survey of the War Novel From the Great War 

to the Vietnam War” περιέχει περιλήψεις γνωστών μυθιστορημάτων που αντανακλούν 

τη δύνη των τελευταίων μεγάλων πολέμων. Τα μυθιστορήματα αφορούν στα αντιπο-

λεμικά έργα του Erich Maria Remarque (1898-1970), του Γερμανού συγγραφέα του All 

Quiet on the Western Front (1929) και του Ernest Hemingway (1899-1961), του Αμε-

ρικανού συγγραφέα του A Farewell to Arms (1929), που περιέχουν δραματικές περι-

γραφές των εμπειριών των συγγραφέων τους από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος εκπροσωπείται στη σελίδα από το αυτοβιογραφικό πολε-

μικό δράμα The Bridge Over the River Kwai (1952) του Γάλλου συγγραφέα Pierre 

Boulle (1912-1994), το κατασκοπευτικό έργο The Quiet American (1962) του Graham 

Greene (1904-1991), που το συνέγραψε για την εμπλοκή της Αμερικής στο Βιετνάμ, 

και την αυτοβιογραφική ιστορία The Thin Red Line (1962) του Αμερικανού βετεράνου 

συγγραφέα James Jones (1921-1977), που πολέμησε στη Μάχη του Γκουανταλκανάλ 

(1942-1943).  

Τέλος, ο Πόλεμος του Βιετνάμ απεικονίζεται μέσα από τέτοια έργα όπως, The Things 

They Carried (1990) του Αμερικανού βετεράνου Tim O’Brien (1946- ) και The Sorrow 

of War (1990) του παλαίμαχου Βιετναμέζου Bao Nihn (1952- ).  

Μέσα από τις ιστορίες των βετεράνων των σύγχρονων πολέμων, οι Ευέλπιδες απο-

κτούν, εμμέσως, γνώση των εμπειριών τους (γνώσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν 

επαγγελματικά), ενώ εξασκούνται προφορικά και γραπτά στην κατανόηση, στην από-

δοση, και στη γραφή της γλώσσας-στόχου.  
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Στην ίδια ενότητα, η επόμενη σελίδα “Poetry” αφορά στην πολεμική ποίηση και στην 

ανάλυση του ποιήματος του Αμερικανού ποιητή Robert Frost (1874-1963) “Not to 

Keep” (1917), στο οποίο ο συγγραφέας του περιγράφει τον πόλεμο μέσα από τα μάτια 

των ανθρώπων που μένουν πίσω, αγωνιώντας για τη ζωή των δικών τους που πολεμούν 

στο μέτωπο.  

Η ανάλυση του ποιήματος αλλά και οι περιλήψεις των μυθιστορημάτων, διευρύνουν 

τις γνώσεις των σπουδαστών στην πολεμική λογοτεχνία, ένα θέμα που τους αφορά 

λόγω επαγγέλματος, ενώ παράλληλα τους εξασκούν στην κατανόηση και στη γραφή 

της αγγλικής γλώσσας, προετοιμάζοντάς τους έτσι για τη συγγραφή της πτυχιακής ερ-

γασίας τους, μιας εργασίας που υποβάλλουν πριν την αποφοίτησή τους ως μερική υπο-

χρέωση των απαιτήσεων για την απόκτηση του πτυχίου τους στη Στρατιωτική Επι-

στήμη.  

Μια καλή εξάσκηση στη γλώσσα, όμως, παρέχεται και μέσα από τη μετάφραση κειμέ-

νων, κυρίως από την ελληνική γλώσσα στην αγγλική, με τη βοήθεια της διαδικασίας 

κατά την οποία οι σπουδαστές αποπειρούνται να ανασυνθέσουν την ακριβέστερη ισο-

δύναμη προσέγγιση του μηνύματος της γλώσσας-πηγής στη γλώσσα-στόχο, πρώτα σε 

επίπεδο εννοιών και κατόπιν σε επίπεδο ύφους.  

Οι μεταφράσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αφορούν στις πτυχιακές εργασίες των 

Ευελπίδων, βρίσκονται στη σελίδα με τίτλο “Translation,” και έχουν σχέση η μεν 

πρώτη με το «Θούριο» (1797) του Ρήγα Φεραίου (1757-1798), η δε δεύτερη με το δι-

ήγημα του Στρατή Δούκα (1895-1983) «Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου» (1929).  

Η μετάφραση του «Θούριου», που συμπεριλήφθη σε πτυχιακή εργασία Ευελπίδων με 

θέμα “A Survey of Revolutionary and War Poetry” (2013) έφερε τους συγγραφείς της 

κοντά στον έμμετρο λόγο, ενώ η μετάφραση του διηγήματος του Στρατή Δούκα «Ιστο-

ρία Ενός Αιχμαλώτου» θα βοηθήσει δύο σημερινούς τεταρτοετείς Ευέλπιδες στη συγ-

γραφή της πτυχιακής τους εργασίας με τίτλο “The Catastrophe of 1922: Stratis Doukas 

and Elias Venezis,” που θα υποβληθεί στη ΣΣΕ τον Μάιο του 2017.  

Η δεύτερη ενότητα του ιστότοπου, Language, περιλαμβάνει σελίδα με τίτλο 

“Exercises” που σκοπό έχει να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνω-

σης και της κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από σύντομες ιστορίες, όπως οι εξής: 

 “The Story of an Hour” (1895) της Kate Chopin (1851-1904),  

 “The Storyteller” (1930) του Hector Hugh Munro (1870-1916),  

 “A Shocking Accident” (1967) του Graham Greene (1904-1991 ), και 

 “How Soon Can I Leave” (1971) της Susan Hill (1942- ).  

Οι ιστορίες συνοδεύονται από λεξιλόγιο, ερωτήσεις αντίληψης, γλωσσικές δραστηριό-

τητες που αφορούν στο ύφος του κειμένου, στο διαφορετικό τρόπο που μιλούν οι διά-

φοροι χαρακτήρες, αλλά και στις διαφορές που υπάρχουν στις έννοιες των λέξεων.  
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Στην ίδια σελίδα, δύο δείγματα εκθέσεων Επιπέδου Β2 (Καλή Γνώση) με τίτλους “Pop 

Music” και “ Vandalism” χρησιμεύουν ως δείγματα αφηγηματικής γραφής, του τύπου 

που ζητείται στις εξετάσεις πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας. 

Η επόμενη σελίδα “Grammar” περιλαμβάνει θεωρία σχετική με τον σχηματισμό λέ-

ξεων με τη βοήθεια προθεμάτων, π.χ., anti- (antiterrorist), bi- (bilingual, ή co- 

(cooperation), και καταλήξεων, π.χ., -ee (employee), -er (employer), -ful (handful), ό-

πως, επίσης, περιέχει παραδείγματα σχετικά με τη δημιουργία  

 Ουσιαστικών από ρήματα με καταλήξεις –age, π.χ., break – breakage,  

 Ουσιαστικών από επίθετα με καταλήξεις -ance, π.χ., arrogant- arrogance, 

 Επιθέτων από ουσιαστικά, με καταλήξεις–ic, π.χ., alcohol - alcoholic, 

 Επιθέτων από ρήματα, με καταλήξεις –able, π.χ., enjoy - enjoyable, και 

 Ρημάτων από επίθετα, με καταλήξεις –en, π.χ., short - shorten. 

Της θεωρίας έπονται διάφορες ασκήσεις για την καλύτερη αφομοίωση του φαινομένου 

της δημιουργίας λέξεων με προθέματα ή καταλήξεις, και οι κλείδες με τις απαντήσεις 

στις ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου. 

Η σελίδα κλείνει με πίνακα με τίτλο “American English versus British English, που 

περιλαμβάνει τις διαφορές, στη γραφή, ορισμένων αμερικανικών και αγγλικών λέξεων, 

όπως για παράδειγμα, favor και favour ή check και cheque.  

Από την εκπαίδευση των Ευελπίδων στη γλώσσα-στόχο δεν λείπει μια σελίδα που θα 

τους φέρνει σε επαφή με τη γλωσσολογία. Η 

σελίδα “Linguistics” περιλαμβάνει θεωρία 

αλλά και ασκήσεις για την Πολυσημία και την 

Ομωνυμία. Με τον τίτλο Polysemy παρατίθε-

νται λέξεις και φράσεις με πολλαπλές έννοιες, 

όπως το ουσιαστικό tire που σημαίνει λάστιχο 

τροχού και το ρήμα tire που σημαίνει κου-

ράζω/ κουράζομαι· ενώ με το τίτλο Homon-

ymy παρουσιάζονται λέξεις που έχουν την ί-

δια φωνητική μορφή αλλά διαφορετική σημα-

σία, π.χ., offence, που έχει πολλές έννοιες που 

όμως σχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή, επί-

θεση, αδίκημα, παράβαση, προσβολή, κ.α. Η σελίδα κλείνει με ασκήσεις που εξετάζουν 

τα παραπάνω φαινόμενα για την καλύτερη κατανόησή του από τους σπουδαστές.  

Στη επόμενη σελίδα της ενότητας Grammar, που φέρει τον τίτλο “Syntax,” εξετάζεται 

το φαινόμενο της αντιστροφής, inversion, που χρησιμοποιείται στην επίσημη αγγλική 

γλώσσα, αυτή που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν οι Ευέλπιδες ως αξιωματικοί του 

ελληνικού κράτους.  
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Στον ιστότοπο μας με URL (Uniform Resource Locator) www. afv.gr, συμπεριλαμβά-

νεται, επίσης, μια ενότητα με τίτλο Miscellaneous, που περιέχει το βιβλίο με τίτλο Writ-

ing for Advanced English Learners (2012), γραμμένο από τους καθηγητές της ΣΣΕ ει-

δικά για την ανάπτυξη της δεξιότητας της σωστής γραφής της γλώσσας-στόχου. Δη-

λαδή, για την εκμάθηση της σύνταξης προτάσεων, παραγράφων και εκθέσεων, και για 

τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των σπουδαστών με ομαδοποιημένο λεξιλόγιο, π.χ., 

με λέξεις για τον πόλεμο, ή με λέξεις και φράσεις για το πολίτευμα και την κυβέρνηση.  

Όσο για τη διδασκαλία της στρατιωτικής ορολογίας, παρατίθενται, ως παραδείγματα, 

κεφάλαια από βιβλία γραμμένα από τους καθηγητές της ΣΣΕ. Τέτοια βιβλία, που αφο-

ρούν στο μάθημα της στρατιωτικής ορολογίας, είναι τα A Workbook for Learners of 

Military English (2014) και A Workbook for Learners of Military English NATO (2014) 

και περιέχουν στρατιωτικά κείμενα και στρατιωτικό λεξιλόγιο.  

Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται και δύο παραδείγματα για τη συγγραφή πτυχιακών 

εργασιών συναφών με την εκμάθηση των στρατιωτικών αγγλικών, που αφορούν η μεν 

πρώτη στον Εμφύλιο Πόλεμο στη Συρία, Foreign Involvement in the Syrian Civil War 

(2016), η δε δεύτερη, με τίτλο UN Peacekeeping Today (2015), στη συμβολή του ΟΗΕ 

στις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου.  

Τέλος, στη τελευταία ενότητα με τίτλο News παρουσιάζονται άρθρα συναδέλφων που 

αναφέρονται σε συγκεκριμένα ειδικά θέματα που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Α-

φορούν σε ζητήματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν τον 

εκπαιδευτικό κόσμο.  

Ιστότοπος και Γαλλική Λογοτεχνία και Γλώσσα 

Αυτά, ως προς τις ενότητες και τις σελίδες που αφορούν στην αγγλική γλώσσα, στρα-

τιωτική ορολογία και λογοτεχνία. Αναφορικά με το μά-

θημα της γαλλικής γλώσσας, τώρα, αυτό διδάσκεται όχι 

μόνο στη τάξη, αλλά και μέσα από το Moodle (Modular 

Object Oriented Developmental Learning Environment), 

το σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Envi-

ronment – VLE), μέρος του ιστότοπου της ΣΣΕ.  

Σε αυτό τον ιστότοπο και με τη συμβολή της διάδρασης 

οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν τη γραμματική, 

τη σύνταξη, και τη φωνητική της γαλλικής γλώσσας, 

μέσα από τα εξής αναρτημένα βιβλία:  

 Grammaire, Syntaxe, Phonétique de la Langue Française. Βάρη: Εκδόσεις 

ΣΣΕ, 2012,  

 FOS: Français sur Objectifs Spécifiques. Βάρη: Εκδόσεις ΣΣΕ, 2013,  

 Textes Militaires Niveau Avancé. Βάρη: Εκδόσεις ΣΣΕ, 2013,  
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 Les Ecrivains Français et la Grande Guerre. Βάρη: Εκδόσεις ΣΣΕ, 2013, και  

 Vocabulaire du DELF. Βάρη: Εκδόσεις ΣΣΕ, 2013.  

 Η γλώσσα-στόχος, όμως, διδάσκεται και μέσα από τον ιστότοπό μας αφού η εκμάθηση 

«είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και συγκεκριμένοι τύποι στρατηγικών την επηρεά-

ζουν με ποικίλους τρόπους σε διαφορετικές περιστάσεις» (Uztosum, 2015:100) με 

σκοπό να εμπλουτίσουν οι Ευέλπιδες τις γλωσσολογικές και πολιτισμικές εμπειρίες 

τους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επάξια τους αλλοδαπούς συναδέλφους 

τους, τις προκλήσεις της εποχής, και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και να διευρύ-

νουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες. 

Η προσέγγιση της γαλλικής γλώσσας-κουλτούρας αρχίζει με εικόνες που εμφανίζονται 

στη σελίδα “Accueil” του ιστότοπου, όπου κάθε εικόνα, από την πιο απλή μέχρι την 

πιο πολύπλοκη, καλύπτει γλωσσικές δεξιότητες, γενικές ή ειδικές, ακαδημαϊκές, επι-

κοινωνιακές, ή διαπολιτισμικές, τις οποίες οι Ευέλπιδες καλούνται να αφομοιώσουν ή 

να βελτιώνουν. Συνεχίζεται δε με τις ενότητες Littérature, Linguistique, Divers et Nou-

velles, που έχουν σχεδιαστεί για να αναδείξουν τους βασικούς τρόπους της εκμάθησης 

της γλώσσας-στόχου.  

Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα Littérature υπάρχει η σελίδα: “Analyse des 

livres,” που παρουσιάζει αναλύσεις των βιβλίων Thérèse Desqueyroux (1927) του 

François Mauriac (1885-1970), La Peste (1947) του Albert Camus (1913-1960) και Le 

Feu (1916) του Henri Barbusse (1873-1935). Μέσω των αναλύσεων, οι Ευέλπιδες έρ-

χονται σε επαφή με λογοτέχνες που σημάδεψαν τα γαλλικά γράμματα - βραβείο λογο-

τεχνίας Νόμπελ οι δύο πρώτοι, σημείο αναφοράς για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο τρί-

τος, του οποίου φέτος γιορτάζονται τα 100 χρόνια - για να γνωρίσουν καλύτερα τη 

γαλλική γλώσσα και κουλτούρα.  

 

Εκτός από την κοινωνικό-πολιτική προσέγγιση των βι-

βλίων, οι Ευέλπιδες εστιάζουν και στην ορολογία και 

στη διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας για να εξοικειω-

θούν με τα διάφορα επίπεδα του γραπτού λόγου. Μέσω 

της μελέτης της υφολογίας, επίσης, οδηγούνται στην α-

ναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των συγγραφέων. 

 

 

Στη ίδια ενότητα υπάρχει η σελίδα “Présentation des livres,” που παρουσιάζει, μέσα 

από τις πτυχιακές εργασίες των Ευελπίδων δύο πράγματα: αφενός μεν μια σημαντική 

προσωπικότητα του 20ου αιώνα, που προήλθε από τη στρατιωτική κοινότητα και δια-

δραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία, όπως La Personnalité du Général 
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de Gaulle· αφετέρου δε τη θέση των Ένοπλων Δυνάμεων γενικά και του Γαλλικού 

Στρατού ειδικότερα έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και των κρατικών υπο-

δομών. Με τίτλο Forces de Défense et Protection de l’environnement παρατίθεται κεί-

μενο για τη δράση του στρατού που αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του, δηλαδή την 

προσπάθειά του να προστατέψει το περιβάλλον, συμμετέχοντας σε προγράμματα ανα-

δάσωσης, ή να συμβάλλει στην κατασκευή δρόμων και γεφυρών, κυρίως σε χώρες υπό 

ανάπτυξη.  

Οι πτυχιακές εργασίες βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, εκεί όπου οι Ευέλπιδες 

μπορούν να τις μελετήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες. Με την προετοιμασία τους 

για τις πτυχιακές εργασίες, οι Ευέλπιδες αντιλαμβάνονται ότι η συγγραφή μιας ακαδη-

μαϊκής εργασίας στη γαλλική γλώσσα μπορεί να βελτιώσει την τετράχρονη εκπαίδευσή 

τους στη γλώσσα-στόχο.  

Στην ίδια ενότητα, η παρουσίαση των άρθρων που περιλαμβάνονται στο Bloc-Notes 

(1952-1970) του François Mauriac (1885-1970) επιτρέπει στους Ευέλπιδες να γνωρί-

σουν αναλυτικά τα γεγονότα που απασχόλησαν και επηρέασαν σημαντικά τη μεταπο-

λεμική Γαλλία (1952-1970).  

Με αφορμή την ιστορική αυτή ανάλυση, οι Ευέλπιδες μπορούν να προχωρήσουν στην 

επεξεργασία και άλλων ιστορικών και πολιτικών κειμένων που υπάρχουν στο διαδί-

κτυο, προκειμένου να γνωρίσουν τον σοβαρό ρόλο που διαδραμάτισε η Γαλλία στην 

παγκόσμια ιστορία. Έτσι, η εκμάθηση της γλώσσας-στόχου αποκτά δια-τομεακό χαρα-

κτήρα, προωθώντας τη δια-πολιτισμικότητα των φοιτητών, δηλαδή τη δυναμική διαδι-

κασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε ά-

τομα διάφορων εθνικών ομάδων.  

Στη σελίδα “Poésie” με το άσμα των στρατιωτών του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, Chan-

son de Craonne, καταγράφονται η κόπωση και τα συναισθήματα των αγωνιζομένων 

στην πρώτη γραμμή του μετώπου, που συγκρίνονται με την κούραση και τα αισθήματα 

των στρατιωτών στα μετόπισθεν. Το στρατιωτικό άσμα αντικατοπτρίζει τη συνύπαρξη 

δύο κόσμων που βιώνουν ένα ιστορικό γεγονός τελείως διαφορετικά. Δίνεται, δηλαδή, 

η δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν τον πόλεμο όχι μόνο από την πλευρά 

της στρατιωτικής τέχνης αλλά και από την ανθρώπινη πλευρά, που περιλαμβάνει συν-

δυασμό νοητικών καταστάσεων, ψυχοσωματικών εκφράσεων και βιολογικών αντιδρά-

σεων. 

Επίσης, στο ποίημα του Apollinaire (1880-1918) με τον τίτλο Le Pont Mirabeau (1913) 

περιγράφεται, μέσα από τη συναισθηματική φόρτιση του ποιητή, η ανατροπή της Belle 

Epoque εξ αιτίας του Μεγάλου Πολέμου, μιας εποχής κατά την οποία άνθισαν νέες 

καλλιτεχνικές τάσεις, όπως ο Μοντερνισμός, δηλαδή η υποκειμενικότητα. Το στρατιω-

τικό άσμα αντικατοπτρίζει την ύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων έτσι ώστε οι Ευέλ-

πιδες να γνωρίσουν τον πόλεμο όχι μόνο από την πλευρά της στρατιωτικής τέχνης αλλά 

και από την πλευρά της ανθρώπινης ψυχολογίας. 
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Η επόμενη σελίδα με τίτλο “Traduction” συν-

δέει τη λογοτεχνική με τη γλωσσική δεξιό-

τητα. Η μετάφραση συνδέεται άμεσα με την 

επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας, οιονεί 

γέφυρα ανάμεσα σε δύο γλωσσολογικά συ-

στήματα των οποίων το σημασιολογικό, μορ-

φοσυντακτικό, γλωσσικό πεδίο και υφολο-

γικό εύρος διασταυρώνονται και εμπλουτίζο-

νται. Περιλαμβάνει μια μετάφραση, από ελ-

ληνικά στα γαλλικά, του κειμένου του  

Θουκυδίδη (455-399 π. Χ.) σχετικά με το δίκαιο του ισχυρού και τη νομιμοποίηση του 

μέσα από τις διακρατικές σχέσεις της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και των συμμάχων της. 

Το κείμενο αναλύει τη φιλοσοφία του δίκαιου του ισχυρότερου, γνώση χρήσιμη για 

τους Ευέλπιδες οι οποίοι ως αξιωματικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με ξένους συναδέλ-

φους τους, από ισχυρότερα κράτη, με τους οποίους θα πρέπει ν α συναγωνιστούν ή να 

ανταγωνιστούν. 

Εκτός από αυτή τη μετάφραση, στη σελίδα “Traduction” εκτίθεται και ένα μέρος από 

τη στρατιωτική ορολογία που περιέχεται στα στρατιωτικά κείμενα Textes Militaires, 

ανηρτημένα στο Moodle της Σχολής, όπως το εξής:  

 La guerre nucléaire,  

 Combat de rue,  

 Le maniement des armes, και 

 La préparation à l’attaque.  

Η ίδια σελίδα περιλαμβάνει επίσης και τη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά 

ενός κείμενου, επιλεγμένου από τον ιστότοπο <http://chrhc.revues.org> που φέρει τον 

τίτλο Les guerres sont des moments particuliers de l’histoire ή Οι πόλεμοι είναι ιδιαί-

τερες στιγμές της ιστορίας. Η μετάφραση έχει γίνει για να βοηθήσει τους Ευέλπιδες, 

καθώς και τους μελετητές της γαλλικής γλώσσας, στην επεξεργασία της γλώσσας-στό-

χου.  

Η ενότητα Γλωσσολογία περιέχει γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, όπως είναι 

ο σχηματισμός και η χρήση της Υποτακτικής, και η χρήση των προθέσεων χρόνου, 

τόπου, και αιτίας. Κάθε γραμματικό και συντακτικό φαινόμενο, που αναλύεται στη σε-

λίδα, συνοδεύεται από ασκήσεις για λόγους εμπέδωσης και επανάληψης.  

Υπάρχουν, επίσης, ασκήσεις του τύπου πολλαπλών επιλογών, που καλύπτουν όλα τα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Επομένως, οι Ευέλπιδες έχουν τη δυνατότητα 

να επικεντρωθούν σε ένα φαινόμενο ή να κάνουν μια γενική επανάληψη. 

2952

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



Στη σελίδα “Jeu de Mots“ τονίζεται η ύπαρξη των Ομόφωνων λέξεων που δυσκολεύ-

ουν συχνά του ελληνόφωνους, και όχι μόνο, φοιτητές. Για παράδειγμα, παρατίθεται η 

διαφορά ανάμεσα σε a / à και on / on n’/ ont αλλά και η διαφορά ανάμεσα σε λέξεις 

όπως: 

 Chair - chaire - cher - chère  

 Compte - comte - conte  

 Cou - coup - coût - (il) coud, κ. α.  

Οι ασκήσεις που ακολουθούν μπορούν να πραγματοποιηθούν στη τάξη, σε συνεργα-

τική εκμάθηση ή ξεχωριστά από τον κάθε σπουδαστή, ή να δοθούν ως εργασία στο 

σπίτι (devoir à la maison). Οι απαντήσεις (corrigés), που δίδονται στο τέλος της κάθε 

άσκησης, συμβάλλουν στην αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση του μαθητή. 

Η επόμενη ενότητα Divers είναι δια-θεματική. Δίνει το βήμα σε συναδέλφους, εκπαι-

δευτικούς και ερευνητές, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και τα πεδία που τους 

απασχολούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους Ευέλπιδες να παρουσιάσουν 

τις εργασίες (devoirs) τους που άπτονται της γραπτής κατανόησης και παραγωγής λό-

γου.  

Για παράδειγμα, ομάδες Ευέλπιδων των δύο ή 

τριών ατόμων αναλαμβάνουν μια εργασία για 

τις Βερσαλλίες ή κάνουν μια έρευνα για το Πο-

λιτιστικό Κέντρο Georges Pompidou, το γνωστό 

Beaubourg. Μετά την παρουσίαση όλων των ερ-

γασιών στη τάξη, επιλέγεται αυτή που θα αναρ-

τηθεί στην ιστοσελίδα. Η ανάρτηση αποτελεί 

μια ένδειξη επιβράβευσης, καλλιεργεί το αί-

σθημα της άμιλλας, κεντρίζει το ενδιαφέρον 

των εμπλεκομένων, και παροτρύνει τους σπου-

δαστές να εντείνουν τις προσπάθειες τους  

Τέλος, η ενότητα Nouvelles αφήνει το πεδίο ελεύθερο για παράθεση καινοτόμων πα-

ρουσιάσεων, ανακοινώσεων, και άλλων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. 

Συμπεράσματα  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: ο ιστότοπος δεν επιτυγχάνει μόνο να 

παρέχει επικουρική βοήθεια στον εκπαιδευτή ή στο σπουδαστή της γλώσσας-στόχου, 

αλλά και να συνδράμει αποτελεσματικά στο πρόβλημα της έλλειψης βιβλίων, αποτέ-

λεσμα της οικονομικής κρίσης. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί εκτός τάξης, για 

παράδειγμα στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, στο δωμάτιο του σπουδαστή, από τον ίδιο ή 

από μια ομάδα σπουδαστών που ασχολούνται με κάποιο ερευνητικό έργο.  
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Επομένως, το κινητό τηλέφωνο, το lap-

top, ο Η/Υ, δηλαδή τα εργαλεία του κα-

θηγητή και του σπουδαστή, μαζί με το 

Διαδίκτυο και τις μηχανές αναζήτησης, 

αλληλεπιδρούν για να προσφέρουν πρό-

σθετη ή συμπληρωματική βοήθεια στο 

μαθητή που θέλει να μελετήσει, να κατα-

νοήσει και να αφομοιώσει τη γλώσσα-

στόχο εντός αλλά και εκτός τάξης, ώστε 

να εδραιώσει, να πιστοποιήσει και να εκ-

μεταλλευτεί τις γνώσεις του. 
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Στρογγυλό τραπέζι - Η μεντορική στην εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Across the world, mentoring and coaching had been powerful forms of professional 

development. Information and communication technologies (ICT) have become 

commonplace entities in all aspects of life. Across the past twenty years, the use of ICT 

has fundamentally changed the practices and procedures of nearly all forms of endeavor 

within business and governance. 

Within education, ICT has begun to have a presence but the impact has not been as 

extensive as in other fields. Education is a very socially oriented activity and quality 

education has traditionally been associated with strong teachers having high degrees of 

personal contact with learners.  

The use of ICT in education lends itself to more student-centered learning settings and 

often this creates some tensions for some teachers and students. But with the world 

moving rapidly into digital media and information, the role of ICT in education is 

becoming more and more important and this importance will continue to grow and 

develop in the 21st century. 

Τίτλοι Εισηγήσεων (ανά ομιλητή) 

Κων/νος Καλέμης (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) 

Ο θεσμός του Μέντορα και τα χαρακτηριστικά της σχέσης του με τον 

εκπαιδευτικό 

Βασικοί άξονες της εισήγησης 

Η πρώτη αναφορά στον γενικό ορισμό της έννοιας του μέντορα βρίσκεται στην 

“Οδύσσεια” του Ομήρου, όπου ο Μέντωρ ήταν ο πιστός, πατρικός φίλος του Οδυσσέα, 

ο οποίος ανέλαβε το ρόλο του εμψυχωτή, καθοδηγητή και συμβούλου του νεαρού και 

αδύναμου γιου του Οδυσσέα, Τηλέμαχου.  

Η πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία, ορίζει το μέντορα ως: «Έναν έμπειρο εκπαιδευτικό ο 

οποίος ορίζεται ή, κατά προτίμηση, προσφέρεται εθελοντικά να αναλάβει τον εποπτικό, 

το συμβουλευτικό, και μερικές φορές αξιολογικό ρόλο για το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό». 

Andrews (1987)  

Ο θεσμός του μέντορα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες στρατηγικές παροχής 

ατομικής καθοδήγησης και στήριξης και θεωρείται μία αποτελεσματική μέθοδος για 

στήριξη και κοινωνικοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η σημαντικότητα του 

θεσμού του μέντορα είναι καλά τεκμηριωμένη στη βιβλιογραφία και θεωρείται ως 
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προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος 

εισαγωγικής επιμόρφωσης σε σχολική βάση.  

Στην συζήτηση θα αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα πρέπει να 

έχει ο μέντορας είτε ως καθοδηγητής, είτε ως προσωπικότητα για να έχει επιτυχία και 

αποδοχή το έργο του. Επίσης, θα αναλύσουμε και την διαφορά με τον «κριτικό φίλο». 
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Prof Dr. DI Günter Koch 

Turmoil in Europe: a chance for reforms in education 

Abstract:  

Europe currently is in a radical transition. Not yet educated young people, as well as at-

risk youth are flowing in to (most of them) so far politically and economically stable 

European countries, inducing concerns by the establishments foreseeing dramatic 

influences to their traditional educational systems.  

Already before the wave swapped in, the New Club of Paris NCP (and its affiliates), a 

think tank and agenda setter for the Knowledge Society, in 2013 started a discourse on 

a New Generation Contract the goal of which was to identify a new equilibrium 

between the generations in which knowledge plays a pivotal role. However, over the 

dramatic political turmoils in the current years, this discussion was replaced by 

corollary engagements in several projects, two of which may serve as reference models 

for the discussion: 

 the foundation and support of Kiron university, qualifying refugees for 

university education, awarded this year by the Leonardo European Learning 

Award - a spin-off of the NCP, 

 the results of the European reAct project (as documented in the PhD thesis at 

TU Delft of T. Hennis) on a new pedagogical approach for at-risk youth. 

One key message from this contribution is, that we need much more freedom in 

organizing education, and, since new approaches may not completely conform to 

stricter public regulations, new conditions will help to open doors towards the 

modernization of education in the full range from basic to highest level. 

Prof. DI Günter Koch 
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H μεντορική στην πράξη: η Διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας ως Μητρικής ή 

Δεύτερης Γλώσσας σε Έλληνες δίγλωσσους μαθητές με τη Χρήση των ΤΠΕ 

Η πρόσληψη των ελληνικών γραμμάτων στην αραβική λογοτεχνία του 20ου αιώνα 

διαμέσου της εισαγωγής στην Ιλιάδα του Σουλεϊμάν Αλ Μπουστάνι (1856-1925). 

Roni Bou Saba, Πτυχιούχος Αραβικής Φιλολογίας Κρατικό Πανεπιστήμιο του 
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Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Τουρκικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (ΕΚΠΑ), Καθηγητής Αραβικής 

Γλώσσας στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ και στο Μορφωτικό Κέντρο 

της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα. 

 

Prof Dr. Mohammad M. Banat 

CIT for Self-Driven Internet-based Adaptive Learning (SDIBAL) 

Abstract 

In this paper we discuss the use of communication and information technology (CIT) 

in a self-driven interest-based adaptive learning (SDIBAL) environment. The focus of 

the paper is on engineering studies, even though the concepts that we discuss can be 

easily adapted to other subjects. The main goals of this work are to 1) explain the 

SDIBAL concept, 2) illustrate how CIT can be used to implement a working SDIBAL 

system, 3) show how SDIBAL is the best way to match the qualities of the graduates to 

those required by available jobs. 

The topic is profession-centered education, which requires the student to acquire 

knowledge in the areas in which he/she would prefer to work, without being restricted 

to traditional subject areas like electrical engineering, nursing, finance, and so on. 

Keywords: Communication and information technology; adaptive learning; self-driven 

learning; interest-based learning 

Dr. Mohammad M. Banat (http://mbanat.net)  

Senior Member, IEEE, Associate Professor, Department of Electrical Engineering, 

Jordan University of Science and Technology, Chairman Mosharaka International 

Conferences (http://mosharaka.org) 
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Περίληψη 

Οι δάσκαλοι δεν αξιοποιούν επαρκώς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος, όπως δείχνουν έρευνες μεγάλης κλίμακας. Η αξιοποίησή τους στη 
διδασκαλία εξαρτάται από τις αντιλήψεις και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 
στην τεχνολογία. Αναγνωρίζοντας το γεγονός, τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν εντάξει 
στο πρόγραμμα σπουδών τους αριθμό μαθημάτων που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές 
εφαρμογές της Πληροφορικής. Η μελέτη παρουσιάζει δύο έρευνες που εξέτασαν την 
αποτελεσματικότητα αυτών των μαθημάτων, και σκιαγράφησαν το προφίλ των φοιτη-
τών των Παιδαγωγικών Τμημάτων αναφορικά με τις στάσεις, γνώσεις και αντιλήψεις 
τους σχετικά με την Πληροφορική στην εκπαίδευση. Συνυπολογίζοντας τα ευρήματα, 
τα συμπεράσματα είναι ανησυχητικά. Φαίνεται ότι οι φοιτητές ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές τους έχουν μια θετική προδιάθεση να αξιοποιήσουν την Πληροφορική στην 
εκπαίδευση, όμως σε αυτό δεν συμβάλλει ισχυρά η αντίληψη που έχουν για τις ικανό-
τητές τους. Επίσης, ενώ θεωρούν ότι είναι ικανοί στη χρήση υπολογιστών, τα μαθή-
ματα δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της άποψης και ακόμα χειρότερα, το 
πραγματικό γνωστικό υπόβαθρό τους είναι μάλλον χαμηλό. Επιπλέον, τα μαθήματα 
δεν είναι ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης των αντιλήψεών τους. Υπό το πρίσμα αυ-
τών των ευρημάτων, προτείνεται μία σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας 
και της αποτελεσματικότητας των ακαδημαϊκών μαθημάτων, ώστε να ανατραπεί η πα-
ραπάνω κατάσταση.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: παιδαγωγικά τμήματα, φοιτητές, στάσεις, πληροφορική και εκπαί-
δευση, μαθήματα  
 

Εισαγωγή 

Οι υπολογιστές έχουν εισαχθεί στην εκπαίδευση εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά, παρά 
τις συστηματικές προσπάθειες, η χρήση τους στην καθημερινή διδασκαλία είναι περιο-
ρισμένη (Mueller, Wood, Willoughby, Ross, & Specht, 2008). Εκτενέστατες έρευνες, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνουν ότι αν και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν θετικοί απέναντι 
στους υπολογιστές, αρκετά εξοικειωμένοι με αυτούς και ότι κατανοούν τη χρησιμότητά 
τους στην εκπαίδευση, τελικά τους χρησιμοποιούν σποραδικά (ή και καθόλου) κατά τη 
διδασκαλία (Schoolnet, 2013; Organisation for Economic Co-operation and 
Development-OECD, 2015). Ένας μεγάλος αριθμός από έρευνες καταλήγουν στο ότι 
οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το εάν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θα αξιο-
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ποιήσουν τους υπολογιστές εξαρτάται από τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους (ενδει-
κτικά, Celik, & Yesilyurt, 2013; Teo, 2011; Paraskeva, Bouta, & Papagianni, 2008) και 
γενικότερα από τη στάση τους στο θέμα (ενδεικτικά, Teo, 2011).  

Οι στάσεις, απόψεις και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν διαμορφωθούν ή να 
επηρεαστούν -συστηματικά και οργανωμένα- με δύο τρόπους: με ενδοϋπηρεσιακή επι-
μόρφωση (Schoolnet, 2013; Goktas, Yildirim, & Yildirim, 2009) και κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους. Μεταξύ των δύο, ο δεύτερος υπερτερεί. Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρ-
φωση πέρα από τα οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήματα που έχει, προσπαθεί να 
επηρεάσει ήδη διαμορφωμένες στάσεις και απόψεις, ενώ οι σπουδές μπορούν να τις 
διαμορφώσουν εξ' αρχής. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων να 
επηρεάσουν θετικά τους μελλοντικούς δασκάλους, αλλά και να προσαρμόσουν το πρό-
γραμμα σπουδών τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τις προ-
κλήσεις της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Koehler & Mishra, 2009). Σε κά-
ποιο βαθμό, όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν αναγνωρίσει αυτή την αναγκαιότητα 
και έχουν περιλάβει στο πρόγραμμα σπουδών έναν αριθμό από μαθήματα που σχετίζο-
νται με τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ. Αν και διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, 
ακολουθούν τέσσερεις βασικές μεθόδους (Davis, 2010): (α) τεχνολογικά μαθήματα, 
(β) εργαστήρια, (γ) ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας, και 
(δ) πρακτική άσκηση με χρήση ΤΠΕ.  

Γεννιέται όμως μία σειρά εύλογων και αλληλένδετων ερωτημάτων: (α) ποιο είναι το 
επίπεδο γνώσεων των φοιτητών σχετικά με τις ΤΠΕ; (β) θεωρούν τους εαυτούς τους 
ικανούς στη χρήση των υπολογιστών και λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση; και (γ) 
ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση τους και γενικότερα τη προδιάθεσή τους να 
χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ όταν θα εργαστούν ως δάσκαλοι; Από τα ερωτήματα αυτά 
πηγάζει όμως μία ακόμα σημαντική ερώτηση: κατά πόσο όλα τα παραπάνω επηρεάζο-
νται από τα μαθήματα σχετικά με την Πληροφορική και τις εκπαιδευτικές της εφαρμο-
γές, που παρακολουθούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους; Η απάντηση 
στο ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, γιατί (α) δίνει το μέτρο επιτυχίας/αποτελε-
σματικότητας των μαθημάτων αυτών και (β) μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης των 
μελλοντικών εξελίξεων και ειδικότερα μπορεί να δώσει ενδείξεις για το αν πρόκειται 
να ανατραπεί η παρούσα κατάσταση, δηλαδή της μειωμένης χρήσης των υπολογιστών 
στην εκπαίδευση. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει -συνοπτικά- τα αποτελέσματα δύο παράλληλων ερευ-
νών τετραετούς διάρκειας που είχαν ως ομάδα-στόχο τελειόφοιτους φοιτητές των Παι-
δαγωγικών Τμημάτων και που προσπαθούσαν να δώσουν απαντήσεις στα παραπάνω 
ερωτήματα. Η πρώτη εξέτασε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητές τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και τους παράγοντες που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της υποκειμενικής τους αντίληψης σχετικά με την επάρ-
κειά τους στη χρήση των υπολογιστών. Η δεύτερη έρευνα εξέτασε τους παράγοντες οι 
οποίοι διαμορφώνουν τη προδιάθεση των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές στη διδασκαλία, μελλοντικά ως ενεργοί εκπαιδευτικοί. Και στις δύο 
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έρευνες, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν τέτοιος που επιτρέπει την εξαγωγή σχε-
τικά ασφαλών συμπερασμάτων. 

Σκιαγραφώντας το προφίλ των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Για την πρώτη έρευνα κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο που εκτός από τα δημογρα-
φικά στοιχεία, περιλάμβανε τρεις ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα ήταν ένα σύ-
ντομο τεστ, με ερωτήσεις τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ και πολλαπλής επιλογής, που διερευνούσε 
τις πραγματικές γνώσεις των φοιτητών επάνω σε απλά και συχνά χρησιμοποιούμενα 
θέματα χρήσης των υπολογιστών (ενδεικτικά, απεγκατάσταση προγραμμάτων, τερμα-
τισμό μίας διεργασίας). Η δεύτερη ομάδα κατέγραφε στοιχεία αναφορικά με το πως 
χρησιμοποιούν τους υπολογιστές (ενδεικτικά, ώρες χρήσης, αριθμό λογαριασμών σε 
διάφορους παρόχους περιεχομένου-κοινωνικά δίκτυα, είδος χρήσης). Στην τελευταία 
ομάδα οι φοιτητές αξιολογούσαν, με 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert, τις ικανότητές 
τους πάνω σε τρεις βασικές ομάδες λογισμικού που διδάσκονται κατά τις σπουδές τους 
(εφαρμογές γραφείου, διαδικτύου και πολυμέσων), αλλά και το πως αποτιμούν συνο-
λικά τις ικανότητές τους στους υπολογιστές. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε διαδι-
κτυακά, ομάδα-στόχος ήταν αποκλειστικά και μόνο τελειόφοιτοι φοιτητές και το διά-
στημα που διενεργήθηκε η έρευνα ήταν από το 2012 έως το 2015. Συμμετείχαν 754 
φοιτητές. Το δείγμα θεωρείται ικανοποιητικό μιας και αντιπροσωπεύει περίπου το 10% 
των φοιτητών που αποφοίτησαν από Παιδαγωγικά Τμήματα αυτό το διάστημα. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέ-
σματα. Οι τελειόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων, σχεδόν καθολικά, είναι κάτοχοι 
ενός τουλάχιστον υπολογιστή (κυρίως φορητού) και φαίνεται να είναι αρκετά ενεργοί 
χρήστες μιας και τους χρησιμοποιούν περίπου 4 ώρες την ημέρα. Το ένα τρίτο του 
χρόνου χρήσης είναι για ψυχαγωγία (ταινίες, μουσική, παιχνίδι), άλλο ένα τρίτο αφιε-
ρώνεται σε κοινωνικά δίκτυα (κυρίως Facebook) και το ένα πέμπτο είναι για εργασία. 
Ο υπολογιστής είναι για αυτούς ένα εργαλείο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, κάτι που 
συμφωνεί με άλλες έρευνες (Sim & Butson, 2013). Απογοητευτικά και ανησυχητικά 
είναι τα αποτελέσματα από το σύντομο τεστ γνώσεων. Επί συνόλου 12 ερωτήσεων, ο 
μέσος όρος των σωστών απαντήσεων ήταν 4,83. Οι φοιτητές απάντησαν δηλαδή σωστά 
σε λιγότερες από τις μισές ερωτήσεις. Ενώ είναι αρκετά ενεργοί χρήστες, το γνωστικό 
τους υπόβαθρο σχετικά με τους υπολογιστές θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ρηχό, κάτι 
που σημειώνουν οι Dahlstrom και Bichsel (2014) και για τους φοιτητές του εξωτερι-
κού. 

Από την άλλη πλευρά, η συνολική τους αποτίμηση σχετικά με τις ικανότητές τους 
στους υπολογιστές είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο (M = 2,60), κάτι που δείχνει ότι 
θεωρούν τους εαυτούς τους "μέσους χρήστες". Πιστεύουν ότι είναι ικανοί χρήστες ε-
φαρμογών γραφείου (Μ = 3,20), αλλά πολύ λιγότερο ικανοί στις εφαρμογές διαδικτύου 
(Μ = 1,97) και εφαρμογών πολυμέσων (Μ = 2.24). Με άλλα λόγια, οι φοιτητές μάλλον 
υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, αν λάβουμε υπόψη τις χαμηλές επιδόσεις στο τεστ 
γνώσεων. Αυτή η διάσταση μεταξύ του τι ξέρουν πραγματικά και του τι πιστεύουν ότι 
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ξέρουν έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες (Maderick, Zhang, Hartley, & Marchand, 
2015).  

Φαίνεται ότι οι φοιτητές στηρίζουν την πεποίθησή τους ότι είναι "μέσοι χρήστες" στο 
πόσο καλοί πιστεύουν ότι είναι στις εφαρμογές γραφείου. Για να επαληθευτεί η παρα-
πάνω άποψη, αλλά και για να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες επηρέασαν τα αποτελέ-
σματα στο τεστ γνώσεων, δημιουργήθηκαν δύο μοντέλα χρησιμοποιώντας ανάλυση 
πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (multiple linear regression). Οι μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν για το μοντέλο ερμηνείας των αποτελεσμάτων στο τεστ γνώσεων 
κατάφεραν να εξηγήσουν μόνο το 36% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλη-
τής (βαθμολογία στο τεστ). Μεταβλητές που κάποιος θα περίμενε να συμπεριληφθούν, 
όπως για παράδειγμα το φύλο, το έτος που συμμετείχε κάποιος στην έρευνα και οι ώρες 
ενασχόλησης με υπολογιστές, δεν ήταν σημαντικοί παράγοντες. Αντίθετα, οι τρεις πιο 
ισχυροί παράγοντες ήταν το εάν έχουν παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα Πληροφο-
ρικής (για παράδειγμα ECDL), ο αριθμός των ακαδημαϊκών μαθημάτων που παρακο-
λούθησαν και που σχετίζονται με την Πληροφορική και η κατοχή τόσο επιτραπέζιου 
όσο και φορητού υπολογιστή. Κάθε μία από τις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές 
εξηγούσε το ένα τρίτο της μεταβλητότητας της εξαρτημένης. Με απλά λόγια, τα ακα-
δημαϊκά μαθήματα επηρεάζουν μόνο κατά το ένα τρίτο τη βαθμολογία των φοιτητών 
στο τεστ γνώσεων, που έτσι κι αλλιώς εξηγείται μόνο κατά το ένα τρίτο περίπου από 
τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν.  

Αντίθετα, η μεταβλητότητα στην συνολική αποτίμηση της υποκειμενικής ικανότητας 
των φοιτητών στους υπολογιστές ερμηνεύεται στατιστικώς ικανοποιητικά (59%). Κυ-
ρίαρχος παράγοντας, εξηγώντας το 63% της μεταβλητότητας, είναι το πόσο ικανοί θε-
ωρούν ότι είναι στις εφαρμογές γραφείου. Πολύ λιγότερο ισχυροί παράγοντες είναι ο 
αριθμός των λογαριασμών σε παρόχους περιεχομένου-κοινωνικά δίκτυα (17%) και το 
αν οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για παιχνίδι (10%). Συνεπώς επαληθεύεται ο ι-
σχυρισμός ότι "μέσος χρήστης" θεωρείται αυτός που πιστεύει ότι είναι ικανός στο να 
χρησιμοποιεί κειμενογράφο, πρόγραμμα παρουσιάσεων, κτλ. Στο τελικό μοντέλο δεν 
συμπεριλήφθηκαν -και πάλι- μεταβλητές που εμφανίζονται σε άλλες έρευνες, όπως το 
φύλο, οι ώρες απασχόλησης με υπολογιστές και το έτος της έρευνας. Το πιο σημαντικό 
ίσως στοιχείο είναι ότι τα ακαδημαϊκά μαθήματα δεν περιλήφθηκαν ως παράγοντας 
που επηρέασε την άποψη των φοιτητών για τις ικανότητές τους στη χρήση υπολογι-
στών.  

Ερμηνεύοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την προδιάθεση των φοιτητών 
να αξιοποιήσουν τους υπολογιστές ως δάσκαλοι 

Για να προσδιοριστούν και για να ερμηνευτούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
προδιάθεση των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές κατά τη διδασκαλία, 
χρησιμοποιήθηκε το Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, Bagozzi, & 
Warshaw, 1989), το οποίο είναι ευρέως αναγνωρισμένο για την αποτελεσματικότητά 
του να προβλέπει την προδιάθεση διαφόρων ομάδων ατόμων να χρησιμοποιήσουν διά-
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φορες εφαρμογές της Πληροφορικής και την τεχνολογία γενικότερα. Κατά το παρελ-
θόν έχει χρησιμοποιηθεί και σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων (ενδεικτικά, Teo, 
2009; Teo, Lee, Chai, & Wong, 2008). Σε γενικές γραμμές, το μοντέλο αυτό θεωρεί ότι 
η προδιάθεση ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, εξαρτάται από τη στάση 
του απέναντι σε αυτή και το πόσο χρήσιμη τη θεωρεί. Οι δύο αυτοί παράγοντες εξαρ-
τώνται με τη σειρά τους από το πόσο εύκολη στη χρήση της θεωρεί κάποιος τη συγκε-
κριμένη τεχνολογία. Το μοντέλο είναι αρκετά ευέλικτο, επιτρέποντας την προσθήκη 
και εξέταση νέων παραμέτρων και ως εκ τούτου, για τις ανάγκες της έρευνας, προστέ-
θηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή η υποκειμενική αντίληψη των φοιτητών για τις ικανό-
τητές τους στη χρήση εργαλείων της Πληροφορικής. Αυτό έγινε υπό το πρίσμα των 
ευρημάτων της προηγούμενης έρευνας. 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε, προσαρμοσμένο στα ελληνικά, το ερωτηματολόγιο 
Computer Attitude Scale (CAS) (Selwyn, 1997), με την προσθήκη ερωτήσεων από το 
ερωτηματολόγιο Computer Self-Efficacy Scale (Barbeite & Weiss, 2004). Τα ερωτη-
ματολόγια αυτά χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην εξέταση του ΤΑΜ (ενδεικτικά, 
Teo & Noyes, 2011; Teo & Lee, 2010; Teo, 2009). Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε 
διαδικτυακά, η ομάδα-στόχος ήταν και πάλι οι τελειόφοιτοι φοιτητές και συμμετείχαν 
συνολικά 407 άτομα, καθιστώντας το δείγμα πολύ ικανοποιητικό για το είδος της στα-
τιστικής ανάλυσης που επρόκειτο να ακολουθηθεί και για την εξαγωγή στατιστικά α-
σφαλών συμπερασμάτων. 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δομικά μοντέλα εξισώσεων 
(Structural Equation Modelling). Από την ανάλυση φάνηκε ότι η προδιάθεση των φοι-
τητών να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές κατά τη διδασκαλία, μπορεί να εξηγηθεί κατά 
68% (που είναι πολύ ικανοποιητικό) από τις μεταβλητές που περιλήφθηκαν στο μο-
ντέλο. Συγκεκριμένα, η προδιάθεση για χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία επη-
ρεάζεται κατά 40% από τη στάση απέναντι στους υπολογιστές και κατά 48% από την 
αντίληψη για τη χρησιμότητά τους. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει προηγούμενες έ-
ρευνες (ενδεικτικά, Teo, 2010; Teo, 2006), που θεωρούν ότι η θετική στάση και η α-
ντίληψη ότι οι υπολογιστές βελτιώνουν την ποιότητα εργασίας, οδηγούν στη συστημα-
τική χρήση τους, κάτι που ισχύει και για τους δασκάλους (Huang & Liaw, 2005). Α-
ντίθετα, αν δεν τους θεωρούν σημαντικούς, τότε δεν τους χρησιμοποιούν (Askar & 
Umay, 2001). 

Η στάση απέναντι στους υπολογιστές, φάνηκε να επηρεάζεται από την αντίληψη για 
τη χρησιμότητά τους (κατά 27%), αλλά και από το πόσο θεωρούνται εύκολοι στη 
χρήση (κατά 37%). Επίσης, η αντίληψη για την ευκολία χρήσης των υπολογιστών, ε-
πηρεάζει πολύ ισχυρά (κατά 51%) την αντίληψη για τη χρησιμότητά τους. Το εύρημα 
συνάδει με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, που κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν θετική στάση απέναντι στην τεχνολογία όταν τους θεω-
ρούν χρήσιμους και όταν θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να τους 
χρησιμοποιήσουν (ενδεικτικά, Teo, Lee, Chai, & Wong, 2009; Venkatesh, Morris, 
Davis, & Davis, 2003). 
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Το ανησυχητικό στοιχείο από την έρευνα ήταν ότι η αντίληψη των φοιτητών για τις 
ικανότητές τους στη χρήση εργαλείων της Πληροφορικής αν και περιλήφθηκε ως στα-
τιστικά σημαντική μεταβλητή, επηρεάζει αδύναμα τη στάση (κατά 19%) και την αντί-
ληψη για τη χρησιμότητα (κατά 12%). Δεν επηρεάζει τις άλλες μεταβλητές του μοντέ-
λου και κυρίως δεν επηρεάζει την προδιάθεση για χρήση των υπολογιστών στη διδα-
σκαλία. 

Συζήτηση 

Ο βασικός σκοπός των δύο ερευνών ήταν να διαπιστωθεί βαθμός κατά τον οποίο τα 
μαθήματα που παρακολούθησαν οι φοιτητές στα Παιδαγωγικά Τμήματα και αφορού-
σαν τις εφαρμογές της Πληροφορικής στην εκπαίδευση επηρεάζουν και διαμορφώνουν 
τις στάσεις, τις απόψεις και την προδιάθεσή τους να χρησιμοποιήσουν τους υπολογι-
στές όταν θα εργαστούν ως δάσκαλοι. Η βιβλιογραφία προτείνει ότι η θετική προδιά-
θεση απέναντι στους υπολογιστές είναι ένας καλός δείκτης πρόβλεψης της πραγματι-
κής χρήσης τους στην τάξη (Wozney, Venkatesh, & Abrami, 2006). Αντίθετα, ελλιπείς 
γνώσεις και χαμηλή αποτίμηση της υποκειμενικής ικανότητας λειτουργούν ως εμπόδια 
(Paraskeva, Bouta, & Papagianni, 2008; Kumar & Kumar, 2003). 

Από την πρώτη έρευνα προκύπτει ότι οι τελειόφοιτοι φοιτητές έχουν ελλιπείς γνώσεις, 
αλλά υψηλή αποτίμηση της υποκειμενικής τους ικανότητας στη χρήση υπολογιστών. 
Από τη δεύτερη έρευνα προκύπτει ότι έχουν σαφώς μία θετική προδιάθεση στο να α-
ξιοποιήσουν εργαλεία της Πληροφορικής στην τάξη όταν θα εργαστούν ως δάσκαλοι. 
Με μία πρώτη ματιά θα πίστευε κανείς ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά. Όμως μία 
προσεκτικότερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο συμπέ-
ρασμα. 

Το προφίλ των τελειόφοιτων φοιτητών, έτσι όπως σκιαγραφείται από την πρώτη έ-
ρευνα, είναι αντιφατικό και κατά βάση προβληματικό. Θεωρούν τους εαυτούς τους 
μέσους χρήστες, αλλά η άποψη αυτή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ότι θεωρούν 
τους εαυτούς τους ικανούς στη χρήση εφαρμογών γραφείου, στο ότι παίζουν παιχνίδια 
και στο ότι έχουν αρκετούς λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα και παρόχους περιεχο-
μένου (Facebook, Youtube, κτλ.). Όσο περισσότερο από τα παραπάνω τόσο πιο πολύ 
ικανοί θεωρούν ότι είναι. Όμως, δεν ξέρουν και πολλά πράγματα για τη χρήση των 
υπολογιστών, στην πραγματικότητα αγνοούν βασικά στοιχεία χρήσης τους. Συνεπώς, 
οι φοιτητές υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, και το γεγονός ότι στηρίζουν την άποψή 
τους σε έναν και μόνο παράγοντα καθιστά αμφίβολο το κατά πόσο η υποκειμενική 
εκτίμηση της ικανότητας στους υπολογιστές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της 
μελλοντικής χρήσης τους, κάτι που επίσης επισημαίνουν οι Maderick, Zhang, Hartley 
και Marchand (2015).  

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο ρόλος των μαθημάτων Πληροφορικής στη 
διαμόρφωση του παραπάνω προφίλ είναι πρακτικά ασήμαντος. Δεν συνεισφέρουν στη 
διαμόρφωση της υποκειμενικής εκτίμησης της ικανότητας στους υπολογιστές και συ-
νεισφέρουν ελάχιστα στις γνώσεις των φοιτητών για αυτούς. 
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Από το δεύτερο ερωτηματολόγιο, παρατηρείται ότι ο σημαντικότερος παράγοντας στη 
διαμόρφωση της θετικής προδιάθεσης στη χρήση υπολογιστών στην τάξη, είναι το 
κατά πόσο οι συμμετέχοντες τελειόφοιτοι φοιτητές τους θεωρούν εύκολους στη χρήση. 
Παρότι αυτή η μεταβλητή δεν επηρεάζει άμεσα την προδιάθεση για χρήση, επηρεάζει 
ισχυρά τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, δηλαδή τη στάση και την αντίληψη για 
τη χρησιμότητά τους. 

Επίσης, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι η αδύναμη επιρροή της αντίληψης των 
φοιτητών για τις ικανότητές τους στη χρήση εργαλείων της Πληροφορικής στους άλ-
λους παράγοντες που διαμορφώνουν τελικά τη θετική προδιάθεση χρήσης. Με άλλα 
λόγια, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα της προηγούμενης έρευνας ότι αυτή η παράμε-
τρος δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως παράγοντας πρόγνωσης προδιάθεσης, αλλά ούτε και 
ως παράγοντας διαμόρφωσης στάσεων, εφόσον υπάρχουν πολύ πιο ισχυροί παράγοντες 
διαμόρφωσης στάσεων (η ευκολία χρήσης και η θετική αποτίμηση της χρησιμότητας 
των υπολογιστών). 

Τα αποτελέσματα των ερευνών οδηγούν στις εξής διαπιστώσεις: 

 Χρειάζεται να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πραγματικές γνώσεις 
των φοιτητών για τους υπολογιστές. Το μοντέλο ερμηνείας που προέκυψε από την 
πρώτη έρευνα ήταν αδύναμο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλοι, ίσως πιο 
σημαντικοί, παράγοντες. 

 Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ ακόμα στο να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους ενσω-
μάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (OECD, 2015). Κάποιος που δεν έχει βασικές 
δεξιότητες, θα χρησιμοποιήσει τους υπολογιστές απλά για να προετοιμάσει το μά-
θημά του και δεν θα εμπλακεί σε πιο σύνθετες και απαιτητικές εργασίες κάτι που 
επισημαίνεται και στην έρευνα του Schoolnet's (2013). 

 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έρευνα διήρκησε τέσσερα χρόνια, αλλά δεν 
παρατηρήθηκε καμία διαφοροποίηση, δείχνει ότι οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων γίνονται κάποια στιγμή εν ενεργεία δάσκαλοι έχοντας σταθερά το ίδιο 
χαμηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Είναι πολύ φυσικό όταν συναντούν δυ-
σκολίες στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στο μάθημά τους, να 
εγκαταλείπουν γρήγορα αυτή την προσπάθεια και να καταφεύγουν σε παραδοσια-
κές μορφές διδασκαλίας (Tziafetas, Avgerinos, & Karakiza, 2013) και η χρήση των 
υπολογιστών να περιορίζεται στο ελάχιστο ή να είναι μηδενική (Koustourakis & 
Panayiotakopoulos, 2008).  

Προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις από τις έρευνες οδηγούν αναπόφευκτα σε ένα όχι τόσο θε-
τικό συμπέρασμα για την αποτελεσματικότητα των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Δεν φαί-
νεται να πετυχαίνουν τους στόχους τους, να μεταφέρουν δηλαδή επαρκείς γνώσεις 

2968

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISBN: 978-618-82301-1-8 - «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  Τα Πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016



στους φοιτητές αλλά και να διαμορφώσουν αντιλήψεις. Χρειάζεται λοιπόν να αναθεω-
ρηθούν τα προγράμματα σπουδών ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή, οι αρμόδιοι μπορούν να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: 

 Οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων προέρχονται κυρίως από θεωρητικές 
κατευθύνσεις (Stamelos & Emvalotis, 2001). Στο Λύκειο τα θετικά μαθήματα έ-
παιξαν πολύ μικρό ρόλο. Συνεπώς χρειάζεται να δημιουργηθεί πρώτα μία τεχνολο-
γική κουλτούρα σε αυτούς, κατά προτίμηση πριν παρακολουθήσουν τα μαθήματα 
για τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ. Σεμινάρια και εργαστήρια που παρέχουν 
εμπράγματες εμπειρίες, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. 

 Παρότι η υποκειμενική εκτίμηση της ικανότητας στους υπολογιστές δεν μπορεί να 
αξιοποιηθεί ως παράγοντας πρόγνωσης της προδιάθεσης για χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική πρακτική, εντούτοις μπορεί να φανεί χρήσιμη. Γνωρίζοντας κάποιος 
το τι πιστεύουν οι φοιτητές, μπορεί να τους καθοδηγήσει ώστε να σκεφτούν και να 
συγκρίνουν οι ίδιοι τις αντιλήψεις τους και τις πραγματικές τους ικανότητες, να 
αναθεωρήσουν και να αυτοβελτιωθούν (Maderick, Zhang, Hartley, & Marchand, 
2015).  

 Η τεχνολογία πρέπει να διατρέχει όλο το πρόγραμμα σπουδών και πρέπει να συν-
δέεται με την πράξη (Jang, 2008; Brush et al., 2003), παρέχοντας εμπειρίες για το 
πως μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (Ottenbreit-Leftwich, 
Glazewski, Newby, & Ertmer, 2010). Είναι καλό να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
μαθημάτων που σχετίζονται με την Πληροφορική, αλλά τα πανεπιστήμια θα πρέπει 
να εξετάσουν αν τα μαθήματα εφαρμόζουν αυτή την πρακτική.  

 Η στάση των φοιτητών φαίνεται να επηρεάζεται από τους διδάσκοντές τους 
(Margaryan, Littlejohn, & Vojt, 2011) και περιμένουν από αυτούς να τους δείξουν 
πως να χρησιμοποιούν την τεχνολογία (Dahlstrom, Walker, & Dziuban, 2012). Εί-
ναι συνεπώς υποχρέωση των διδασκόντων να δώσουν το καλό παράδειγμα, υιοθε-
τώντας και εφαρμόζοντας κατά τη διδασκαλία τους πρωτοπόρες και τεχνολογικά 
εμπλουτισμένες μεθόδους.  

Συμπεράσματα  

Οι έρευνες που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία έχουν ορισμένους περιορι-
σμούς που πρέπει να αναφερθούν. Αν και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, υπάρχει 
ένας βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με την ακρίβεια των απαντήσεων στα ερωτηματο-
λόγια. Επίσης, το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν διαδικτυακά, ενέχει 
τον κίνδυνο να μην συμπληρώθηκαν από άτομα τα οποία θα προτιμούσαν την έντυπη 
μορφή, ίσως γιατί δεν αισθάνονται αρκετά εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Κάτι τέ-
τοιο θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ακρίβεια των δεδομένων.  
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Τα θέματα που διερευνήθηκαν έχουν ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον και για το λόγο 
αυτό θα ήταν σκόπιμο να εξεταστούν εκ νέου με μεγαλύτερα δείγματα. Επίσης, ορι-
σμένοι παράγοντες δεν εξηγήθηκαν επαρκώς. Για παράδειγμα, πρέπει να διερευνηθεί 
σε βάθος τι επηρεάζει τις πραγματικές γνώσεις των φοιτητών σε θέματα τεχνολογίας ή 
ποιοι άλλοι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν τη στάση τους απέναντι στην Πληρο-
φορική.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα αποτελέσματα των δύο ερευνών που παρουσιάστηκαν, 
δεν μπορούν να αγνοηθούν. Σε κάποιο βαθμό εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη 
μειωμένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική, και τονίζουν το γεγονός 
ότι χρειάζονται σοβαρά και καλά οργανωμένα βήματα ώστε να αλλάξει η υπάρχουσα 
κατάσταση. 
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Abstract 

In this paper we discuss the use of communication and information technology (CIT) 

in a self-driven interest-based adaptive learning (SDIBAL) environment. The paper is, 

to some extent, focused on engineering studies, even though the concepts that we 

discuss can be easily adapted to other subjects. The main goals of this work are to 1) 

explain the SDIBAL concept, 2) illustrate how CIT can be used to implement a working 

SDIBAL system, 3) show how SDIBAL can provide excellent matching between the 

qualities of the graduates and those required by available jobs. We have preferred not 

to dig deeply into any particularities of the proposed system. This is because we believe 

the very idea of SDIBAL can be quite debatable among the different parties that are 

involved in educational processes. We believe the brief idea we present in this paper 

will help in steering the directions of future research on the issue towards the most 

influential areas of using SDIBAL as a successful educational system. 

Keywords: Communication and information technology; adaptive learning; self-

driven learning; interest-based learning 

Introduction 

The process of learning involves the most essential activities in the life of a human 

being. It is true that a human can perform many tasks by the very nature of his/her 

creation. However, many other tasks are possible to perform only after some sort of 

learning. Some learning activities are short-term and are based on instantaneous needs, 

while others can be long-term (they can actually extend for the whole life time of a 

person), and are based on fundamental needs and survival necessities. Sources of 

learning start from the immediate surrounding (family and home), to the neighborhood, 

street and school, to the work environment, all the way to the global scene and beyond 

it. 

In fact, a person learns something because 1) he/she needs it, 2) he/she likes it, or 3) 

he/she happens to be at the right time and place to learn it. For example, learning how 

and what to eat is something we need in order to be able to live, while learning how to 

play football is something that we can do if we like playing football. In contrast, we 

learn a lot of things about a foreign city or country because we happen to visit it, or we 

happen to watch a TV documentary about it. 
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As far as education is concerned, learning is part of an academic and/or a training 

process. In this paper, we choose to deal with academics, while stressing that most of 

the arguments that we make are applicable to training (even if often with some 

modifications). The traditional way of going about education is via three main 

constituents: 1) the learner (commonly known as the student), 2) the educator 

(commonly known as the teacher or the professor) and 3) the physical environment 

(commonly a school, college or university). With the accelerated technological 

developments that the world has witnessed over the past few decades, the education 

process has undergone substantial changes. Many of these changes are due to the fast 

and wide spreading of communication and information technology (CIT) into the daily 

lives of most people in most places in this world. 

It is beyond the scope of this paper to attempt a full account of the use of CIT in 

education. Interested readers are referred to the numerous articles and books that have 

already been published in this active area, e.g., [1]-[5]. Instead, we devote the following 

sections to the topics of self-driven learning, interest-based learning and adaptive 

learning. We define these terms, and then show how a combination of them can lead to 

a very useful system for engineering education. 

What is SDIBAL? 

Adaptive learning (AL) involves the adjustment of one or more characteristics of the 

learning environment [6]. Adaptation can be applied to any or all of the following: 1) 

content and forms of presentation of learning materials to the learner, 2) order and pace 

of learning actions, following the progress rate of the learner, 3) optimization of system 

actions to achieve the best possible learning outcomes [6]. The last type of adaptation 

can, for example, take the form of controlling the difficulty levels of the learning 

materials, adding exercises, quizzes and exams, or pointing the learner to 

supplementary learning materials. 

Self-driven interest-based learning (SDIBL) is used in this paper to describe the 

situation where the learner sets the course of study according to what a certain 

profession requires. Needless to say, the profession and the chosen topics are of 

significant interest to the learner. For example, the learner may be willing to become an 

electrical engineer who works at the customer service department of a company. 

Typically, this position does not require deep knowledge in many areas of electrical 

engineering (like signal analysis, transforms, linear algebra, fields and Maxwell’s 

equations, and many other areas). In contrast, the position requires some other skills 

that are not comprehensively covered by electrical engineering curricula (like 

communication skills, legal and financial matters, marketing, and so on). 

SDIBAL is the type of learning where AL is combined with SDIBL. We claim that this 

combination (SDIBAL) can help in producing professionals with non-traditional 

qualifications, who can work in non-traditional professions. An example has just been 
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given in the previous paragraph. We also claim that SDIBAL can achieve the following 

benefits: 

1. The new professions that SDIBAL makes available reduce financial burdens on 

employers. This is because with SDIBAL, the employers can hire fewer people 

whose qualifications are more fit to the job requirements. This can be vital for 

smaller employers and startups. 

2. Increasing the productivity. This is because the new professionals are sufficiently 

armed with the knowledge and skills that are required by their professions. 

Additionally, and because of the interest-based factor, the professionals are more 

satisfied with and more confident about the way they perform their jobs. 

3. As far as engineering educational institutions are concerned, SDIBAL can link them 

more tightly and in better ways to the job market. This makes the education 

provided by these institutions more useful to their communities. It also has a 

multiplicative effect on the creativity of both the educators and the learners. 

4. As far as the engineering profession is concerned, the pace of technological 

advancement, which is provided mostly by engineering, will be accelerated; 

because of the many new directions of work experience and scientific research that 

will be created. 

How CIT works for SDIBAL 

As the CIT domain of platforms, applications, services and devices has grown too wide 

to survey in a single article like this one, we choose a few indicative items from this 

domain, and illustrate how they can be utilized to achieve SDIBAL. 

Internet and Web Programming 

The internet has changed almost every possible aspect of people’s life, ranging from 

simple personal daily activities to large-scale organization-level, or even country-level, 

tasks. This includes communication and information exchange activities, socializing, 

financial transactions, business and marketing, media and TV, and so on. Education 

cannot be, and has not been, an exception. Countless education-related platforms, 

portals, websites, applications, tools and services have appeared with varying degrees 

of complexity, success and usefulness. 

A major enabler of the vast development and fast penetration of the internet is the field 

of web programming. Sites and pages on the internet have developed from passive 

interfaces that display text and images to full-fledged active applications, with rich, 

dynamic, responsive and interactive content. This is seen, as far as this article is 

concerned, as the corner stone of SDIBAL. Web programming is required to allow the 

learner to control the course of study and to choose what topics to study in depth, by 

availing controllable parameters and options that the learner can modify at will. Web 

programming is also required to facilitate the functions of adaptive learning, by 
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integrating into the learning system features that adapt the presentation and contents so 

that the learning outcomes are optimized. 

Computers and Software 

To use the internet and to run the SDIBAL system, the learner needs a computing device 

(desktop or laptop, for example) that is equipped with suitable software packages. The 

computer itself (i.e., the hardware) has to meet certain minimum criteria to be able to 

handle the required functionality. Among these are requirements on the processor, the 

memory, the networking hardware, the display and other output devices, the keyboard 

and other input devices, and so on. The requirements on software can be too many to 

list here, but they certainly include networking software, web browsing software, 

simulation packages (especially for engineering study programs), word processors, and 

so on. 

Mobile Devices and Applications 

Mobile devices (e.g., smart phone and tablets) and their applications have essentially 

similar requirements to those of computers and their software (see Section 3.B. above). 

However, mobile devices enjoy the unique added feature of mobility. They can provide 

access to the SDIBAL system any time anywhere. At the same time, mobile computing 

has grown to the level where it provides means of every possible way of communication 

or information exchange. Interestingly enough, the mobile computing environment is 

user-friendly, and it needs virtually no previous computing experience on the part of 

the user. Actually, many people are nowadays more comfortable with using a mobile 

device than with using a laptop or desktop computer. 

Role of Institutions 

Institutions host (even if mostly virtually) the learners and the education process as a 

whole, prepare and administer the study programs, and award the degrees. Hosting 

implies the existence (along with all needed installation, maintenance and management) 

of the education physical infrastructure, including rooms, offices, laboratories, libraries 

and so on. Preparing and administering the study programs is a comprehensive, adaptive 

and continuous process. Comprehensive; means including as many topics as possible, 

with carefully chosen topic branching options. Web hosting, web programming, content 

management and administration of the SDIBAL system have to be provided. Adaptive 

and continuous; means that the institutions have to integrate into their SDIBAL systems 

the needed features to make the education materials continuously adjustable, 

expandable and as up-to-date as possible. The SDIBAL administrators at an institution 

need to provide the course designers with efficient and easy to use tools to update their 

courses and topics. Awarding the degrees involves: 1) setting the degree requirements, 

2) obtaining national and international accreditation of the study programs, 3) 

integration of quality control measures and 4) all other traditional requirements like 
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systems for running student admissions, student grades, financial proceedings and so 

on. 

Apart from the above, the institutions have to be actively linked to the job market. They 

have to be always aware of the professions in demand. Joint committees with members 

from the institutions and from the job market, who meet regularly, can simplify this 

task, and provide the following additional gains: 1) study plans can be updated 

according to the job market demands whenever there is need for this, 2) graduates of 

the institutions are more guaranteed to find jobs reasonably quickly after graduation 

and 3) there will be more occasions when job market leaders are convinced to sponsor 

and support the educational programs at the institutions. The last advantage is of 

paramount importance to engineering programs; because such programs have strong 

practical training components that require costly laboratories, equipment and materials. 

Conclusion 

We have presented SDIBAL, a self-driven interest-based adaptive learning 

environment. We have not tried to be comprehensive or exhaustive in going about the 

topic. We have not claimed that the proposed learning system is an optimum one. 

However, as a work-in-progress, SDIBAL can be transformed into a very useful 

educational system by means of further research and fine tuning. 
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	Αλλάξετε το προηγούμενο πρόγραμμα και κάνετε το να εμφανίζει μηνύματα που να δείχνουν τα εμβόλια που θα φθάνουν ανά έτος αρχίζοντας από το έτος 2016 και καταλήγοντας στο 2010. Δηλαδή τα μηνύματα νε είναι τις μορφής: «Το έτος 2016 θα σταλούν 8000 εμβόλ...
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